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N O T A T  O M  F O R S T Y R R E L S E R  

1 Grundlaget for et forstyrrelseskrav 

1.1 Hvornår er der grundlag for et forstyrrelseskrav? 

1.1.1 Sag nr. C-13890 

1.1.1.1 Resumé 

Bygherre BH og hovedentreprenør HE indgik en aftale den 7. maj 2013. Aftalen vedrørte opførelsen af 7 

rækkehuse. Den samlede entreprisesum var ca. 12 mio. kr.. Parterne havde vedtaget AB 92. Afleveringen 

af byggeriet var aftalt til den 6. december 2013. Der opstod tvist mellem parterne, da bygningerne først 

blev afleveret den 28. februar 2014 og de udvendige arealer først den 27. maj 2014. Parterne var blandt 

andet uenige om, hvem der bar ansvaret for den forsinkede aflevering af bygningerne, og uenige om, hvilke 

økonomiske krav dette medførte. 

 

1.1.1.2 Voldgiftsrettens præmisser angående tidsfristforlængelse med egne fremhævninger 

»[…] HE har overordnet gjort gældende, at selskabet har krav på tidsfristforlængelse som følge af 

forsinkelser på grund af manglende byggetilladelse, mangler ved elementprojekt, mangler ved 

projekteringen i øvrigt og manglende tilslutning af fjernvarme. BH har bestridt, at HE er berettiget 

til tidsfristforlængelse. […] Under voldgiftssagen er der alene fremlagt en udbudstidsplan, der fremtræder 

ganske overordnet. C (fra HE) har forklaret, at HE på et tidspunkt under byggesagen også udarbejdede 

mere detaljerede arbejdstidsplaner. Der er også under voldgiftssagen fremlagt en række byggemødere-

ferater, hvori der henvises til arbejdstidsplaner, men disse er ikke fremlagt.« 

 

1.1.1.3 Voldgiftsrettens præmisser angående HE’s krav på tidsfristforlængelse med egne fremhævnin-

ger 

»Efter det materiale, der er fremlagt for voldgiftsretten, har HE ved mail af 7. august 2013 … første gang 

krævet tidsfristforlængelse og henvist til ændringer i forhold til udbudsmaterialet. I mailen er der 

ikke nærmere redegjort for, hvilke ændringer der er tale om, og hvorledes den angivne forsinkelse 

på 5 uger er opgjort. Kravet om tidsfristforlængelse er afvist af BH ved mail af 11. september 2011 … 

HE har i mail af 9. oktober 2013 … fastholdt kravet om tidsfristforlængelse. 

 

Efter AB 92 § 24, stk. 3, påhviler det entreprenøren snarest muligt at underrette bygherren, hvis entrepre-

nøren anser sig berettiget til tidsfristforlængelse, og entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den 

indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. 

 

I et tilfælde som her, hvor HE ikke ubetinget har opfyldt sin forpligtelse til snarest muligt at un-

derrette BH om kravet på tidsfristforlængelse, må der foreligge et sikkert bevis for retten til tidsfristfor-

længelse og for, at forsinkelsen skyldes de pågældende forhold. 

 

Efter bevisførelsen for voldgiftsretten, herunder særligt den omfattende mailkorrespondance med 

elementleverandøren, anser voldgiftsretten det for bevist, at der som følge af en række uklarheder i 

projektmaterialet opstod forsinkelser i elementleverancen, og at HE var berettiget til at kræve tids-

fristforlængelse på grund af denne forsinkelse. I mangel af nærmere tidsplaner og registreringer 

af forsinkelsen anser voldgiftsretten det alene for bevist, at disse forhold berettiger til en tidsfristforlæn-

gelse på 1 uge. 
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Voldgiftsretten anser det endvidere for bevist, at færdiggørelsen af rækkehusene blev forsinket på grund 

af forsinkelse med tilslutningen af fjernvarme. Efter hovedentrepriseaftalen skal fjernvarmledninger leveres 

og nedlægges af fjernvarmeværket for BH's regning. Det fremgår dog af hovedentrepriseaftalen, at »det 

påhviler Hovedentreprenøren at koordinere fjernvarmeværkets arbejde med sine egne arbejder, således at 

byggeriet ikke forsinkes«. Denne bestemmelse kan imidlertid ikke udstrækkes til andet end, at HE skulle 

sikre, at fjernvarmeværket fik uhindret adgang til at udføre tilslutningsarbejderne. Den forsinkelse, der 

opstod med levering og tilslutning af fjernvarme, er således forhold, som BH bærer risikoen for, 

og som berettiger HE til en tidsfristforlængelse, idet forholdet har medført forsinkelse med udtørrin-

gen af rækkehusene. I mangel af nærmere tidsplaner og registrering af forsinkelsen må perioden 

fastsættes forsigtigt, og efter en samlet vurdering anser voldgiftsretten det for bevist, at forholdet med 

forsinkelse af udtørringen af rækkehusene berettiger til en tidsfristforlængelse på 4 uger. Voldgiftsretten 

har ved denne vurdering navnlig lagt vægt på indholdet af byggemødereferaterne og den omfattende 

mailkorrespondance vedrørende levering af fjernvarme og problemstillinger omkring udtørring. 

HE har ikke herudover bevist, at der er forhold, der berettiger til at kræve forlængelse af fristen for afle-

vering af rækkehusene.  

 

Voldgiftsretten anser det således samlet for bevist, at HE har været berettiget til en forlængelse af fristen 

for aflevering af bygningerne på i alt 5 uger, regnet fra det aftalte afleveringstidspunkt den 6. december 

2013. 

 

HE har opgjort sit krav efter AB 92 § 27 til i alt 126.000 kr. ekskl. moms. Kravet er opgjort ud fra en 

tidsfristforlængelse på 12 uger, og voldgiftsretten fastsætter herefter HE's krav som følge af en forlængelse 

af afleveringsfristen på 5 uger til 50.000 + moms, svarende til 62.500 kr. inkl. moms.[…]« 

 

HE fik således medhold i ca. 40%. 

 

1.1.2 Sag nr. C-13525 

1.1.2.1 Resumé 

En kommune (BH) indgik den 3. september 2012 en entrepriseaftale med en hovedentreprenør (HE). HE 

skulle efter entrepriseaftalen stå for renovering af et socialpædagogisk opholdssted. Herudover skulle HE 

også stå for opførelsen af to bygninger i forlængelse af opholdsstedet. Den samlede entreprisesum for

projektet var ca. kr. 15,4 mio. HE påbegyndte sit arbejde kort tid efter entrepriseaftalens vedtagelse. Af-

leveringensdatoen var bestemt til 15. juni 2013. Præsteringen af selve entreprisen blev dog af flere om-

gange forsinket, hvorfor aflevering først fandt sted den 11. oktober 2013. Der blev dog af BH bevilget 

tidsfristforlængelse helt frem til den 11. oktober. HE nedlagde under voldgiftssagen påstand om dækning 

af sine ekstra omkostninger i anledning af den længere byggeperiode. Voldgiftsretten fandt dog, at der 

ikke kunne gives medhold i påstand om betaling af erstatning eller godtgørelse for vejrlige forhold jf. AB 

92 § 27, stk. 3. Dog fandt voldgiftsretten - med udgangspunkt i en udtalelse fra projektlederen fra HE - 

det godtgjort, at forsinkelserne skyldtes forhold, som BH skulle bære ansvaret for. Dette omfattede bl.a. 

uklarheder i projektet og det forhold, at byggeledelsen ikke traf beslutninger i tide. HE blev derfor skøns-

mæssigt tilkendt kr. 600.000 som erstatnings- og godtgørelsesbeløb.

 

1.1.2.2 Voldgiftsrettens præmisser angående HE’s alternative påstand om betaling af byggepladsom-

kostninger med egne fremhævninger 

»[…] Vedrørende HE's alternative påstand om betaling af byggepladsomkostningerne bemærkes, at der 

ubestridt er bevilget tidsfristforlængelse fra den 15. juni 2013 til den 11. oktober 2013, hvor byggeriet blev 
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afleveret. Spørgsmålet er herefter, om HE har krav på dækning af sine ekstra omkostninger i 

anledning heraf [tidsfristforlængelse]. HE har gjort gældende, at forsinkelserne skyldtes - - - Kom-

munes forhold, idet årsagen er uklarheder i projektet og vanskeligheder med at få afklaret pro-

jektet, fordi kommunens byggeledelse ikke traf beslutninger i tide, uanset man var opfordret hertil i den 

fremlagte beslutningsliste og på byggemøderne. - - - Kommune er derfor ansvarlig for det tab, som man 

har opgjort i aftaleseddel 47, jf. AB 92, § 27, stk. l, nr. 1, subsidiært § 27, stk. 2. - - - Kommune har 

anført, at forsinkelserne skyldes vejrlig og ekstraarbejder, for hvilke udgifterne til byggeplads må an-

ses for indregnede, samt HE's uhensigtsmæssige tilrettelæggelse af arbejdet. Der er således ikke 

grundlag for erstatning eller godtgørelse efter AB 92 § 27.  

 

Voldgiftsretten bemærker, at det af byggesagsbeskrivelsen fremgår, at der i arbejdstidsplanen skulle 

være indregnet nærmere fastsat antal spilddage pr. måned som følge af vejrlig, og at der for 

dokumenterede spilddage herudover gives forlængelse af tidsfristerne. Der er mellem parterne enighed 

om, at der ikke har været spilddage i byggeperioden udover de forventede ifølge byggesagsbeskrivelsen. 

Det fremgår imidlertid af byggemødereferaterne, at der er registreret i alt 15 spilddage som følge af 

vejrlig, og det er udtrykkelig anført, at »Spilddage tillægges afleveringen (der forsøges at indhente spild-

dagene)«. Herefter finder voldgiftsretten det sandsynliggjort, at indtil 15 dage af tidsfristforlængelserne 

skyldes vejrlig, for hvilket der hverken kan kræves erstatning eller godtgørelse, jf. AB 92, § 27, stk. 3.  

 

Med hensyn til ekstraarbejder fremgår det af sagen, at der er udført ekstraarbejder for 1.191.921,50 

kr. På en del aftalesedler er anført, at ekstraarbejderne medfører tidsfristforlængelse. - - - Kommune har 

gjort gældende, at der er givet 53 dages tidsfristforlængelse som følge af ekstraarbejder, og bygge-

pladsomkostningerne må anses for indregnet i prisen for ekstraarbejderne. Voldgiftsretten fin-

der, at ekstraarbejder, som har medført tidsfristforlængelse, vil kunne begrunde godtgørelse, jf. AB 92 § 

27, stk. 2, nr. 1, såfremt der kan bevises tab, i hvilken forbindelse bemærkes, at det ikke kan kræves, 

at byggeriet er på »kritisk vej«, men bevisbyrden for tabet er entreprenørens.  HE har ikke fremlagt 

underbilag til aftalesedlerne, hvorfor det ikke er muligt at fastslå, i hvilket omfang eksempelvis udgif-

terne til projekt- og byggeledelse samt kvalitetssikringsmedarbejder er medregnet i den forlangte pris. Det 

må dog antages, at i hvert fald en væsentlig del af disse udgifter er medregnet.  

 

HE har begrundet sit krav i uklarheder i projektet og - - - Kommunes forsømmelighed med hen-

syn til afklaring heraf. Voldgiftsretten finder på grundlag af navnlig G's [fra HE] forklaring, der 

understøttes af hans beslutningsliste og parternes korrespondance samt aftaleseddel 35 om 

ekstraudgifter i anledning af opdelt montage, at en væsentlig del af forsinkelserne skyldes de af HE 

anførte årsager. Som sagen foreligger oplyst med hensyn til tabet, fastsættes det HE tilkommende erstat-

nings- og godtgørelsesbeløb skønsmæssigt til 600.000 kr. + moms.[…]« 

 

HE fik således medhold i ca. 63%.  

 

1.1.3 Sag nr. C-12337 

1.1.3.1 Resumé 

En kommune (BH) indgik den 5. februar 2008 en entrepriseaftale med en entreprenør (E). E skulle ifølge 

entrepriseaftalen etablere en søpromenade. Afleveringsdatoen for entreprisen var efter entrepriseaftalen 

den 31. august. Der indtrådte dog forsinkelse, hvorfor entreprisen først stod færdig den 3. november 2008. 

I forbindelse med den efterfølgende voldgiftssag nedlagde E påstand om betaling af erstatning og godtgø-

relse, da E mente, at forsinkelsen skyldtes BH’s forhold og forstyrrelse. Voldgiftsretten fandt, at E var i 

stand til at godtgøre, at forsinkelsen var forårsaget af forhold, som BH bar ansvaret for samt dennes 

forstyrrelse. Hertil fandt voldgiftsretten endvidere, at BH’s projektafklaring var utilstrækkelig, hvilket førte 
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til en væsentlig besværliggørelse af arbejdets udførelse. Voldgiftsretten tilkendte E et skønsmæssigt beløb 

på kr. 900.000 ekskl. moms.  

 

1.1.3.2 Bygherres anbringender angående rammehindringer med egne fremhævninger 

»[…] Under udførelse af entreprisen opstod nogle ekstraarbejder som følge af rammehindringer. Ekstraar-

bejderne opstod, når entreprenøren i forbindelse med ramningen stødte på sten. Fjernelse af disse sten er 

løbende blevet betalt af BH som ekstraarbejder.[…] E gør nu gældende, at E ikke har fået tidsfristforlæn-

gelse eller yderligere betaling for omkostninger ved den generelt forlængede udførelse forårsaget af ram-

mehindringerne. […] Kravet bestrides af BH, idet E på tidspunktet for fjernelse af sten ikke meddelte, at 

disse ekstraarbejder havde indflydelse på tidsplanen eller på andre meromkostninger i øvrigt. […] Det gøres 

gældende, at E har fejlkalkuleret rammearbejdets omfang, og at det blandt andet er på den baggrund, 

at byggeperioden er blevet forlænget, og arbejdet har krævet flere ressourcer end oprindeligt kalkuleret af 

E. […] Det er ubestridt, at E har anvendt 51 arbejdsdage på at ramme azobéspunspælene og azobépælene 

i jorden. Ventetid og ekstraarbejder, som er honoreret af BH, udgør i alt 2,7 arbejdsdage. E har således 

brugt 48,3 arbejdsdage på at udføre det kontraktmæssige arbejde. Dette svarer til ca. 50 % flere arbejds-

dage end kalkuleret i E’s tilbud. Dette er også ubestridt. E gør nu gældende (replikken side 2, 6. afsnit), at 

Ramtec'ens tempo er uden betydning for E’s krav og uden betydning for E’s argumentation i klageskriftet. 

E’s krav omfatter blandt andet betaling for en forlænget brug af Ramtec'en på 143,50 time a 1.600 kr. pr. 

time, svarende til 229.600 kr. Det gøres gældende, at dette krav således er uberettiget, ligesom det mer-

forbrug, E har haft i forbindelse med arbejdet med Ramtec'en, herunder merforbruget af transportflåder, 

joller, gravemaskiner, smed, tømrer, øvrigt mandskab og administration mv. skal fratrækkes.[…]« 

 

1.1.3.3 Voldgiftsrettens præmisser angående rammehindringer 

»[…] Indledningsvis bemærkes, at E's krav om betaling af ekstraomkostninger vedrørende Ramtec'en på 

229.600 kr. ekskl. moms støttes på, at der skete forsinkelse af arbejdet på grund af rammehindringer, […] 

For så vidt angår kravet om betaling af ekstra omkostninger vedrørende Ramtec'en bemærkes, at vold-

giftsretten efter det foreliggende skriftlige materiale herunder byggemødereferaterne og de afgivne forkla-

ringer ikke finder det godtgjort, at der som følge af forsinkelse eller forstyrrende forhold, som BH er an-

svarlig for, er sket et merforbrug vedrørende Ramtec'en, der ikke er honoreret af kommunen, hvorfor BH 

ikke er forpligtet til at betale det herfor krævede beløb. […]« 

 

1.1.3.4 Bygherres anbringender angående manglende projektafklaring vedrørende bygherreleverance 

med egne fremhævninger 

»[…] BH gør gældende, at mellemdeponeringen af jord ikke var uforudset, men en del af E's oprindelige 

planlægning. […] Den arbejdsplan og -proces, som E nu gør gældende, har E ikke aftalt med BH, og E 

har ikke orienteret BH om arbejdsprocessen under udførelsen af arbejderne. Det fremgår f.eks. ikke i 

de af E løbende fremsendte tidsplaner (EX 242, EX268, EX325, EX382), idet netop denne råjordsregulering 

ikke er medtaget. […] Hvis det var en forudsætning for arbejdets udførelse, at der skulle arbejdes på denne 

måde, skulle E ved ændringer/forsinkelser i arbejdsgangen have gjort opmærksom på, at disse 

ændringer ville medføre, at arbejderne ikke kunne fortsætte som planlagt. Det gjorde E ikke. […] Det gøres 

gældende, at den af E nævnte arbejdsgang ikke kunne lade sig gøre i praksis, idet den opgravede råjords-

mængde var væsentligt større, end der var plads til bag støttemuren. […] Den udgravede råjordsmængde 

var større end forudsat anvendt bag støttemuren, hvorfor der - uanset om jorden kunne have været lempet 

om bag støttemuren - skulle ske en mellemdeponering af overskudsjord. […] Det var derfor forudsat i 

udbudsmaterialet, at der ville være en vis mængde overskudsjord, som løbende skulle læsses, transporte-

res og deponeres af entreprenøren. Alle omkostninger forbundet med jordhåndtering blev afregnet via 

tilbudslistens post 2.1 (EX42). […] Det bestrides derfor, at mellemdeponeringen af råjord var uforudset, og 

det gøres gældende, at montering af hammer på støttemuren ikke var en forudsætning for fremdriften i 
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arbejdet. Det fastholdes, at tømmerarbejdet blev forsinket som følge af E's forhold. […] BH har 

anerkendt, at råjordsindbygningen ikke kunne ske på det planlagte tidspunkt, hvilket medførte ekstra ar-

bejdsgange for E, jf. den som bilag 14 fremlagte e-mail af 25. juni 2008 (EX323). Ekstraarbejdet blev 

afregnet via aftaleseddel E070 (EX470). […] Idet de ekstra arbejdsgange som følge af forskydningen af 

jordindbygningen var afregnet via aftaleseddel E070, har BH og E hermed aftalt, at der ikke ville blive 

krævet yderligere ekstraarbejde. […] BH gør gældende, at såfremt E havde underrettet BH om (de 

yderligere økonomiske) konsekvenser ved ikke at montere hammeren i sammenhæng med de øvrige 

tømmeraktiviteter, havde BH fundet en anden arbejdsmetode. […] Denne alternative løsning ville 

have beløbet sig til ca. 100.000 kr. […] Idet E har fremsat krav sent, har E frataget BH muligheden for 

at vælge denne alternative løsning. BH var af den opfattelse under byggeprocessen, at arbejderne som 

følge af E's egne forhold var så forsinkede, at monteringen af hammeren ikke havde betydning for entre-

prisens fremdrift. Dette støttes endvidere på, at E netop ikke gjorde krav om meromkostninger gældende 

under entreprisen. […]« 

 

1.1.3.5 Bygherres anbringender angående forsinket underskrivelse af accept (entreprisekontrakt) med 

egne fremhævninger 

»Parterne er uenige om, hvorvidt en af BH forsinket underskrivelse af accept har medført en forsinkelse af 

E's opstart. […] E meddelte den 27. februar 2008, at anden halvdel af Azobétræet ikke skulle leveres før 

efter den 1. april 2008, hvor E regnede med at have etableret byggeplads (EX232). […] Den 10. marts 

2008 meddelte E, at E var forsinket med opstart (EX232). […] Det gøres gældende, at E - uanset den 

forsinkede underskrivelse af accept - var forsinket med opstart af byggeplads. […] Det gøres 

gældende, at E ikke har dokumenteret, at den forsinkede underskrivelse af accept har haft betydning for 

E's opstart af byggeplads, idet E under alle omstændigheder var forsinket. […]« 

 

1.1.3.6 Voldgiftsrettens præmisser angående manglende projektafklaring vedrørende bygherreleverance 

og forsinket underskrivelse af accept (entreprisekontrakt) med egne fremhævninger 

»[…] …de øvrige krav vedrører den forstyrrelse og forsinkelse af arbejdets afslutning, der efter E's opfat-

telse i første række skete som følge af, at der først skete projektafklaring fra bygherrens side vedrørende 

azobéhammer med udskæringer den 25. august 2008 i stedet for den 12. juni 2008. […]  

 

For så vidt angår de øvrige krav, E har rejst, bemærkes, at det efter det foreliggende skriftlige materiale 

og de afgivne forklaringer må lægges til grund, at forsinkelsen af arbejdets afslutning i første række skyld-

tes, at projektafklaring vedrørende azobéhammeren, der skulle leveres af bygherren, skete mere end 2 

måneder for sent. Det findes endvidere efter bevisførelsen herunder A's og F's forklaringer godtgjort, at 

dette forhold medførte en betydelig besværliggørelse af arbejdets udførelse, bl.a. som følge af, at det var 

nødvendigt at deponere den jord, det var planlagt straks skulle anbringes bag bagvæggen uden for ar-

bejdsområdet. Det må i den forbindelse lægges til grund, at BH ikke anviste en anden fremgangsmåde end 

den af E anvendte til at løse de problemer, der opstod som følge af forsinkelsen med denne leverance. Det 

findes endvidere godtgjort, at der herudover skete en vis mindre betydningsfuld forsinkelse og forstyrrelse 

af E's arbejde, der må tilregnes bygherren, på grund af manglende afsætningsdata i det oprindelige projekt, 

ændring af placeringen af kabelbrønde og forsinkelse af bygherrens levering af lampehuse, mens de øvrige 

af E påberåbte forsinkende og forstyrrende forhold ikke kan tillægges afgørende betydning ved bedømmel-

sen af E's krav.  

 

Da det ikke findes godtgjort, at arbejdets afslutning ville være blevet forsinket på grund af E's forhold, hvis 

bygherrens forhold ikke havde forsinket dets afslutning, er BH herefter i medfør af AB 92 § 27 forpligtet til 

at yde E erstatning eller godtgørelse for det tab, kommunens forsinkelse af arbejdet har medført.  

 



 

 

 

NEXUS ADVOKATER APS MIDDELFARTGADE 15, 2. TELEFON 70 227 237 

CVR NR.: 38013629 2100 KØBENHAVN Ø INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

 

11 

 

Det må efter bevisførelsen herunder byggemødereferaterne lægges til grund, at E løbende rejste krav om 

tidsfristforlængelse, og at det må i hvert fald efter modtagelsen af E's mail af 25. juni 2008 have stået klart 

for bygherren, at E ville rejse krav om betaling af de omkostninger, der var forbundet med forsinkelsen og 

forstyrrelsen af den planlagte arbejdsgang som følge af navnlig forsinkelsen med projektafklaringen ved-

rørende azobéhammeren. Det må endvidere lægges til grund, at det ikke var muligt for E at opgøre de 

samlede meromkostninger forbundet med forsinkelsen med projektafklaringen vedrørende azobéhamme-

ren og de tidsmæssige og økonomiske konsekvenser af de øvrige, overlappende mindre betydende forsin-

kende og forstyrrende forhold, før entreprisen var færdiggjort. Der er herefter ikke grundlag for at afvise 

E's krav under henvisning til, at det er fremsat for sent over for bygherren.  

 

Med hensyn til det i faktura E082 rejste krav bemærkes, at merudgiften til ingeniører, formand, landmåler 

og købmand som følge af forsinkende forhold fra bygherrens side efter det oplyste skønsmæssigt kan 

fastsættes til 400.000 kr. ekskl. moms. 

 

Med hensyn til det i faktura E083 rejste krav bemærkes, at merudgifterne til materiel og bemanding som 

følge af ændret produktionsplanlægning ikke som sket fra klagerens side kan opgøres ud fra forskellen 

mellem de realiserede omkostninger ved gennemførelsen af projektet og de budgetterede omkostninger 

hertil, hvorved i øvrigt bemærkes, at hverken budgettet eller det realiserede byggeregnskab er fremlagt 

under voldgiftssagen. Der må derimod ske en opgørelse af de meromkostninger til materiel og bemanding, 

som forsinkelsen af bygherrens leverancer mv. har medført efter fradrag af de meromkostninger, der er 

godtgjort i forbindelse med bygherrens betaling for ekstraarbejder. Efter det foreliggende skriftlige mate-

riale og de afgivne forklaringer findes E's meromkostninger til materiel og bemanding på grund af den 

angivne forsinkelse fra bygherrens side skønsmæssigt at kunne fastsættes til 500.000 kr. ekskl. moms.[…]« 

 

E fik således medhold i ca. 38%.  

 

1.2 Hvornår er der ikke grundlag for et forstyrrelseskrav? 

1.2.1 Sag nr. C-13352 

1.2.1.1 Resumé

En totalentreprenør (TE) indgik i december 2011 en entrepriseaftale med en underentreprenør (UE). UE 

gik i gang med entreprisens udførelse primo februar 2012. Den samlede entreprise blev afleveret til 

bygherren den 28. februar 2013. UE fremsendte medio april en opgørelse af sit krav til HE. UE’s krav var 

opgjort til ca. kr. 6,8 mio. Den endelige opgørelse af kravet blev dog først udarbejdet af UE medio 

november 2013, hvoraf det fremgår, at UE kræver ekstra-betaling for 2.207 timer, der ikke var 

honoreret. 1.672 af disse timer blev betegnet som spildtimer. Tvisten mellem HE og UE bestod i, at UE 

krævede betaling for ekstra tidsforbrug som følge af HE’s manglende byggestyring og koordination. 

Voldgiftsretten fandt det godtgjort, at der i visse perioder var problemer med byggeledelsen og 

koordineringen fra HE’s side. Disse problemer blev der dog ifølge voldgiftsretten løst hurtigt. 

Voldgiftsretten fandt derfor ikke, at UE var i stand til at godtgøre, at UE som følge af forstyrrelser fra HE 

har haft et ekstra tidsforbrug. I denne sammenhæng lagde voldgiftsretten vægt på, at kravet om det 

påståede ”tidsspild” først blev rejst efter den samlede entreprises aflevering. Voldgiftsretten frifandt HE.

 

1.2.1.2 Voldgiftsrettens præmisser angående ekstra tidsforbrug, mangelfuld byggestyring og koordina-

tion med egne fremhævninger 
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»[…] Det er en betingelse, for at klageren kan rejse krav mod indklagede for ekstra tidsforbrug, at klagerens 

tidsforbrug i forbindelse med udførelsen af det arbejde, der er omfattet af entrepriseaftalen, blev forøget 

ud over, hvad der normalt måtte forventes, som følge af forhold, som indklagede var ansvarlig for.  

 

For så vidt angår den del af klagerens krav, der er begrundet i fjernelse af tavlelåg og i strømulykker, 

bemærkes, at disse forhold må antages at skyldes, at andre entreprenører end indklagede har voldt skader 

på klagerens arbejde. Når henses hertil og til det oplyste om indklagedes håndtering af disse problemer, 

findes der ikke grundlag for at pålægge indklagede ansvar for klagerens eventuelle ekstra tidsforbrug som 

følge af disse forhold. 

 

For så vidt angår den øvrige del af klagerens krav, bemærkes, at det efter bevisførelsen, herunder den 

dokumenterede e-mailkorrespondance, de dokumenterede byggemødereferater og de af navn-

lig F og M afgivne forklaringer, må lægges til grund, at der i perioder under byggeriet var problemer 

med byggeledelsen og koordineringen, navnlig med hensyn til porebetonarbejdet, at der skete ændringer 

i forhold til arkitektprojektet i køkkenet, at nogle kabler i forbindelse med indstøbningen blev revet løs, og 

at der i et vist omfang var rørstop og skete overspartling af dåser, som klageren havde monteret. Det må 

endvidere efter bevisførelsen lægges til grund, at en lang række af de problemer, der løbende opstod som 

følge heraf, hurtigt blev løst af indklagede, og at klageren i forbindelse med løsningen af en del af proble-

merne opnåede betaling for ekstraarbejder. Der er ikke under sagen af klageren fremlagt arbejdsed-

ler ugesedler, der dokumenterer klagerens »spildtid«. Klageren, der først har rejst krav om eks-

trabetaling efter byggeriets afslutning, har heller ikke fremlagt en specificeret opgørelse over, 

hvornår og i hvilket omfang der har været ekstra tidsforbrug som følge af indklagedes forhold og årsa-

gen hertil. Det findes herefter ikke godtgjort, at forhold, som indklagede er ansvarlig for, har medført 

et tidsforbrug for klageren, ud over hvad der normalt måtte forventes ved et byggeri som det foreliggende. 

Som følge heraf frifindes indklagede for klagerens krav om betaling for ekstra tidsforbrug.[…]« 

 

UE fik således ikke medhold i sit krav. 

 

1.3 Hvad er kravene til dokumentationen af et forstyrrelseskrav? 

Når entreprenøren ikke ubetinget opfylder sin forpligtelse til snarest muligt at underrette bygherre om 

kravet på tidsfristforlængelse, skal der foreligge et sikkert bevis for retten til tidsfristforlængelse og for, 

at forsinkelsen skyldes de pågældende forhold, jf. sag nr. C-13890. Entreprenøren fik i sagen medhold på 

baggrund af bevisførelsen, hvor følgende var fremlagt: 

 Omfattende mailkorrespondance, der særligt blev tillagt vægt 

 Udbudstidsplan 

 Byggemødereferater 

 Forklaringer 

Kravet blev imidlertid nedsat med 1/4, grundet mangel på nærmere tidsplaner og registreringer af forsin-

kelse. 

 

Når ekstraarbejder, som har medført tidsfristforlængelse, skal kunne begrunde godtgørelse, jf. AB 92 § 27, 

stk. 2, nr. 1, skal der kunne bevises et tab, i hvilken forbindelse bemærkes, at det ikke kan kræves, at 

byggeriet er på »kritisk vej«, men bevisbyrden for tabet er entreprenørens, jf. sag nr. C-13525. I 

sagen fandt voldgiftsretten at en væsentlig del af forsinkelserne skyldtes de af hovedentreprenøren anførte 

årsager ud fra følgende: 

 Navnlig hovedentreprenørens forklaringer, der blev understøttet af  

o Beslutningsliste 

o Parternes korrespondance 

o Aftaleseddel om ekstraudgifter 
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Når der i perioder under byggeriet opstår forsinkelser som følge af diverse problemer, er det afgørende 

hvorvidt problemerne er søgt løst af begge parter, hvor hurtigt løsningen er søgt samt om der i 

den forbindelse er honoreret for ekstraarbejder, jf. sag nr. C-13352. Underentreprenøren fik i sagen 

ikke medhold i sit forstyrrelseskrav som følge af den påståede ”spildtid”, idet underentreprenøren ikke 

dokumenterede spildtiden med det af voldgiftsretten bemærkede: 

 Arbejdssedler 

 Ugesedler 

 En specificeret opgørelse over, hvornår og i hvilket omfang, der har været ekstra tidsforbrug 

 

 

 

 

 

1.3.1 Hvor meget værdi tillægges forklaringerne? 

I sag nr. C-13525 fandt voldgiftsretten at en væsentlig del af forsinkelserne skyldtes de af hovedentrepre-

nøren anførte årsager ud fra følgende navnlig hovedentreprenørens forklaringer, der blev understøttet af 

en beslutningsliste, parternes korrespondance og en aftaleseddel om ekstraudgifter. 

 

I sag nr. C-13778 havde HE udarbejdet en beregning over udgiften til stillads og overdækning m.v. for en 

periode, hvor der forelå forsinkelse. Beregningen udgjorde samlet set 4.409.739,00 kr. ekskl. moms, som 

angivet i HE’s slutopgørelse med betegnelsen ekstra stilladsomkostninger. Opgørelsen indeholdt ikke op-

lysninger om fradrag for den stilladsudgift, som var indeholdt i entreprisesummen. HE havde ikke fremlagt 

dokumentation i form af fakturaer. Der blev afgivet en forklaring fra stilladsfirmaet, hvorefter den samlede 

udgift for HE var i størrelsesordenen 5,8-5,9 mio. kr. ekskl. moms med tilføjelsen »det tror jeg nok«. 

Voldgiftsretten fandt således ikke at kunne tillægge udsagnet betydning for sagens afgørelse, »[…] Da 

forklaringen ikke var sikker og dermed overbevisende, […]«. 

 

1.3.2 Konklusion 

For at kunne godtgøre et forstyrrelseskrav, skal der foreligge et sikkert bevis for tabet. Den der påberåber 

forstyrrelsen, har bevisbyrden. Det afgørende under sagen er, hvorvidt forstyrrelserne er søgt løst af sa-

gens parter, hvor hurtigt løsningen er søgt og om ekstraarbejderne undervejs er honoreret. Det kan udle-

des, at både skriftligt materiale, herunder byggemødereferater og korrespondance, samt de under sagen 

afgivne forklaringer tillægges bevismæssig værdi. Endvidere kan det udledes, at der kræves specificerede 

opgørelser over, hvornår og i hvilket omfang, der har været ekstra tidsforbrug, for at kravene til dokumen-

tationen opfyldes.  
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2 Typesituationer af forstyrrelseskrav 

2.1 Hvornår gives der medhold i forstyrrelseskrav? 

2.1.1. Ved omgående og løbende reklamation over manglende adgang til arbejderne, jf. sag nr. C-14566. 

2.1.2. Ved manglende strøm, afløbsinstallationer og boligventilation, jf. sag nr. C-13386. 

2.1.3. Ved uklarheder i projektet og bygherres forsømmelighed med hensyn til afklaring heraf, jf. sag nr. 

C-13525. 

2.1.4. Ved uklarheder i projektmaterialet, jf. sag nr. C-13890. 

2.1.5. Ved bygherres manglende forudseelse af forhold, som skulle have været på plads, før arbejderne 

kunne sættes i gang, jf. sag nr. C-14047. 

2.1.6. Ved arbejdernes indstilling grundet konstaterede forhold, der gav anledning til overvejelser om, 

hvorvidt det var hensigtsmæssigt at fortsætte udbedringsarbejdet i henhold til entreprisekontrak-

ten, jf. sag nr. C-13778. 

2.1.7. Ved ekstraarbejder iværksat efter direktiv fra tilsynet, der også fastlagde det nærmere omfang af 

arbejdet, jf. sag nr. C-12878. 

2.1.8. Ved en byggetidsforlængelse, der i alt væsentligt skyldes bygherres forhold, grundet bygherres 

ønsker om ekstraarbejder og tilvalgsarbejder, jf. sag nr. C-14035. 

2.1.9. Ved spildtid og gener ved forsinket opstart, jf. sag nr. C-9282. 

2.1.10. Ved fund af fortidsminder, der periodevis generer arbejderne grundet arkæologernes undersøgel-

ser, jf. sag nr. C-7359. 

2.1.11. Ved en forsinkelses ekstraordinære karakter, der ensidigt må regnes en daværende byggeledelse 

til skade, således at man vidste eller burde vide, at den endegyldige overskridelse af den i kon-

trakten aftalte byggeperiode vil give anledning til et efterfølgende økonomisk opgør, når størrelsen 

af den endelige forsinkelse kan konstateres, jf. Sag nr. C-9394. 

2.1.12. Ved forsinkelse, der skyldes at projektafklaring vedrørende materialer, der skal leveres af bygherre, 

sker mere end 2 måneder for sent og således medfører en betydelig besværliggørelse af udførelsen, 

jf. sag nr. C-12337. 

2.1.13. Ved mangel på arbejdskraft efter underentreprenørs pludselige og uventede konkurs, som man 

hverken kunne eller burde have forudset, undgået eller overvundet tidligere end sket, jf. sag nr. 

C-9889. 

2.1.14. Ved uforudsete forhold som først viser sig i forbindelse med arbejderne at være meget større end 

forudsat i kontrakten, jf. sag nr. C-9396. 

2.1.15. Ved projektmangler der løbende må rettes op, jf. sag nr. C-8689. 

2.1.16. Ved projektmangler, der medfører omprojektering og større kompleksitet end forventet, jf. Sag nr. 

C-9088. 

2.1.17. Ved projektmangler og uforudsete forhold, jf. sag nr. C-11518. 

2.1.18. Ved afbrydelse i arbejdet grundet fund af asbest, jf. sag nr. C-14764. 

2.1.19. Ved hindringer i et effektivt arbejdsflow, jf. sag nr. C-14323. 

2.1.20. Ved behov for afklaring af projektmaterialet, jf. sag nr. C-14670. 

 

2.1.1 Ved omgående og løbende reklamation over manglende adgang til arbejderne, jf. sag 

nr. C-14566. 

2.1.1.1 Voldgiftsrettens præmisser herom 

»[…] HE har fremsat krav om 24 dages fristforlængelse med henvisning til manglende adgang til altanerne 

via de enkelte lejligheder. Det fremgår af punkt 4.7.3 i fællesbeskrivelsen (FB), at »der arbejdes ikke i 

boliger«, men det fremgår også af FB punkt 4.12.1 om adgang til lokaliteter i brug, at »hovedentreprenøren 

forestår administration af nøgler og er ansvarlig for adgang til de enkelte lejemål.« Det fremgår endvidere, 

at »der skal anvendes nøglebokse, som skal være forsikringsgodkendte.« Efter HE’s opfattelse er det derfor 
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forudsat, at der er adgang til de altaner, hvor der skal udføres arbejde, via lejlighederne, og at hoveden-

treprenøren råder over nøgler til de enkelte lejligheder med henblik på dette arbejde. I HE’s tilbud af 8. 

december 2014 om udførelse af ekstraarbejde med maling af altanvægge, som blev accepteret af tilsynet, 

indgår også følgende udtrykkelige forudsætning: »Der er ikke medregnet udgifter til lift/stillads, hvorfor 

adgang skal ske gennem lejlighed.« Trods forudsætningerne om hovedentreprenørens råden over nøgle-

boks og om håndværkernes adgang til altanerne gennem lejlighederne blev der aldrig opsat nogen nøgle-

boks. HE mener, at der opstod betydelige forsinkelser og merforbrug af resurser netop af den grund. HE 

måtte således træffe aftale med beboerne for at få adgang til lejlighederne, og det var problematisk, bl.a. 

fordi beboerne jævnligt ikke gav adgang til altanerne for håndværkerne trods forudgående varslinger 

herom. Det blev også nødvendigt at anvende lift i videre udstrækning end forudsat for at få adgang til 

altanerne udefra, når maleren var forhindret i at komme til altanerne via lejlighederne. Med henvisning til 

den fremlagte korrespondance og mødereferaterne gør HE endvidere gældende, at der, medens proble-

merne stod på, gentagne gange blev reklameret og fremsat krav om tidsfristforlængelse og merbetaling 

med henvisning hertil. BH har erkendt, at det var et vilkår for aftalen om malerarbejdet, at der skulle være 

adgang gennem lejlighederne. Efter BH’s opfattelse skyldtes problemerne med adgangsforholdene imidler-

tid, at HE ikke var god til at overholde egne varslinger af beboerne, som derfor i nogle tilfælde blev uvillige 

til at indgå eller overholde aftaler om at blive hjemme for at give håndværkerne adgang gennem lejlighe-

derne. BH har henvist til den fremlagte korrespondance og til C’s (fra BH) forklaring herom. C (fra BH) 

forklarede endvidere, at årsagen til, at opsætning af nøglebokse aldrig fandt sted, var manglende doku-

mentation for, at den nøgleboks, som HE havde foreslået, var forsikringsgodkendt som foreskrevet i FB 

punkt 4.12.1. Efter BH’s opfattelse er der i øvrigt hverken tilstrækkelig dokumentation for reklamation eller 

for rigtigheden af opgørelsen af den forsinkelse, som HE har gjort 

gældende.  

 

Voldgiftsretten lægger til grund, at HE efter aftalegrundlaget havde krav på adgang til altanerne via lejlig-

hederne under forudsætning af, at der blev opsat en forsikringsgodkendt nøgleboks. Det fremgår af en 

mailkorrespondance mellem projektchef D fra HE og projektleder F fra R, at HE den 13. maj 2015 frem-

sendte forslag til tilsynet om en bestemt nøgleboksmodel. Foto af modellen er også fremlagt. Den 18. maj 

2015 blev forslaget godkendt af R med følgende bemærkninger: »Det er OK med prisen herfra, så I kan 

bare gå videre med nøglebokse!« Denne godkendelse blev imidlertid annulleret ved en mail fra R dagen 

efter. I sin mail af 19. maj 2015 skrev F således følgende til D (fra HE): »Har modtaget en mail fra byg-

herren om, at nøgleboks ikke er en mulighed! Vi må drøfte på mødet i morgen, hvad vi så kan gøre!«. Det 

fremgår hverken af den her omtalte mailkorrespondance eller noget andet skriftligt materiale, at der blev 

givet meddelelse til HE om, at årsagen til BH’s manglende accept af den foreslåede nøgleboks skulle være 

manglende opfyldelse af vilkåret om forsikringsgodkendelse, jf. FB punkt 4.12.1. I et projektnotat af 10. 

juni 2015 er problemet med adgangsvanskelighederne omtalt, og her har tilsynet alene noteret, at »nøg-

lebokse er ikke en mulighed grundet beboernes holdning til aflevering af deres nøgler.« Heller ikke efter 

vidneforklaringerne for voldgiftsretten er det dokumenteret, at HE fik meddelelse om, at afslaget på nøg-

lebokse skulle være begrundet med manglende forsikringsgodkendelse af den model, som HE havde fore-

slået. Der er i øvrigt ikke fremlagt nærmere oplysninger om, hvorvidt den af HE foreslåede model rent 

faktisk var forsikringsgodkendt. Voldgiftsretten finder herefter, at HE har ført fornødent bevis for, at den 

forsinkelse af byggeriets færdiggørelse samt den omkostningsforøgelse, som måtte være begrundet med 

manglende adgang til altanerne for maler, skyldes forhold, som bygherren er ansvarlig for. 

 

Voldgiftsretten bemærker, at såvel den fremlagte korrespondance som byggemødereferaterne viser, at HE 

omgående og løbende reklamerede over den manglende adgang til lejlighederne og gjorde krav på me 

betaling og tidsfristforlængelse i den anledning. En angivelse af længden af den tidsfristforlængelse, som 

forholdet kunne berettige til, har HE derimod ikke foretaget før voldgiftssagen, og i klageskriftet af 28. 

december 2017 er den krævede tidsfristforlængelse opgjort til 18 dage. Først i replikken af 11. april 2018 

blev kravet opgjort til de 24 dage, som HE siden har fastholdt. Opgørelsen er baseret på en skønsmæssig 

gennemsnitsberegning: 8 altanranker a 3 dage = 24 dage.  
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Voldgiftsretten finder, at krav om tidsfristforlængelse principielt skal være baseret på fremlæggelse af fyl-

destgørende dokumentation for den faktiske forsinkelse - dag for dag - som det pågældende forhold uund-

gåeligt har medført, ikke alene af den berørte aktivitet (her maleraktiviteten), men af færdiggørelsen af 

hele byggeprojektet, jf. AB 92 § 24, stk. 3, 2. pkt., jf. § 24, stk. 2. Sådan dokumentation har HE ikke 

fremlagt i det foreliggende tilfælde. Efter en samlet vurdering af beviserne finder voldgiftsretten dog, 

at der er fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at problemerne med håndværkernes adgang til alta-

nerne via lejlighederne var så væsentlige og langstrakte, at de forsinkede færdiggørelsen af hele renove-

ringsprojektet. Under hensyn hertil og under hensyn til malerarbejdets tidsmæssige placering i slutningen 

af »den kritiske vej« for projektets gennemførelse lægger voldgiftsretten til grund, at problemet, som BH 

er ansvarlig for, kan begrunde en samlet tidsfristforlængelse, som skønsmæssigt fastsættes til 8 dage.[…]« 

 

2.1.2 Ved manglende strøm, afløbsinstallationer og boligventilation, jf. sag nr. C-13386. 

2.1.2.1 Voldgiftsrettens præmisser herom 

»[…] Udover de omstændigheder, som er omtalt under 4.2.1. og 4.2.2, har HE som anført tidligere rejst 

krav om yderligere 5 ugers tidsfristforlængelse, der udspringer af en række forskellige forhold. 

 

Voldgiftsretten behandler i det følgende de forhold, som HE har anført til støtte for kravet om tidsfristfor-

længelse. Efter gennemgangen af de enkelte forhold tager voldgiftsretten samlet stilling til kravet om tids-

fristforlængelse. 

 

Strøm 

Et af de forhold, som HE har påberåbt sig til støtte for en tidsfristforlængelse, er manglende strøm i de 

monterede modulbokse. Efter pkt. 4.1 i byggesagsbeskrivelsen af 20. oktober 2011 var HE ansvarlig for 

byggestrøm. Den eksisterende strømforsyning fra hovedtavlen viste sig ikke at være tilstrækkelig, og en 

yderligere strømforsyning var nødvendig, for at lejlighederne kunne opvarmes, hvilket ifølge - - - 's [fra 

HE] forklaring bl.a. var afgørende for, at HE kunne lægge gulvene og gennemføre 

malerarbejdet.  

 

HE havde på byggemøde nr. 26 den 8. januar 2013 rykket for en afklaring med hensyn til slutbrugeradres-

ser, således at der kunne installeres elmålere og føres strøm til de enkelte modulbokse (lejligheder). På 

byggemøde nr. 27 den 15. januar 2013 rykkede HE igen for adresserne, og TR påtog sig herefter at ind-

hente oplysning om adresserne. Ifølge referat af byggemøde nr. 30 den 5. februar 2013 havde kommunen 

meddelt adresserne på dette tidspunkt, og [el-leverandøren] kunne herefter iværksætte de nødvendige 

aktiviteter. Af referat af byggemøde nr. 40 den 7. maj 2013 fremgår, at [el-leverandøren] ville udføre nye 

kabelskabe som hasteopgave, og at el-entreprenøren ville igangsætte fremføring af 

stikledninger. 

 

Voldgiftsretten finder på denne baggrund, at i hvert fald en del af den forsinkelse af arbejdet, der var 

forbundet med manglende strøm i de monterede modulbokse, skyldes rådgivernes/BH's forhold. Da arbej-

det lå på kritisk vej, berettiger forsinkelsen HE til en tidsfristforlængelse. 

 

[…]  

 

Afløbsinstallationer, boligventilation - installationer i krybekælder og tagrum 

HE har gjort gældende, at der var forsinkelser i forbindelse med afløbsinstallationer og boligventilation 

(krybekælder og tagrum), som berettiger HE til tidsfristforlængelse.  
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Der er en nær sammenhæng mellem disse forhold, som i det følgende kort vil blive gennemgået og herefter 

behandlet samlet. Arbejdet med afløbsinstallationerne, som var en følge af, at HE's entreprise omfattede 

en systemleverance med rummoduler, skulle foregå på det eksisterende dæk, og med hensyn til projekte-

ringen finder voldgiftsretten ud fra de betragtninger, som voldgiftsretten har anført under 4.1, at ansvaret 

påhviler BH/dennes rådgivere. HE's arbejde med afløbsinstallationerne skulle efter tidsplanen af 18. juni 

2012 være udført fra uge 37. På dette tidspunkt var der allerede indtrådt forsinkelse på grund af den 

forsinkede projektering af de langsgående stålbjælker. 

 

Det fremgår af referat af byggemøde nr. 32 den 19. februar 2013, at - - - fra HE på mødet oplyste, at der 

var konstateret en »kollision« mellem røgventilation og afløbsrør under modulbokse. Det fremgår endvi-

dere, at et afklaringsmøde var aftalt med - - - fra UR. Mødet blev afholdt. Af referater af byggemøde nr. 

35 den 12. marts 2013, byggemøde nr. 36 den 19. marts 2013 og byggemøde nr. 37 den 9. april 2013 

fremgår, at problemerne med at få plads til afløb, der skulle krydse langsgående stålbjælker, ikke var løst. 

På byggemøde nr. 38 den 23. april 2013 var der ifølge referatet fundet en løsning på problemet, og prøve-

montering pågik. 

 

Den sene løsning på problemet med afløbsinstallationerne, som efter voldgiftsrettens opfattelse er 

BH's/dennes rådgiveres ansvar, indebar bl.a., at det var nødvendigt at udføre installationerne i rummet 

mellem det oprindelige tagdæk og undersiden af de nye rumbokse (»krybekælderen«), hvilket har vanske-

liggjort og forsinket byggeriet. Arbejdet lå på kritisk vej.  

 

Selve ændringen af afløbssystemet til et UV-system, dvs. et system med lukket strømning, har efter vold-

giftsrettens opfattelse ikke i sig selv medført en forsinkelse.  

 

Også med hensyn til boligventilation skulle HE's arbejde efter tidsplanen af 18. juni 2012 være udført fra 

uge 37. Som nævnt før var der på dette tidspunkt allerede indtrådt forsinkelse på grund af den forsinkede 

projektering af de langsgående stålbjælker. 

 

Parternes uenighed med hensyn til boligventilation omfatter ansvaret for og betydningen af eventuel mang-

lende projektafklaring vedrørende ventilation i tagplan (tagrum), herunder ændring i placeringen af tag-

hætter/ventilationshætter. Ud fra de betragtninger, som voldgiftsretten har anført under 4.1, påhviler an-

svaret for projektering af boligventilation BH/dennes rådgivere. HE modtog først den endelige plan 

vedrørende bl.a. føring af kanaler for boligventilation den 3. maj 2013. Selv om voldgiftsretten finder, at 

der var tale om en projekteringsforsinkelse, som BH er ansvarlig for, er der ikke tale om arbejde på kritisk 

vej. HE har derfor ikke krav på tidsfristforlængelse med hensyn til dette.  

 

Med hensyn til den forsinkelse, der har været en følge af, at en del af ventilationsarbejdet måtte gennem-

føres i krybekælderen, henviser voldgiftsretten til bemærkningerne ovenfor vedrørende arbejdet med af-

løbsinstallationerne i krybekælderen, som finder tilsvarende anvendelse på den forsinkelse, der her er tale 

om. 

 

[…] 

 

HE's krav på tidsfristforlængelse vedr. »Øvrige forhold« 

Voldgiftsretten finder efter det foran anførte, at HE er berettiget til tidsfristforlængelse for forsinkelser i 

forbindelse med manglende strøm og vedrørende afløbsinstallationer og boligventilation (krybekælder og 

tagrum). Da forsinkelsen i forbindelse med de pågældende arbejder i et vist omfang overlapper hinanden, 

og da der i øvrigt er en vis usikkerhed knyttet til den nøjagtige varighed af forsinkelsen, fastsætter vold-

giftsretten skønsmæssigt HE's krav på tidsfristforlængelse til 4 uger. 

 

4.2.4 HE's samlede krav på tidsfristforlængelse 
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HE har efter det ovenfor anførte krav på en tidsfristforlængelse på i alt 11 uger. 

 

4.3 HE's økonomiske krav som følge af tidsfristforlængelsen 

4.3.1 Forlænget byggetid 

Det følger af AB 92 § 27, stk. 1, nr. 1, at entreprenøren har krav på erstatning, hvis en forsinkelse skyldes 

bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og denne har udvist fejl eller forsømmelse. Voldgiftsretten finder, 

at dette er tilfældet med hensyn til de 11 uger. 

 

Af den samlede tidsfristforlængelse, som voldgiftsretten tilkender HE, er der 2 uger, hvor der tillige forelå 

forsinkende omstændigheder, der skyldes HE's forhold, jf. herom under 4.2.1 og 4.2.2. 

 

Voldgiftsretten finder, at HE alene har krav på erstatning efter AB 92 § 27, stk. 1, nr. 1, med hensyn til 

forsinkelse, som ikke (tillige) skyldes HE's egne forhold. HE har således alene krav på betaling som følge 

af tidsfristforlængelse med hensyn til 9 uger. HE har rejst krav om betaling af 2.184.875 kr. ekskl. moms 

for en række forhold knyttet til forsinkelsen af byggeriet, herunder byggestyring, velfærdsfacilliter og stil-

ladsleje. Der er ikke fremlagt nærmere dokumentation for alle de omhandlede udgifter, og voldgiftsretten 

fastsætter herefter skønsmæssigt HE's krav vedrørende forlænget byggetid til i alt 900.000 kr. ekskl. 

moms.[…]« 

 

2.1.3 Ved uklarheder i projektet og bygherres forsømmelighed med hensyn til afklaring 

heraf, jf. sag nr. C-13525. 

2.1.3.1 Voldgiftsrettens præmisser herom 

»[…] Voldgiftsretten lægger efter forklaringerne til grund, at der ved byggeriets aflevering var en række 

mangler, som HE skulle udbedre, og kun en del af disse var udbedret den 22. januar 2014. Endvidere 

fremgår det af korrespondancen mellem parterne i december og januar, at der var uenighed mellem par-

terne om, hvad HE fortsat manglede at levere, herunder om man var forpligtet til at udbedre 4. - - - vej. 

Det kan efter forklaringerne endelig lægges til grund, at der på mødet af - - - Kommunes repræsentanter 

blev tilkendegivet, at man var sindet at honorere i hvert fald en del af de krævede byggepladsomkostninger. 

Der er imidlertid ikke enighed om, hvad betingelserne herfor var. Ingen af parterne har lavet referat af 

mødet, og ingen har forklaret om, hvorledes man mere præcist forholdt sig til mangler og fradragskrav. 

Voldgiftsretten finder, at det har formodningen imod sig, at - - - Kommune skulle have frafaldet de mangler 

og fradragskrav, som parterne havde korresponderet om den 13., 15. og 17. december samt mellem den 

8. og 21. januar 2014, hvoraf alene kravene vedrørende 4. - - - vej og de manglende brusevinger udgjorde 

over 400.000 kr. Hertil kommer, at - - - Kommune på mødet den 19. februar 2014 fastholdt sine hidtidige 

krav. Voldgiftsretten finder derfor ikke, at HE har bevist, at der blev indgået en bindende aftale om betaling 

af 1.625.000 kr. den 22. januar 2014. 

 

[…] 

 

Med hensyn til ekstraarbejder fremgår det af sagen, at der er udført ekstraarbejder for 1.191.921,50 kr. 

På en del aftalesedler er anført, at ekstraarbejderne medfører tidsfristforlængelse. - - - Kommune har gjort 

gældende, at der er givet 53 dages tidsfristforlængelse som følge af ekstraarbejder, og byggepladsomkost-

ningerne må anses for indregnet i prisen for ekstraarbejderne. Voldgiftsretten finder, at ekstraarbejder, 

som har medført tidsfristforlængelse, vil kunne begrunde godtgørelse, jf. AB 92 § 27, stk. 2, nr. 1, såfremt 

der kan bevises tab, i hvilken forbindelse bemærkes, at det ikke kan kræves, at byggeriet er på »kritisk 

vej«, men bevisbyrden for tabet er entreprenørens. HE har ikke fremlagt underbilag til aftalesedlerne, 

hvorfor det ikke er muligt at fastslå, i hvilket omfang eksempelvis udgifterne til projekt- og byggeledelse 

samt kvalitetssikrings-medarbejder er medregnet i den forlangte pris. Det må dog antages, at i hvert fald 

en væsentlig del af disse udgifter er medregnet. 
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HE har begrundet sit krav i uklarheder i projektet og - - - Kommunes forsømmelighed med hensyn til 

afklaring heraf. Voldgiftsretten finder på grundlag af navnlig G's [fra HE] 

forklaring, der understøttes af hans beslutningsliste og parternes korrespondance samt aftaleseddel 35 om 

ekstraudgifter i anledning af opdelt montage, at en væsentlig del af forsinkelserne skyldes de af HE anførte 

årsager. Som sagen foreligger oplyst med hensyn til tabet, fastsættes det HE tilkommende erstatnings- og 

godtgørelsesbeløb skønsmæssigt til 600.000 kr. + moms.[…]« 

 

2.1.4 Ved uklarheder i projektmaterialet, jf. sag nr. C-13890. 

2.1.4.1 Voldgiftsrettens præmisser herom 

»[…] Det fremgår af hovedentrepriseaftalen, at bygningerne skulle afleveres til BH senest den 6. december 

2013. Det kan lægges til grund, at bygningerne først blev afleveret den 28. februar 2014, og at de udven-

dige arealer blev afleveret den 27. maj 2014. Parterne er uenige om, hvem der bærer ansvaret for den 

forsinkede aflevering af bygningerne, og uenige om, hvilke økonomiske krav dette medfører. 

 

HE har overordnet gjort gældende, at selskabet har krav på tidsfristforlængelse som følge af forsinkelser 

på grund af manglende byggetilladelse, mangler ved elementprojekt, mangler ved projekteringen i øvrigt 

og manglende tilslutning af fjernvarme. BH har bestridt, at HE er berettiget til tidsfristforlængelse. […] 

Under voldgiftssagen er der alene fremlagt en udbudstidsplan, der fremtræder ganske overordnet. C (fra 

HE) har forklaret, at HE på et tidspunkt under byggesagen også udarbejdede mere detaljerede arbejdstids-

planer. Der er også under voldgiftssagen fremlagt en række byggemødereferater, hvori der henvises til 

arbejdstidsplaner, men disse er ikke fremlagt. 

 

[…] 

 

»Efter det materiale, der er fremlagt for voldgiftsretten, har HE ved mail af 7. august 2013 … første gang 

krævet tidsfristforlængelse og henvist til ændringer i forhold til udbudsmaterialet. I mailen er der ikke 

nærmere redegjort for, hvilke ændringer der er tale om, og hvorledes den angivne forsinkelse på 5 uger 

er opgjort. Kravet om tidsfristforlængelse er afvist af BH ved mail af 11. september 2011 … HE har i mail 

af 9. oktober 2013 … fastholdt kravet om tidsfristforlængelse. 

 

Efter AB 92 § 24, stk. 3, påhviler det entreprenøren snarest muligt at underrette bygherren, hvis entrepre-

nøren anser sig berettiget til tidsfristforlængelse, og entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den 

indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. 

 

I et tilfælde som her, hvor HE ikke ubetinget har opfyldt sin forpligtelse til snarest muligt at underrette BH 

om kravet på tidsfristforlængelse, må der foreligge et sikkert bevis for retten til tids-fristforlængelse og for, 

at forsinkelsen skyldes de pågældende forhold. 

 

Efter bevisførelsen for voldgiftsretten, herunder særligt den omfattende mailkorrespondance med element-

leverandøren, anser voldgiftsretten det for bevist, at der som følge af en række uklarheder i projektmate-

rialet opstod forsinkelser i elementleverancen, og at HE var berettiget til at kræve tidsfristforlængelse på 

grund af denne forsinkelse. I mangel af nærmere tidsplaner og registreringer af forsinkelsen anser vold-

giftsretten det alene for bevist, at disse forhold berettiger til en tidsfristforlængelse på 1 uge. 

 

Voldgiftsretten anser det endvidere for bevist, at færdiggørelsen af rækkehusene blev forsinket på grund 

af forsinkelse med tilslutningen af fjernvarme. Efter hovedentrepriseaftalen skal fjernvarmledninger leveres 

og nedlægges af fjernvarmeværket for BH's regning. Det fremgår dog af hovedentrepriseaftalen, at »det 

påhviler Hovedentreprenøren at koordinere fjernvarmeværkets arbejde med sine egne arbejder, således at 
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byggeriet ikke forsinkes«. Denne bestemmelse kan imidlertid ikke udstrækkes til andet end, at HE skulle 

sikre, at fjernvarmeværket fik uhindret adgang til at udføre tilslutningsarbejderne. Den forsinkelse, der 

opstod med levering og tilslutning af fjernvarme, er således forhold, som BH bærer risikoen for, og som 

berettiger HE til en tidsfristforlængelse, idet forholdet har medført forsinkelse med udtørringen af række-

husene. I mangel af nærmere tidsplaner og registrering af forsinkelsen må perioden fastsættes forsigtigt, 

og efter en samlet vurdering anser voldgiftsretten det for bevist, at forholdet med forsinkelse af udtørringen 

af rækkehusene berettiger til en tidsfristforlængelse på 4 uger. Voldgiftsretten har ved denne vurdering 

navnlig lagt vægt på indholdet af byggemødereferaterne og den omfattende mailkorrespondance vedrø-

rende levering af fjernvarme og problemstillinger omkring udtørring. 

HE har ikke herudover bevist, at der er forhold, der berettiger til at kræve forlængelse af fristen for afle-

vering af rækkehusene.  

 

Voldgiftsretten anser det således samlet for bevist, at HE har været berettiget til en forlængelse af fristen 

for aflevering af bygningerne på i alt 5 uger, regnet fra det aftalte afleveringstidspunkt den 6. december 

2013. 

 

HE har opgjort sit krav efter AB 92 § 27 til i alt 126.000 kr. ekskl. moms. Kravet er opgjort ud fra en 

tidsfristforlængelse på 12 uger, og voldgiftsretten fastsætter herefter HE's krav som følge af en for-læn-

gelse af afleveringsfristen på 5 uger til 50.000 + moms, svarende til 62.500 kr. inkl. moms.[…]« 

 

2.1.5 Ved bygherres manglende forudseelse af forhold, som skulle have været på plads, før 

arbejderne kunne sættes i gang, jf. sag nr. C-14047. 

2.1.5.1 Voldgiftsrettens præmisser herom 

»[…] Entreprisen skulle efter hovedentrepriseaftalen færdiggøres den 15. maj 2014, men af et referat fra 

et byggemøde den 9. december 2013 fremgår, at der var en forsinkelse aftalt til 7 dage for manglende 

godkendelse af miljøplan, ligesom der var en yderligere forsinkelse på 12 dage, da [el-selskabets] arbejder 

umuliggjorde opstart. I de efterfølgende byggemødereferater var der bemærkninger om yderligere forsin-

kelser og om en ny afleveringsfrist, ligesom der ikke var enighed om tidsfristforlængelse. 

 

Af et byggemødereferat af 20. januar 2014 fremgår, at de 7 dage vedrørende miljøplanen skulle imple-

menteres i en kommende hovedtidsplan, og det er ikke godtgjort, at disse 7 dage, der ubestridt skyldtes 

HE's forhold, ikke senere blev indhentet. 

 

I et brev af 26. februar 2014 vedrørende et møde mellem parterne den 24. februar 2014 om blandt andet 

tidsplan anførte HE, at det på mødet blev aftalt, at den samlede forsinkelse grundet bygherreforhold kunne 

opgøres til 28 dage, således at afleveringsterminen var fredag den 27. juni 2014, hvilket HE gentog i en e-

mail af 10. marts 2014 til R's repræsentanter. Denne sluttermin fremgår også af referat fra byggemøde 

den 17. marts 2014. 

 

HE præciserede i referat fra byggemøde den 5. maj 2014, at ekstraarbejder kunne have indflydelse på 

slutterminen, og af referat fra byggemøde den 2. juni 2014 fremgår, at HE oplyste, at aflevering først 

kunne ske den 15. juli 2014, mens BH fastholdt, at slutterminen den 27. juni 2014 fortsat var gældende. 

Af referat fra byggemøde den 19. juni 2014 fremgår, at HE skulle fremsende redegørelse for ønsket om 

tidsfristforlængelse. HE har i en e-mail af 30. juni 2014 til en repræsentant for R anført, at forsinkelserne 

hovedsageligt skyldtes nødvendige ekstraarbejder på kritisk vej. 

 

På et byggemøde ligeledes den 30. juni 2014 blev det aftalt, at man arbejdede ud fra en projektgennem-

gang i slutningen af uge 29 efter afsluttet asfaltering, men hvor der ville være resterende afsluttende 

arbejder såsom muldudlægning og græssåning, og at man samtidig kunne begynde at afrigge skurby og 
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byggepladsfacilteter, så disse ikke stod ubenyttede i sommerferieperioden. Formel afleveringsforretning 

skulle foretages i uge 33. 

 

Der blev afholdt teknisk gennemgang den 4. august 2014, og af referat fra byggemøde samme dag frem-

går, at arbejdet var afsluttet, at der dermed ikke kan gøres krav om forlænget byggepladsperiode for dage 

efter den 4. august 2014, og at aftaleseddel 21 om forlænget byggeplads afventede oplæg fra HE. 

Voldgiftsretten lægger herefter til grund, at BH havde accepteret, at afleveringen var blevet udskudt til den 

4. august 2014. 

 

BH kommenterede i et brev af 12. december 2014 til HE en udgave af aftaleseddel 21 og anførte blandt 

andet, at BH ikke kunne acceptere denne aftaleseddel. BH anførte i den forbindelse, at kravet i anledning 

af forlænget byggepladsdrift først var opgjort den 13. november 2014 på trods af, at HE allerede på et 

byggemøde den 2. juni 2014 havde oplyst at ville gøre krav gældende i anledning af forsinkelsen, og på 

trods af, at de særlige betingelser (herefter SB) punkt 27.1.1., hvorefter entreprenøren senest samtidig 

med påberåbelsen af retten til tidsfristforlængelse i AB 92 § 24, stk. 3, skriftligt skal fremsætte eventuelle 

krav om erstatning som følge af forsinkelsen. Endvidere anførte BH, at byggepladsdriften oprindelig ifølge 

tilbudslisten kostede 6.469,50 kr. pr. dag, mens BH ikke kunne anerkende at betale de omkostninger, der 

var anført under »omkostninger pr. arbejdsdag«, »idet disse omkostninger er indeholdt i ekstraarbej-

derne«. Endelig anførte BH, at man alene kunne acceptere betaling for 12 dage grundet [elselskabs]-

arbejder, svarende til 77.634 kr. 

 

Den seneste revision af aftaleseddel 21 er dateret den 16. april 2015 og er sammensat af en række poster 

under overskriften »Pladsomkostninger«, hvilket er udgiften til forskellige containere m.v., der samlet er 

beregnet til 9.491,57 kr. pr. dag ekskl. moms, og en række poster under overskriften »Omkostninger pr. 

arbejdsdag«. Posterne under sidstnævnte overskrift er dels de ovennævnte pladsomkostninger pr. dag og 

dels i det væsentlige nogle lønninger til projektleder, byggeleder, formand m.v. Posterne under denne 

overskrift er opgjort til i alt 29.006,35 kr. pr. dag. 

 

Denne aftaleseddel blev fremsendt med e-mail til en repræsentant for BH, idet det er anført, at denne er 

revideret som aftalt på et møde, og at der dermed er enighed om, hvad en arbejdsdag koster, men at BH 

skulle genoverveje antallet af dage. 

Denne e-mail blev besvaret af repræsentanten for R ved en e-mail af 5. maj 2015, hvori bl.a. er anført, at 

BH er enig i, at der er tale om et erstatningskrav efter AB 92 § 27, stk. 1, men at man bestred opgørelsen 

af kravet og dokumentationen herfor, ligesom det blev fastholdt, at HE kun er berettiget til erstatning for 

12 dage. 

 

HE har i et brev af 22. december 2015 afslutningsvis fastholdt, at man havde krav på erstatning for 54 

dage, som fordeler sig med de af BH anerkendte 12 dage, 5 dage vedrørende en manglende ekspropriering, 

5 dage vedrørende afklaring omkring ledningsgrav ved hus, der blev eksproprieret, 20 dage grundet 

trækrør for [el-selskabet] og 12 dage vedrørende manglende projektering af et opsamlende markdræn/af-

skærende dræn og brønde. 

 

Efter AB 92 § 27, stk. 1, nr. 1, har entreprenøren ret til erstatning for det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes 

bygherrens forhold, og denne har udvist fejl og forsømmelser. 

 

Voldgiftsretten bemærker i denne forbindelse, at ekstraarbejder, herunder efter AB 92 § 14, ikke berettiger 

til erstatning efter den nævnte bestemmelse, medmindre bygherren tillige har udvist fejl og forsømmelser, 

idet entreprenøren ved prissætningen af ekstraarbejder har mulighed for at tage højde for eventuelle tab i 

anledning af forlænget byggetid, ligesom entreprenøren efter omstændighederne vil kunne kræve godtgø-

relse efter AB 92 § 27, stk. 2. Godtgørelse er dog konkret udelukket i denne sag, idet det følger af SB punkt 

27.2.2, at entreprenøren ikke kan fremsætte krav om godtgørelse i henhold til § 27, stk. 2, for arbejder, 
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der honoreres af bygherren som ekstraarbejder, hvilket efter voldgiftsrettens opfattelse gælder, uanset at 

HE i aftalesedlerne som et generelt forbehold har anført, at aftalesedlen udelukkende omfatter »økonomi-

ske konsekvenser af det udførte arbejde«. 

 

Spørgsmålet er herefter i første række, om BH har udvist fejl eller forsømmelser vedrørende de forhold, 

som HE har henvist til udover de anerkendte 12 dage, og om disse forhold har medført forsinkelse, der kan 

henføres til BH's forhold. 

 

K fra R har forklaret blandt andet, at arbejdet i forbindelse med de førstnævnte 5 dage vedrørende mang-

lende ekspropriation ikke blev udført. Selv om repræsentanter for HE har forklaret om arbejde på pladsen, 

er det ved de sparsomme og ikke særligt præcise oplysninger, der foreligger om disse 5 dage, ikke godt-

gjort, at arbejdet har været forsinket på grund af dette forhold, hvorfor der allerede af denne grund ikke 

kan ydes erstatning herfor. 

 

Med hensyn til de 5 dage vedrørende afklaring omkring ledningsgrav ved hus, der blev eksproprieret, har 

K fra R forklaret blandt andet, at arbejdet meget vel kan være blevet forsinket i 5 dage som følge af, at 

man i første omgang måtte springe arbejdet ved passagen af dette hus over, da der ikke var blevet ek-

sproprieret. 

 

BH må som bygherre sikre sig, at de fornødne ekspropriationer er afsluttet, således at arbejdets fremdrift 

ikke forsinkes, og voldgiftsretten finder derfor, at BH yderligere er erstatningsansvarlig for forsinkelse i 

disse 5 dage. 

 

Med hensyn til de 20 dage grundet trækrør for [el-selskabet] er der tale om et ekstraarbejde, og det følger 

af det ovenfor anførte om ekstraarbejder, at BH ikke kan pålægges erstatningsansvar for den forsinkelse, 

der opstod i denne forbindelse, da det ikke er godtgjort, at der i den forbindelse er udvist fejl eller forsøm-

melser. 

 

Endelig finder voldgiftsretten, at forholdet vedrørende de afskærende dræn og brønde burde have været 

forudset og projekteret. Vejkassen kunne efter voldgiftsretten opfattelse ikke udgraves, før forholdene 

vedrørende drænene var på plads, og voldgiftsretten finder derfor, at den forsinkelse, der er indtrådt i den 

forbindelse, kan henføres til BH's fejl og forsømmelser, og derfor er erstatningspådragende for BH. Da 

voldgiftsretten skønner, at en forsinkelse på 12 dage er passende opgjort, finder voldgiftsretten, at BH er 

erstatningsansvarlig for yderligere 12 dages forsinkelse. 

 

Den forsinkelse, som BH er erstatningsansvarlig for, kan herefter opgøres til 29 dage. 

Af SB punkt 27.1.1. fremgår som anført, at entreprenøren senest samtidig med påberåbelsen af retten til 

tidsfristforlængelse i AB 92 § 24, stk. 3, skriftligt skal fremsætte eventuelle krav om erstatning som følge 

af forsinkelsen, og af blandt byggemødereferatet fra den 4. august 2014 fremgår, at der ikke kunne kræves 

betaling for byggepladsperiode for dage efter den 4. august 2014. 

 

Under disse omstændigheder finder voldgiftsretten, uanset kravet først er fremsat ved en aftaleseddel i 

november 2014, at der for de 29 dage kan kræves erstatning for byggepladsomkostninger, mens HE ikke 

har krav på dækning af de øvrige poster, der er nævnt i den endelige aftaleseddel under overskriften 

»Omkostninger pr. arbejdsdag«. 

 

Efter voldgiftsrettens vurdering sammenholdt med forklaringen fra J fra BH kan byggepladsomkostningerne 

passende fastsættes til 9.491 kr. ekskl. moms pr. arbejdsdag, uanset prisen i tilbudslisten, således at det 

tab, som HE kan kræve erstattet hos BH for de 29 dage, udgør 344.069,41 kr. inkl. moms.[…]« 
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2.1.6 Ved arbejdernes indstilling grundet konstaterede forhold, der giver anledning til over-

vejelser om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at fortsætte arbejder i henhold til entre-

prisekontrakten, jf. sag nr. C-13778. 

2.1.6.1 Voldgiftsrettens præmisser herom 

»[…] Der er mellem parterne enighed om, at der blev udført arbejde i henhold til kontrakten i 38 arbejds-

dage i foråret 2013. Arbejdet blev indstillet på grund af konstaterede forhold, der gav anledning til over-

vejelser om, hvorvidt det var hensigtsmæssigt at fortsætte udbedringsarbejdet i henhold til entreprisekon-

trakten. Kommunen valgte på baggrund af sagkyndige undersøgelser at ændre den valgte tagkonstruktion 

fra at være en konstruktion betegnet som varmt tag til at være en konstruktion betegnet som koldt tag. 

Det arbejde, der allerede var udført på bygning B1, blev dog ikke ændret. Byggepladsen blev lukket ned, 

og stilladset blev nedtaget i efteråret 2013, og udbedringsarbejdet blev genoptaget i marts 2014. 

 

Kommunen har i en e-mail af 25. september 2013 til HE anført, at der ville blive betalt 485.310 kr. (ekskl. 

moms) for leje af stillads og overdækning i stilstandsperioden indtil 31. august 2013 samt 128.375 kr. for 

demontage af stillads og overdækning. 

 

Kommunen har betalt en faktura af 12. marts 2014 fra HE, der omhandler leje af stillads og overdækning 

fra den 1. september til den 26. september 2013, og for »afregning af byggeplads« for HE og UE A/S. UE 

A/S udførte blikkenslagerarbejdet i underentreprise for HE. 

 

HE har udarbejdet en beregning over udgiften til stillads og overdækning m.v. for perioden 25. marts 2014 

til 15. marts 2015, der samlet udgør 4.409.739,00 kr. (ekskl. moms), som angivet i HE's slutopgørelse pkt. 

9 med betegnelsen ekstra stilladsomkostninger. Opgørelsen indeholder ikke oplysninger om fradrag for den 

stilladsudgift, som var indeholdt i entreprisesummen. 

 

HE har ikke fremlagt dokumentation i form af fakturaer fra - - - Stillads A/S, der har udført stilladsopgaven, 

for, at udgiften til leje af materiel m.v. er svarende til det, som fremgår af beregningen. Der er afgivet en 

forklaring af - - - fra - - - Stillads A/S, hvorefter den samlede udgift for HE var i størrelsesordenen 5,8-5,9 

mio. kr. (ekskl. moms) med tilføjelsen »det tror jeg nok«. Da forklaringen ikke var sikker og dermed 

overbevisende, finder voldgiftsretten ikke at kunne tillægge dette udsagn betydning for sagens afgørelse. 

Kommunen har anført, at stilladsudgiften blev forligt i overensstemmelse med en e-mail af 30. marts 2015 

fra C fra Kommunen til A fra HE. HE har vedstået forligets talmæssige opgørelse, men er ikke enig i, at 

forliget omfattede kontraktstilladset men alene de ekstra omkostninger til stillads. HE har endvidere anført, 

at forliget er indgået med forbehold for, at der kunne opnås enighed om den samlede økonomi, hvilket ikke 

blev opnået. 

 

Det er voldgiftsrettens opfattelse, at det ikke er muligt ud fra ordlyden af e-mailen af 30. marts 2015, som 

er formuleret af R for C fra Kommunen, og de afgivne forklaringer om drøftelserne på mødet den 26. marts 

2015 at fastslå, om udgiften til stillads og overdækning, som indgik i entrepriseaftalen med 2.170.000 kr. 

(ekskl. moms), var indregnet i den angivne sum på 3.006.669 kr. Der er herved tillige lagt vægt på, at R 

har forklaret, at han undrede sig over det udspil til forlig, som A fra HE uden videre drøftelser fremkom 

med under mødet, der var i størrelsesordenen 200.000 kr. mindre end det beløb, han og C fra Kommunen 

havde forventet, at Kommunen måtte acceptere, og at der ikke blev stillet spørgsmål til præcisering af, 

hvad A's [fra HE] forslag nærmere dækkede. 

 

Det er herefter ufornødent at tage stilling til, hvorvidt der var knyttet et forbehold til forliget om en samlet 

løsning af parternes mellemværende. 
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Voldgiftsretten må på den baggrund skønsmæssigt fastsætte, hvad udgiften til ekstra stillads og overdæk-

ning mv. som følge af den forlængede byggeperiode skal fastsættes til. Parterne er enige om, at de en-

hedspriser, som - - - Stillads A/S har oplyst til HE i et tilbud af 11. marts 2013, hvor prisen for leje er 

angivet for en kalenderdag og arbejdsdag for materialetårn og elhejs, skal lægges til grund. 

 

Det lægges til grund efter oplysningerne i bl.a. byggemødereferaterne, at der blev udført arbejde i 38 

arbejdsdage efter opstart den 18. marts 2013, og at arbejdet herefter var indstillet i 217 arbejdsdage, med 

genoptagelse den 20. marts 2014. Det i kontrakten afsatte antal arbejdsdage udløb den 28. juli 2014. Der 

skete aflevering den 14. april 2015, men reelt var arbejdet færdigt den 15. marts 2015, således som det 

fremgår af HE's beregning over stilladsudgifter. Byggeriet i den genoptagne byggeperiode blev ifølge byg-

gemødereferatet for mødet den 8. april 2014 forsinket i 4 uger på grund af HE's forhold til UE A/S, der 

skulle udføre blikkenslagerarbejdet. Blikkenslagerarbejdet blev endvidere forsinket med 2 uger pga. som-

merferie. Der er i øvrigt ikke grundlag for at fastslå, at arbejdet ikke blev fremmet behørigt. Der bliver med 

fradrag for forsinkelse herefter 188 kalenderdage, som der skal betales ekstra stilladsleje for, og 155 ar-

bejdsdage, som der skal betales ekstra leje for af materialetårne og elhejs. 

 

Der var udført arbejder i den første byggeperiode på bygning B i overensstemmelse med den oprindelige 

plan. Der var derfor behov for mindre arbejde med stillads og overdækning i den genoptagne byggeperiode. 

Der blev imidlertid anvendt en ekstra overdækning i den genoptagne byggeperiode, da planen blev ændret 

til at omhandle en anden type tagkonstruktion, der nødvendiggjorde tømrerarbejde. Det medførte udgift 

til opbygning og nedtagning af den ekstra overdækning og udgift til flytning af denne, foruden udgift til leje 

af materiellet. Endvidere skal der betales for ekstra montage af to materialetårne og to elhejs med tillæg 

af dagsleje for en del af byggeperioden. 

 

Voldgiftsretten fastsætter under hensyntagen til det anførte skønsmæssigt, at den ekstra udgift til stillads-

omkostninger medregnet dækningsbidrag 13 % til HE samt forsikring og arbejdsmiljøafgift 6,9 % udgør 

1.830.000 kr. (ekskl. moms). Der er dermed lagt til grund, at den samlede udgift til stillads i kontrakten 

og den forlængede byggeperiode udgør 4.000.000 kr. Udgiften i slutopgørelsens pkt. 9 er således 

1.830.000 kr. (ekskl. moms). 

 

HE's krav om betaling for byggepladsdrift i udvidet byggeperiode udgør 1.361.495,20 kr. 

 

Kommunens opgørelse over anerkendte udgifter omhandler ekstra udgift til UE A/S for leje af materiel med 

1.520 kr. pr. dag i 121 kalenderdage svarende til 183.920 kr. (ekskl. moms). HE har krævet betaling for 

162 kalenderdage med henvisning til UE A/S's e-mail af 28. marts 2015, hvori der nævnes »den udvidede 

periode på 162 dage«. Endvidere har Kommunen anerkendt yderligere byggepladsomkostninger for 121 

kalenderdage til HE for skure, el-materiel, køreplader, byggepladshegn mv. for samlet 105.875 kr. (ekskl. 

moms) foruden byggepladsledelse med 108.000 kr. (ekskl. moms). Det samlede anerkendte beløb udgør 

397.795 kr. (ekskl. moms). 

 

Voldgiftsretten finder, at der ved fastsættelsen af HE's øvrige udgifter til byggeplads og drift for den ekstra 

byggeperiode fra 28. juli 2014 til 15. marts 2015 med 188 kalenderdage svarende til 155 arbejdsdage kan 

tages udgangspunkt i den pris, som HE har oplyst i kontrakten for byggeplads og drift heraf, der var 

801.700 kr. (ekskl. moms). I udgiften til byggeplads og drift er der indeholdt en betydelig udgift til til- og 

afrigning af pladsen, hvilket skal indgå i fastsættelsen af udgiften til leje af materiel m.v. per dag. 

Voldgiftsretten finder, at HE er berettiget til at kræve betaling for byggeplads og drift heraf i den forlængede 

byggeperiode, der skønsmæssigt kan fastsættes til 835.000 kr. (ekskl. moms). 

 

Udgiften til blikkenslagerens leje af udstyr kan under hensyntagen til den ekstra byggeperiodes længde og 

de priser for leje af udstyr, som UE A/S har oplyst, skønsmæssigt fastsættes til 240.000 kr. (ekskl. moms). 

Der er herved indregnet det mellem HE og Kommunen aftalte dækningsbidrag til HE på 13 procent. 
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Udgiften i slutopgørelsens pkt. 10 udgør dermed 1.075.000 kr. (ekskl. moms).[…]« 

 

2.1.7 Ved ekstraarbejder iværksat efter direktiv fra tilsynet, der også fastlægger det nær-

mere omfang af arbejdet, jf. sag nr. C-12878. 

2.1.7.1 Voldgiftsrettens præmisser herom 

»[…] Efter entrepriseaftalen skulle TE ikke foretage istandsættelse af overbetonen. BH havde oplyst, at den 

eksisterende membran var en pvc-membran lagt direkte på overbetonen, og TE havde ikke fået oplysninger 

om, at overbetonen var i dårlig stand. Det viste sig imidlertid, at overbetonen var i meget ringe stand, 

herunder i form af mange og store revner. Da overbetonen var uden for entrepriseområdet, var det BH, 

der skulle afgøre, i hvilket omfang der skulle foretages reparationer. Voldgiftsretten lægger til grund, at 

arbejdet med reparation, herunder tætning, i overensstemmelse hermed blev iværksat efter direktiv fra 

tilsynet, der også fastlagde det nærmere omfang af arbejdet, dels konkret, dels i form af nogle principper 

for arbejdet. Arbejderne må på denne baggrund anses for ekstraarbejder, hvilket tilsynet da også aner-

kendte ved at godkende aftalesedlerne X15 og X 16 om ekstrabetaling for de ekstra arbejder. Eventuelle 

mangler ved kontraktarbejderne ændrer ikke på bygherrens forpligtelser med hensyn til ekstraarbejder. 

Tilsynets godkendelse af arbejder som ekstraarbejder er bindende for bygherren, og forpligtelsen er ikke 

bortfaldet som følge af bristende forudsætninger. Ekstraarbejderne berettiger derfor TE til ekstrabetaling 

som omtalt nedenfor i afsnit 10.1. Ekstraarbejderne berettiger endvidere TE til tidsfristforlængelse. Vold-

giftsretten lægger til grund, at arbejderne lå på kritisk vej, men der er ikke ført bevis for forlængelsens 

præcise omfang. På baggrund af bevisførelsen fastsættes tidsfristforlængelsen til netto 45 arbejdsdage 

under hensyn også til aftalerne om arbejde i de »kolde« områder. 

 

[…] 

 

8.2. Forlænget byggepladsdrift 

Krav (Post 4) 

Kravet er opgjort med udgangspunkt i aftaleseddel X 19A revideret 13. marts 2013, hvor kravet er gjort 

op til 6.396.836 kr. I dette beløb er fratrukket 75.000 kr. uden nærmere redegørelse samt 6.818 kr. for 

vinterforanstaltninger i tre dage i oktober 2012. 

 

Sagsfremstilling 

Ifølge tilbudslisten af 27. september 2011, der var bilag til TE's tilbud af samme dato, var prisen for byg-

geplads i alt 3.270.000 kr., og enhedsprisen for en måned var 500.000 kr. Den tilbudte pris for byggeplads 

dækkede dels drift af byggeplads, dels etablering og afrigning, herunder nærmere angivne dele af fast 

byggepladsmateriel, mens enhedsprisen alene dækkede drift. Enhedsprisen for en måned skulle ifølge til-

budslisten dække »drift af byggepladsen ved forlænget byggeperiode alt inklusive«. Tilbudslisten indeholdt 

tillige en enhedspris for vinterforanstaltninger på 50.000 kr. for en måned. 

 

Ved aftaleseddel X 19A revideret 13. marts 2013 er kravet gjort op til 6.396.836 kr. Det er beregnet på 

grundlag af enhedspriserne for byggeplads og vinterforanstaltninger på henholdsvis 500.000 kr. og 50.000 

kr. pr. måned med tillæg af en række faktiske, nærmere specificerede udgifter til 

• Generelt: tårnkran, gaffeltrucks, jernplader, projektleder og projektchef mv. 

• Nedrivning og tagbeklædning: - - - merudgifter, UE ApS merudgifter, DB 12 %, formand og byggeleder 

mv. 

• Betonarbejder: Mandskab, mandskabsbiler, indlejet betonmateriel, formand og byggeleder mv. 

 

Alle nævnte udgifter er sammentalt til 1.801.819 kr. pr. måned, eller 85.801 kr. pr. dag (21 dage) beregnet 

i forhold til perioden fra 26. oktober 2012 til 14. februar 2013, 74 dage. Hertil er lagt 47.569 kr. for 

personlig udrustning i vinterperioden. [BH's tilsyn fra BH-R] har bestridt berettigelsen af dette krav i et 
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notat rev. 4 af 8. april 2013, bl.a. under henvisning til, at TE ikke har noget krav ud over de aftalte en-

hedspriser, at perioden kun kan regnes til 7. december 2012, og at der ikke kan beregnes vinterforanstalt-

ninger for oktober 2012, hvilket fører til et anerkendt krav på 759.954 kr. 

 

Parternes synspunkter  

TE har gjort gældende bl.a., at udgifter, der indgår i kravet, alle er dokumenterede og relevante bygge-

pladsudgifter. Enhedsprisen på 500.000 kr. pr. md. svarer til tilbudsprisen på 3.270.000 kr. og 

dækker alene de udgifter vedrørende etablering og afrigning, der udtrykkeligt er nævnt. BH har gjort gæl-

dende bl.a., at enhedsprisen for forlænget byggeperiode efter aftalen var »alt inklusive«. Der er ikke grund-

lag for ud over enhedsprisen at forlange visse omkostninger dækket efter regning. I øvrigt er omkostni 

gerne ikke dokumenteret. 

 

Voldgiftsrettens begrundelse og resultat 

Aftalen om en enhedspris for forlænget byggepladsdrift på 500.000 kr. pr. måned alt inklusive må efter 

ordlyden forstås således, at der ikke kan kræves noget for forlænget byggepladsdrift herudover. Tilbudspris 

for indregnede byggepladsudgifter i den forudsatte byggeperiode giver ikke grundlag for anden forståelse, 

allerede fordi denne tilbudspris - i modsætning til enhedspris for en forlænget periode - ikke kun omfatter 

drift, men også opstilling og afrigning. Den indregnede løbende betaling pr. måned må derfor være væ-

sentligt lavere end 500.000 kr. På baggrund af den berettigede forlængede byggeperiode på 48 dage fast-

sætter voldgiftsretten herefter merbetalingen for forlænget byggeperiode således: 

 

Byggepladsdrift 

Periode Dage Pris I alt 

Oktober 2012 3/23 arbejdsdage 500.000 65.217 

November 2012 Hele måned 500.000 500.000 

December 2012 Hele måned 500.000 500.000 

Januar 2013 3/23 arbejdsdage 500.000 65.217 

I alt 1.130.434 

 

Vinterforanstaltninger 

Oktober 2012 Intet 50.000 0 

November 2012 Hele måned 50.000 50.000 

December 2012 Hele måned 50.000 50.000 

Januar 2013 3/23 arbejdsdage 50.000 6.522 

I alt 106.522 

 

Voldgiftsretten tager herefter TE's krav vedrørende post 4 til følge med i alt 1.236.956 kr.[…]« 

 

2.1.8 Ved en byggetidsforlængelse, der i alt væsentligt skyldes bygherres forhold, grundet 

bygherres ønsker om ekstraarbejder og tilvalgsarbejder, jf. sag nr. C-14035. 

2.1.8.1 Voldgiftsrettens præmisser herom 

»[…] Voldgiftsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at forsinkelsen af byggeriet i alt væsentligt skyld-

tes andelsboligforeningens ønsker om ekstraarbejder og tilvalgsarbejder, at E's udgift til flytning af konsol-

ler på stilladset skyldtes andelsboligforeningens ønske undervejs i byggeprocessen om udskiftning af sål-

bænke, at alle beslutninger om ekstraarbejder i hele byggeprocessen blev drøftet på byggemøder, hvor 

direktør A fra E, R fra R og almindeligvis også andelsboligforeningens bestyrelsesformand C deltog, at 

andelsboligforeningen og dens rådgiver løbende blev orienteret om byggesagens økonomi ved månedlige 

oversigter, at ekstraudgifterne til byggeplads og stillads som følge af forlænget byggetid samt udgiften til 

flytning af konsoller har været behandlet på byggemøder og som følge heraf nedsat, og at R har godkendt 
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udgifterne og anvist dem til betaling, hvilket også er sket (bortset fra et generelt tilbagehold på 50.000 kr. 

»til de sidste arbejder«), idet han anså udgifterne for reelle. 

 

Ekstraudgifterne til byggeplads og stillads som følge af forlænget byggetid samt udgiften til flytning af 

konsoller er godkendt af i hvert fald andelsboligforeningens rådgiver og i øvrigt betalt, og den omstændig-

hed, at man ikke for så vidt angår disse arbejder ikke har benyttet aftalesedler som foreskrevet i entrepri-

sekontraktens § 11, kan efter det oplyste om, at parterne ikke på noget tidspunkt i byggeprocessen har 

efterlevet vilkåret om forudgående skriftlig godkendelse af ekstraarbejder, ikke føre til, at andelsboligfor-

eningen skal frifindes for betaling af disse krav. Den omstændighed, at rådgiver måtte have overskredet 

sin bemyndigelse, kan ikke føre til et andet resultat. 

 

Det er ubestridt, at andelsboligforeningen har anmodet E om at udskifte nedløb og reparere murværk ved 

altaner, hvorfor andelsboligforeningen også skal betale E's fakturaer for disse arbejder, jf. det ovenfor 

anførte. Voldgiftsretten bemærker for fuldstændighedens skyld, at andelsboligforeningen ikke ved den 

skete bevisførelse har påvist, at prisen for det udførte arbejde er urimelig. 

E's påstande tages herefter i det hele til følge. 

 

Efter sagens forløb og udfald forholdes med sagens omkostninger som nedenfor bestemt.[…]« 

 

2.1.9 Ved spildtid og gener ved forsinket opstart, jf. sag nr. C-9282. 

2.1.9.1 Voldgiftsrettens præmisser herom 

» […] Ad klagerens krav vedr. opstartproblemer - 26.070 kr. 

Det fremgår af entreprisekontrakten, at indklagede leverer bl.a. samtlige mursten og formsten, men at 

klageren »afkalder leverancen direkte hos underleverandøren«.  

 

I skrivelse af 31. marts 2005 til indklagede har klageren gjort opmærksom på, at indklagedes forhold har 

medført, at klagerens arbejde ikke kunne påbegyndes den 1. marts 2005. Klageren har i skrivelsen endvi-

dere oplyst, at klageren den 23. marts 2005 hos indklagedes medarbejder D havde bestilt sten til opstart 

den 29. marts 2005, men at sten ikke ankom, og at det ved klagerens telefoniske henvendelse til indkla-

gedes underleverandør den 30. marts 2005 blev oplyst, at formsten ikke var færdige. Øvrige sten ankom 

den 31. marts 2005. Den 31. marts kunne arbejdet desuagtet ikke påbegyndes, da der blev konstateret 

fejl i forbandtkoden. D erkendte ifølge skrivelsen fejlen og lovede denne udbedret med nye tegninger til 

næste dag.  

 

Klageren opgjorde i skrivelsen krav på tidsfristforlængelse med 20 dage og krav på honorering af ventetid 

for 3 mand a 22 timer (dagene 29.-31. marts 2005) a 395 kr. eller 26.070 kr. 

 

A har forklaret bl.a., at klageren ikke af indklagede kunne få oplysning om, hvilken person klageren skulle 

kontakte for at afkalde murstenene. Vidnet bad derfor D om at skaffe stenene, og D accepterede at gøre 

dette. Stenene kom imidlertid ikke. Klageren kontaktede indklagedes underleverandør, og det blev herfra 

oplyst, at man havde nogle sten, men ikke alle. Ved kontakt til teglværket blev det klart, at teglværket 

kunne levere sten fra dag til dag. Der kom nye forbandttegninger i april 2005. 

 

Klageren har til støtte for sit krav gjort gældende, at indklagede ikke havde anvist den kontaktperson, hos 

hvem klageren skulle afkalde leverancen af mursten. Indklagedes medarbejder D påtog sig at skaffe leve-

rancen til veje, men opfyldte ikke sit løfte. Efter bevisførelsen må det endvidere lægges til grund, at den 

forsinkede opstart tillige skyldtes, at der var fejl i forbandtkoden. Indklagede må erstatte klageren dennes 

udgift som følge af den opståede spildtid. 
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Indklagede har generelt til støtte for sine indsigelser over for klagerens krav gjort gældende, at kravene 

ikke hviler på aftalesedler, og at klageren ikke har løftet sin bevisbyrde vedrørende kravene. Særligt for så 

vidt angår klagerens krav vedrørende opstartproblemer har indklagede anført, at klageren skulle afkalde 

murstensleverancen, og at det er klagerens ansvar, at dette ikke skete i tilstrækkelig god tid. Klageren har 

ikke godtgjort, at problemer med forbandtkoden har været årsag til forsinkelse. 

 

Voldgiftsretten udtaler: 

Den af A afgivne forklaring er ikke imødegået ved anden vidneførsel, og voldgiftsretten lægger herefter til 

grund, at der var uklarhed om identiteten af den kontaktperson, over for hvem murstensleverancen skulle 

afkaldes, at indklagedes medarbejder D påtog sig opgaven, men at dette ikke resulterede i leverance af 

mursten, samt at formsten i øvrigt ikke var til rådighed. Efter bevisførelsen lægges det endvidere til grund, 

at klagerens arbejde blev yderligere forsinket som følge af fejl i forbandtkoden. Idet indklagede hæfter for 

de forsinkende omstændigheder, tilkommer der klageren erstatning for den opståede spildtid, jf. AB 92 § 

27, stk. 1, nr. 1, og voldgiftsretten imødekommer klagerens opgjorte krav. 

 

[…] 

 

Ad klagerens krav vedr. gener - 61.225 kr. 

I skrivelse af 2. maj 2005 til indklagede har klageren oplyst bl.a., at klageren kun har haft begrænset 

mulighed for at udføre sit arbejde, siden dette blev påbegyndt midt i marts 2005. Et sted er en kran i vejen. 

Et andet sted hindres arbejdet af opgravning. 3 gange er murerarbejdet standset på grund af vinduesen-

treprenørens arbejde og 3 gange på grund af elementmontage. Som følge af disse og andre forhold har 

klageren indtil den 27. april 2005 kun haft adgang til at udføre ca. 5 % af murerentreprisen. Klageren 

krævede som følge heraf tidsfristforlængelse og tilkendegav, at indklagede måtte afholde klagerens o kost-

ninger som følge af spildtid, hvorom opgørelse ville fremkomme senere. Klageren har fremlagt e-mailkvit-

tering for skrivelsens fremsendelse til indklagede. Klageren har i sin slutopgørelse af 27. december 2005 

opgjort kravet således: 

 

10 mand, der måtte flytte 

6 gange = 120 spildtimer a 395 kr. = 47.400 kr. 

1 dags stilstand for ½ sjak i alt 35 timer a 395 kr. = 13.825 kr. 

I alt 61.225 kr. 

 

A har forklaret i overensstemmelse med det i skrivelsen af 2. maj 2005 anførte og oplyst, at klagerens 

mandskab 6 gange måtte indstille arbejdet, rigge af og opstarte andet steds. Der var 10 mand beskæftiget 

med murerarbejdet. De konsoller, som indklagede skulle levere, viste sig at være fejlagtige. Dette med-

førte, at halvdelen af klagerens sjak ikke kunne fortsætte arbejdet. Klageren har til støtte for sit krav gjort 

gældende, at klageren ved skrivelsen af 2. maj 2005 har taget behørigt forbehold om erstatning for spildtid, 

og at opgørelsen herefter kan lægges til grund ved sagens afgørelse. Indklagede har til støtte for sin 

indsigelse over for klagerens krav gjort gældende, at klageren ikke har dokumenteret sit krav. Indklagede 

har ikke modtaget skrivelsen af 2. maj 2005, og selv om det lægges til grund, at skrivelsen er modtaget, 

indeholder den ikke en konkret opgørelse af kravet. Kravet er først opgjort i slutopgørelsen, og dette er for 

sent.  

 

Voldgiftsretten udtaler: 

Klageren har i skrivelsen af 2. maj 2005 taget forbehold i anledning af opstået spildtid. Forbeholdet er 

bestyrket ved den af A afgivne forklaring, og forbeholdet er ikke imødegået ved anden vidneforklaring eller 

ved det i byggemødereferaterne oplyste. Voldgiftsretten lægger herefter til grund, at der opstod spildtid 

for klagerens folk som af klageren faktureret. Klagerens opgørelse af omkostningerne herved tiltrædes, og 

det findes uden betydning, at klageren først har opgjort sit krav i forbindelse med slutopgørelsens frem-

sendelse.[…]« 
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2.1.10 Ved fund af fortidsminder, der periodevis generer arbejderne grundet arkæologernes 

undersøgelser, jf. sag nr. C-7359. 

2.1.10.1 Voldgiftsrettens præmisser herom 

»[…] Ad arbejdets standsning som følge af fortidsminder: 

Klagerens gravearbejde blev standset, da man stødte på fortidsminder. Arbejdet var i løbet af den næste 

måned periodevis generet af arkæologernes undersøgelser. Klageren har i første omgang opgjort stands-

ningsperioden til 10 dage, og indklagede har oplyst, at bygherren i samme anledning har accepteret en 

tidsfristforlængelse på 7 dage. 

 

Klagerens senere opgørelse af en samlet standsningsperiode på 15,22 dage er fremkommet længe efter 

slutopgørelsen, og uden at der er givet nogen rimelig forklaring på den forsinkede fremkomst. Selvom 

indklagede til brug for drøftelserne med bygherren havde anvendt samme opgørelse, findes klageren i kraft 

af opgørelsen af 1. marts 2001 at have bibragt indklagede den opfattelse, at klageren havde begrænset sit 

krav svarende til en periode på 10 dage. Voldgiftsretten tager herefter ikke den senere opgørelse i betragt-

ning ved sagens afgørelse. 

 

Da arbejdet ikke straks kunne genoptages, men tværtimod efter genoptagelse blev bremset af nye fund, 

burde klageren have truffet foranstaltninger til at reducere arbejdsstyrken eller på anden måde begrænse 

omkostningerne ved arbejdspladsens opretholdelse. Klageren findes ikke at have dokumenteret, at en del 

af mandskabet ikke kunne være sat til andet arbejde i standsningsperioden. 

 

På den anden side har klageren sandsynliggjort, at arkæologernes arbejde medførte tab for ham. Der 

tilkommer klageren en godtgørelse herfor. Voldgiftsretten fastsætter denne godtgørelse efter et skøn over 

arbejdsstyrkens størrelse og omkostningerne ved alternativ beskæftigelse samt udgifterne til byggeplad-

sens fortsatte opretholdelse og omkostningerne ved maskinparkens manglende udnyttelse. Godtgørelsen 

kan herefter passende fastsættes til 175.000 kr. ekskl. moms. 

 

Det bemærkes herved, at det ikke hindrer klagerens krav, at bygherren ikke har accepteret indklagedes 

krav om tilsvarende godtgørelse.[…]« 

 

2.1.11 Ved en forsinkelses ekstraordinære karakter, der ensidigt må regnes en daværende 

byggeledelse til skade, således at man vidste eller burde vide, at den endegyldige 

overskridelse af den i kontrakten aftalte byggeperiode vil give anledning til et efter-

følgende økonomisk opgør, når størrelsen af den endelige forsinkelse kan konstate-

res, jf. sag nr. C-9394. 

2.1.11.1 Voldgiftsrettens præmisser herom 

»[…] Vedrørende nye FRCW plader og montering af lister omkring pladerne bemærker voldgiftsretten, at 

pladernes mål er nøje angivet på de foreviste bygningstegninger. Klageren har på dette grundlag været 

berettiget til at bestille pladerne tilskåret fra leverandøren med de anførte mål. Efter bevisførelsen lægger 

voldgiftsretten endvidere til grund, at der viste sig at være betydelige tolerancer vedrørende nichernes 

betonvægge, og at dette nødvendiggjorde indkøb af nye plader med tilskæring på stedet til følge. Forholdet 

nødvendiggjorde samtidig, at der som yderligere ekstraydelse måtte monteres et betydeligt antal lister for, 

at arbejdet kunne blive tilfredsstillende. Voldgiftsretten imødekommer derfor klagerens krav om betaling 

herfor med beløbene 35.840 kr. og 83.325 kr. 
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Indklagede har ønsket leveret andre gelænderholdere end de i projektet beskrevne, og indklagede har ikke 

godtgjort, at klagerens krav er urimeligt, hvorfor kravet imødekommes med 52.920 kr. 

 

Klageren har afgivet tilbud på montering af udvendige vinduer og døre, og det fremgår ikke heraf eller af 

andet materiale, at monteringen tillige omfattede samling af vinduet. Efter bevisførelsen lægges det herved 

endvidere til grund, at det også for indklagedes daværende byggeledelse kom som en overraskelse, at 

vinduerne blev leveret som samlesæt. Herefter og da voldgiftsretten kan tiltræde klagerens beregning af 

den tidsmæssige udstrækning af arbejdet med at sortere og samle vinduerne, imødekommer voldgiftsret-

ten klagerens krav om betaling af 151.050 kr. 

 

For så vidt angår klagerens ekstrakrav vedrørende L's udbedring af skader på tagpap og isoleringsmateriale 

findes det ikke ved bevisførelsen klarlagt, at beskadigelserne er sket under omstændigheder, hvor klageren 

kan rette sit krav mod indklagede. Denne del af kravet imødekommes derfor ikke. For så vidt angår den 

del af kravet, der vedrører nødvendig udtørring før tagbelægningens færdiggørelse, findes denne omkost-

ning at være resultatet af den i 2003 indtrufne forsinkelse, som klageren, jf. straks nedenfor, ikke bærer 

ansvaret for. Klagerens krav om betaling af 21.030 kr. imødekommes derfor. 

 

Byggeriet skulle være udført i sidste halvår af 2003, men blev først færdigt i juni 2004. Som udgangspunkt 

må det fordres, at den, der vil gøre et forsinkelsesansvar gældende, må reklamere snarest muligt, således 

at modparten har mulighed for at rette for sig. I nærværende sag må det herved tages i betragtning, at 

det i kontrakten fastsatte tidspunkt for byggeriets færdiggørelse var endegyldigt passeret, da indklagedes 

nye byggeledelse indledte drøftelser med bl.a. klageren om byggeriets fortsættelse. Tidsplanen af 20. ja-

nuar 2004 var udtryk for den nye byggeledelses koordinering af underentreprenørernes fortsatte arbejde 

med byggeriets færdiggørelse. Tidsplanen blev accepteret af klageren. Under hensyn til forsinkelsens eks-

traordinære karakter og til at forsinkelsen i 2003 ensidigt må regnes indklagedes daværende byggeledelse 

til skade, er der grundlag for at fastslå, at indklagede vidste eller burde vide, at den endegyldige overskri-

delse af den i kontrakten aftalte byggeperiode ville give anledning til et efterfølgende økonomisk opgør, 

når størrelsen af den endelige forsinkelse kunne konstateres. Det findes på denne baggrund betænkeligt 

at fastslå, at den omstændighed, at klageren ikke på et tidligere tidspunkt bragte spørgsmålet på bane, 

har medført, at klageren har mistet retten til at kræve sine omkostninger ved forsinkelsen betalt. 

Voldgiftsretten imødekommer herefter klagerens krav om betaling af leje af skurvogn og container med 

henholdsvis 18.087 kr. og 2.700 kr. 

 

For så vidt angår klagerens leje af 2 Monitou teleskoplæssere findes det kun godtgjort, at lejemålene delvist 

har været resultatet af indtrufne forsinkelser. Voldgiftsretten imødekommer herefter klagerens krav med 

et beløb, der skønsmæssigt fastsættes til 55.000 kr. 

 

Klageren har opgjort et krav på tabt arbejdsfortjeneste i anledning af spildtid for fastansatte medarbejdere. 

Voldgiftsretten finder ikke, at dette krav er dokumenteret på en sådan måde, at kravet kan imødekommes. 

Klagerens krav i anledning af udgift til byggeleder og administration under den forlængede byggeperiode 

findes efter det ved bevisførelsen fremkomne godtgjort og imødekommes med beløbet 240.000 kr. 

 

Klagerens krav om erstatning med 21.000 kr. vedrørende overarbejdstillæg er ikke dokumenteret og imø-

dekommes ikke. 

 

For så vidt angår klagerens krav om betaling af 194.195 kr. vedrørende indlejet mandskab finder voldgifts-

retten det godtgjort, at det af mandskabet udførte arbejde var kontraktarbejde. Herefter, og da der ikke 

foreligger aftale om forcering, imødekommer voldgiftsretten ikke kravet. 

 

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til grund, at de forsinkelser, der vanskeliggjorde klagerens ar-

bejde, ikke kan lægges klageren til last. Forsinkelserne skyldtes bl.a., at forudgående entreprenører ikke 
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rettidigt færdiggjorde deres arbejder, og at vinduesmonteringen viste sig at være tidsrøvende og blev 

generet af opgravninger på byggepladsen. Klageren havde dermed krav på tidsfristforlængelse. Klageren 

søgte at opmande i det omfang, det var muligt. Indklagede traf bestemmelse om antagelse af supplerende 

gulvlægningsfirma, og dette skete uden aftale med klageren. Herefter er der ikke grundlag for i klagerens 

entreprisesum at fradrage den samlede udgift, indklagede har afholdt til det supplerende gulvmandskab. 

Der kan i klagerens vederlag kun ske fradrag af de af klageren sparede omkostninger ved reduktionen i 

den aftalte entrepriseydelse, jf. AB 92 § 14, stk. 5. Formuleringen af den i mødet den 7. maj 2004 omtalte 

aftale medfører ikke, at klageren herved kan anses for at have givet afkald på retten til at kræve regule-

ringen af entreprisesummen foretaget i overensstemmelse med § 14, stk. 5. Faktureringen af det supple-

rende mandskabs arbejde og sagens øvrige oplysninger giver ikke grundlag for at tilsidesætte de af klage-

rens ansatte meddelte oplysninger om arten og omfanget af de arbejder, der udgik af klagerens entreprise. 

Voldgiftsretten lægger derfor disse oplysninger til grund. Voldgiftsretten kan imidlertid ikke tiltræde stør-

relsen af de af klageren herom anerkendte fradrag. Voldgiftsretten finder, at den sparede omkostning ved 

lægning af gulve bør fastsættes til 165 kr. pr. m² eller til i alt 231.000 kr. De sparede omkostninger 

vedrørende henholdsvis fodpaneler og indfatninger samt vedrørende indvendige døre bør fastsættes til 

henholdsvis 20.000 kr. og 10.000 kr. 

 

Herefter og idet den af klageren anerkendte omkostning vedrørende de ikke monterede 13 vinduer tiltræ-

des, opgør voldgiftsretten de af klageren anerkendte modkrav til i alt 270.902 kr.[…]« 

 

2.1.12 Ved forsinkelse, der skyldes at projektafklaring vedrørende materialer, der skal leve-

res af bygherre, sker mere end 2 måneder for sent og således medfører en betydelig 

besværliggørelse af udførelsen, jf. sag nr. C-12337. 

2.1.12.1 Voldgiftsrettens præmisser herom 

»[…] For så vidt angår de øvrige krav, E har rejst, bemærkes, at det efter det foreliggende skriftlige mate-

riale og de afgivne forklaringer må lægges til grund, at forsinkelsen af arbejdets afslutning i første række 

skyldtes, at projektafklaring vedrørende azobéhammeren, der skulle leveres af bygherren, skete mere end 

2 måneder for sent. Det findes endvidere efter bevisførelsen herunder A's og F's forklaringer godtgjort, at 

dette forhold medførte en betydelig besværliggørelse af arbejdets udførelse, bl.a. som følge af, at det var 

nødvendigt at deponere den jord, det var planlagt straks skulle anbringes bag bagvæggen uden for ar-

bejdsområdet. Det må i den forbindelse lægges til grund, at BH ikke anviste en anden fremgangsmåde end 

den af E anvendte til at løse de problemer, der opstod som følge af forsinkelsen med denne leverance. Det 

findes endvidere godtgjort, at der herudover skete en vis mindre betydningsfuld forsinkelse og forstyrrelse 

af E's arbejde, der må tilregnes bygherren, på grund af manglende afsætningsdata i det oprindelige projekt, 

ændring af placeringen af kabelbrønde og forsinkelse af bygherrens levering af lampehuse, mens de øvrige 

af E påberåbte forsinkende og forstyrrende forhold ikke kan tillægges afgørende betydning ved bedømmel-

sen af E's krav.  

 

Da det ikke findes godtgjort, at arbejdets afslutning ville være blevet forsinket på grund af E's forhold, hvis 

bygherrens forhold ikke havde forsinket dets afslutning, er BH herefter i medfør af AB 92 § 27 forpligtet til 

at yde E erstatning eller godtgørelse for det tab, kommunens forsinkelse af arbejdet har medført.  

 

Det må efter bevisførelsen herunder byggemødereferaterne lægges til grund, at E løbende rejste krav om 

tidsfristforlængelse, og at det må i hvert fald efter modtagelsen af E's mail af 25. juni 2008 have stået klart 

for bygherren, at E ville rejse krav om betaling af de omkostninger, der var forbundet med forsinkelsen og 

forstyrrelsen af den planlagte arbejdsgang som følge af navnlig forsinkelsen med projektafklaringen ved-

rørende azobéhammeren. Det må endvidere lægges til grund, at det ikke var muligt for E at opgøre de 

samlede meromkostninger forbundet med forsinkelsen med projektafklaringen vedrørende azobéhamme-
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ren og de tidsmæssige og økonomiske konsekvenser af de øvrige, overlappende mindre betydende forsin-

kende og forstyrrende forhold, før entreprisen var færdiggjort. Der er herefter ikke grundlag for at afvise 

E's krav under henvisning til, at det er fremsat for sent over for bygherren.  

 

Med hensyn til det i faktura E082 rejste krav bemærkes, at merudgiften til ingeniører, formand, landmåler 

og købmand som følge af forsinkende forhold fra bygherrens side efter det oplyste skønsmæssigt kan 

fastsættes til 400.000 kr. ekskl. moms.  

 

Med hensyn til det i faktura E083 rejste krav bemærkes, at merudgifterne til materiel og bemanding som 

følge af ændret produktionsplanlægning ikke som sket fra klagerens side kan opgøres ud fra forskellen 

mellem de realiserede omkostninger ved gennemførelsen af projektet og de budgetterede omkostninger 

hertil, hvorved i øvrigt bemærkes, at hverken budgettet eller det realiserede byggeregnskab er fremlagt 

under voldgiftssagen. Der må derimod ske en opgørelse af de meromkostninger til materiel og bemanding, 

som forsinkelsen af bygherrens leverancer mv. har medført efter fradrag af de meromkostninger, der er 

godtgjort i forbindelse med bygherrens betaling for ekstraarbejder. Efter det foreliggende skriftlige mate-

riale og de afgivne forklaringer findes E's meromkostninger til materiel og bemanding på grund af den 

angivne forsinkelse fra bygherrens side skønsmæssigt at kunne fastsættes til 500.000 kr. ekskl. moms.  

 

Som følge heraf skal BH betale 900.000 kr. med tillæg af moms 25 %, 1.125.000 kr. til E med rente som 

påstået.  

 

Efter de under sagen nedlagte påstande og sagens forløb og udfald forholdes med sagens omkostninger 

som nedenfor nævnt.[…]« 

 

2.1.13 Ved mangel på arbejdskraft efter underentreprenørs pludselige og uventede konkurs, 

som man hverken kunne eller burde have forudset, undgået eller overvundet tidligere 

end sket, jf. sag nr. C-9889. 

2.1.13.1 Voldgiftsrettens præmisser herom 

»[…] Ved vurderingen af de under licitationen indkomne tilbud noterede indklagede, at klagers angivelse 

af den endelige sanktionsgivende afleveringsdato var 54 arbejdsdage tidligere end udbudsplanens angi-

velse. Det fremgår af byggemødereferaterne fra slutningen af januar, februar og marts 2006, at der var 

opstået forsinkelser på op til 4 uger navnlig begrundet i, at vintervejret og kuldegraderne havde sat det 

udvendige tømrer- og murerarbejde tilbage. På byggemødet i marts oplyste klager, at tømreren havde 

indhentet noget af den tidligere forsinkelse, at tidsplanen var rettet op, så den fulgte aktiviteterne på 

pladsen, at den oprindelige afleveringsdato stadig kunne overholdes, men at der nu ikke var plads til flere 

forsinkelser, idet den indbyggede slæk i den oprindelige tidsplan nu var væk. 

 

Det fremgår af de afgivne forklaringer, at samarbejdet mellem klager og indklagedes byggerådgiver på alle 

måder fungerede upåklageligt hele vejen igennem også i den sidste fase efter klagers antagelse af en ny 

elentreprenør. Det fremgår også af de afgivne forklaringer, at klager kort efter konkursens indtræden fik 

antaget en ny elentreprenør, således at denne allerede i slutningen af juli var bemandet med 7-10 mand 

og i august med ca. 20-30 mand. Endvidere antog klager en ekstern elingeniør, der var på byggepladsen 

dagligt med henblik på at vejlede den nye underentreprenør med færdiggørelsen af entreprisen. 

 

Voldgiftsretten lægger til grund, at klager, forinden de indgik aftale med UE1, havde foretaget de nødven-

dige og tilstrækkelige undersøgelser af dennes økonomiske soliditet, at den fulde garanti på ca. 750.000 

kr. blev stillet uden problemer, at underentreprenøren under hele byggeriet havde udført sine arbejder 

upåklageligt med den tilstrækkelige bemanding, og at der op til og så sent som dagen før konkursens 

indtræden var fuld bemanding med ca. 15 håndværkere på elentreprisen. Voldgiftsretten finder derfor, at 
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konkursens indtræden måtte anses som helt uventet og uvarslet. Endvidere lægger voldgiftsretten til 

grund, at klager straks efter konkursen hurtigt og effektivt iværksatte de nødvendige foranstaltninger med 

henblik på at fremskaffe en ny underentreprenør, ligesom der blev tilknyttet en elingeniør som rådgiver, 

hvorfor det lykkedes at få arbejdet færdigt til det tidspunkt, der var aftalt på byggemødet i begyndelsen af 

august 2006. 

 

Under disse ganske særlige omstændigheder findes konkursen og den deraf følgende manglende mulighed 

for straks at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft at måtte betegnes som en hindring, som klager som totalen-

treprenør hverken kunne eller burde have forudset, undgået eller overvundet tidligere end sket. Voldgifts-

retten har herved navnlig tillagt det betydning, at klager forinden entreprisekontraktens indgåelse næsten 

1½ år tidligere havde foretaget nødvendige og tilstrækkelige undersøgelser af entreprenørens økonomiske 

soliditet, at der også ifølge indklagedes rådgiver under byggeriets forløb ikke på nogen måde havde været 

anledning for klager til at nære mistanke om eventuelle økonomiske problemer hos UE1, og at klager straks 

iværksatte foranstaltninger med henblik på at afværge den indtrådte hindring, hvilket lykkedes efter relativt 

kort tid, uanset at det på grund af en ekstraordinær overophedning i den danske byggebranche netop på 

dette tidspunkt måtte anses for så godt som umuligt at skaffe den fornødne arbejdskraft til det relativt 

omfattende og komplekse elarbejde, der vil være forbundet med et byggeri indenfor plejesektoren, og hvor 

færdiggørelsen af elarbejdet særligt i denne fase af byggeriet må anses for at være af væsentlig betydning 

for færdiggørelsen af den samlede entreprise. Klager har derfor i medfør af ABT § 24, stk. 1, nr. 3, krav på 

tidsfristforlængelse indtil afleveringen fandt sted.[…]« 

 

2.1.14 Ved uforudsete forhold, som først viser sig i forbindelse med arbejderne at være me-

get større end forudsat i kontrakten, jf. sag nr. C-9396. 

2.1.14.1 Voldgiftsrettens præmisser herom 

»[…] Voldgiftsretten finder, at den tid, der er fastsat i entreprisekontrakterne til udførelsen af arbejderne, 

er meget kort, når henses til arbejdets omfang og karakter. Som følge heraf har det kun i begrænset 

omfang været muligt ved omdisponering mv. at afbøde eventuelle forsinkelser. Byggeledelsen har endvi-

dere afvist at betale for forcering. På baggrund af det anførte ovenfor finder voldgiftsretten, at der ud fra 

en samlet vurdering skønsmæssig må fastsættes en samlet tidsfristforlængelse med i alt 25 arbejdsdage, 

således at HE bl.a. er berettiget til erstatning eller godtgørelse for tab og udgifter, der skyldes forlængelse 

af arbejdsperioden til og med den 30. januar 2006, jf. AB 92 § 27. HE er endvidere yderligere berettiget til 

en tidsfristforlængelse med hensyn til afleveringstidspunktet på 5 arbejdsdage som følge af de 3 dage med 

de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser hos murerne og 2 dage for branden, således som HE under 

arbejdets udførelse har varslet over for byggeledelsen. […]« 

 

2.1.15 Ved projektmangler, der løbende må rettes op, jf. sag nr. C-8689. 

2.1.15.1 Voldgiftsrettens præmisser herom 

»[…] Det følger af Fællesbetingelserne af 8. april 2002, at entreprenøren skal udarbejde oplæg til en ar-

bejdsplan, som detaljeret angiver varigheden af de enkelte aktiviteter, som arbejdet kan splittes op i. 

Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at arbejdets fremdrift kan følges i detaljer på det enkelte bygge-

møde, jf. pkt. 9.1.1. og 9.1.3. Arbejdsplanen skal revideres, når den på væsentlige punkter afviger fra det 

forudsatte, jf. 9.1.4. De i AB 92, § 24, stk. 1, nr. 1, til og med § 24, stk. 1, nr. 5, nævnte forsinkelsesårsager 

berettiger kun til tidsfristforlængelse, såfremt forsinkelsen ligger på den kritiske vej i arbejdsplanen, jf. 

pkt. 24.2.1. Eventuelle krav om erstatning eller godtgørelse i forbindelse med forsinkelse skal af entrepre-

nøren fremsættes skriftligt samtidig med den i AB 92 omtalte påberåbelse af ret til tidsfristforlængelse, og 

erstatnings- eller godtgørelsesbeløbets størrelse skal meddeles bygherren snarest muligt. I Særlige Betin-

gelser af 8. april 2002 bestemmes, at entreprenøren forud for hvert byggemøde skriftligt skal aflevere 
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ugerapporter til tilsynet med oplysninger om arbejdets stade, anvendt materiel, arbejdsstyrkens spilddage, 

vejrforhold og plan for kommende periodes produktion, jf. 2.3.5. 

 

Ved forliget af 5. september 2003 forpligtede HE sig til at søge småforsinkelser af 1-2 dages varighed 

indarbejdet i produktionen, således at disse forsinkelser ikke forskyder afleveringsdagen. 

 

I HE's tidsplan af 12. december 2003 fastholdt HE afleveringstidspunktet den 15. juni 2004. 

 

VoIdgiftsretten finder som følge af det anførte om forliget af 5. september 2003 og HE's tidsplan af 12. 

december 2003, at der ved vurderingen af HE's krav om tidsfristforlængelse bør ses bort fra småforsinkelser 

og ekstraarbejder og projektændringer, der er initieret af R, UR eller BH før den 12. december 2003, og 

som burde være indarbejdet i tidsplanen af 12. december 2003. 

 

Det fremstår efter bevisførelsen som utvivlsomt for Voldgiftsretten, at HE i perioden fra 12. december 2003 

og indtil afleveringen har haft betydelige organisatoriske, koordinerende og styringsmæssige problemer, 

der har vanskeliggjort færdiggørelsen af byggeriet. Voldgiftsretten må i den forbindelse give BH medhold 

i, at HE ikke i byggesagsforløbet har overholdt en række af de foran nævnte krav i Fællesbetingelser og 

Særlige Betingelser for at opnå tidsfristforlængelse erstatning eller godtgørelse. Der kan specielt være 

grund til at fremhæve, at HE kun i begrænset omfang under voldgiftssagen har kunnet fremlægge tidspla-

ner og arbejdsplaner, der har gjort det muligt at følge den enkelte aktivitet og afgøre om en eller flere 

afvigerapport(er) indebærer projektændringer på kritisk vej. 

 

Heroverfor står imidlertid, at der i perioden fra den 12. december 2003 og indtil afleveringen den 11. 

oktober 2003 er udstedt et meget betydeligt antal afvigerapporter, hvoraf nogle har indeholdt flere pro-

jektændringer. For perioden fra forliget den 5. september 2003 og indtil klageskrift blev indgivet den 26. 

november 2004, har parterne optalt afvigerapporterne til henholdsvis 1.124 og 1.190. I et betydeligt antal 

af de positioner, som er forelagt Voldgiftsretten til stillingtagen, har Voldgiftsretten fundet, at der foreligger 

mangler ved projektet, som efter sin karakter var egnet til at medføre forsinkelse. Det gælder således 

positionerne 22, 24, 10, 27, 6, 9 og 35, 33, 11, 28, 19, 21, 29 og 5, 25, 43, 8, 18, 3, 1 og 2, 34. For nogle 

af disse positioner gælder, at de er initieret før den 12. december 2003 og burde have været taget i 

betragtning ved udarbejdelse af denne tidsplan. Langt størsteparten af afvigerapporterne er imidlertid ini-

tieret i tiden efter 12. december 2003. De forsinkelser på aktiviteterne, som de skønnes at have forårsaget, 

fordeler sig forholdsvis jævnt over perioden på føringsveje/forhindringer, indvendige aktiviteter, elinstalla-

tioner, arbejder der skal færdiggøres inden lukket hus og udvendige arbejder. Som en gennemgående 

mangel vedrørende flere positioner kan nævnes, at projektet ikke har taget hensyn til, at byggeriet er et 

elementbyggeri med bl.a. forspændte dækelementer, hvor der skal projekteres med pilhøjder af elemen-

terne. Alene efter karakteren og omfanget af de projektmangler, der har nødvendiggjort afvigerapporterne, 

finder voldgiftsretten det tilstrækkeligt sandsynliggjort, at aflevering ikke har kunnet ske på det kontrak-

tuelle afleveringstidspunkt som følge af disse projektmangler. Ved vurderingen af projektmanglernes tids-

mæssige betydning for afleveringen lægger voldgiftsretten betydelig vægt på, at flere af de nævnte afvi-

gerapporter er udstedt i perioden mellem det kontraktuelle afleveringstidspunkt den 15. juni 2004 og det 

faktiske afleveringstidspunkt den 11. oktober 2004. 

 

Efter en samlet vurdering af de nævnte forhold finder Voldgiftsretten, at HE har krav på tidsfristforlængelse 

for hele perioden mellem den 15. juni og den 11. oktober 2004, og at dagboden på 5.000.000 derfor er 

opkrævet med urette. Voldgiftsretten bemærker i den forbindelse, at HE ikke har fortabt retten til tidsfrist-

forlængelse, fordi man ikke strikt er gået frem efter reklamationsreglerne i AB 92 og i Fællesbetingelser. 

Voldgiftsretten lægger herved vægt på, at R, der var BH's rådgiver, efter den brevveksling der løbende 

fandt sted mellem parterne i perioden frem til afleveringen, ikke kan have været i tvivl om, at HE ønskede 

tidsfristforlængelse og økonomisk kompensation i anledning af projektændringerne. 
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[…] 

 

8.4. Krav for øgede udgifter til administration af byggepladsen, øgede byggepladsudgifter og forsinkelses-

erstatning til underentreprenører. 

 

HE kræver en samlet kompensation for disse poster på 9.000.000 kr. HE har erkendt, at man kun i be-

grænset omfang har kunnet fremlægge dokumentation for disse poster, hvilket skyldes, at materialet ikke 

har kunnet findes i konkursboet. HE henviser om øgede administration til et bilag fra bogholderiet med 

angivelse af medarbejdere og deres aflønning og til et bilag med angivelse af eksterne rådgivere. HE har 

endvidere fremlagt nogle fakturaer og e-mails fra underentreprenører vedrørende kravet om forsinkelses-

erstatning til underentreprenører. 

 

BH har gjort gældende, at ingen af HE's krav under disse poster er dokumenteret. BH har yderligere gjort 

gældende, at HE allerede efter parternes aftale oppebærer et administrationstillæg på 5 + 5 %. BH skal 

ikke betale, fordi HE køber folk ind til at opfylde sine kontraktmæssige forpligtelser. 

 

Voldgiftsretten finder, at HE enten ikke har fremlagt nogen dokumentation eller kun har fremlagt en meget 

ufuldstændig dokumentation, som efter voldgiftsrettens opfattelse ikke kan danne grundlag for HE's krav. 

Voldgiftsretten bemærker specielt om det fremlagte materiale fra HE's underentreprenører, at det ikke 

nærmere er påvist, om dette materiale har sammenhæng med de positioner, der er behandlet ovenfor 

under 6. 

 

Voldgiftsretten finder det imidlertid utvivlsomt, at HE har afholdt udgifter under de nævnte poster i perioden 

mellem den 12. december 2003 og den 11. oktober 2004, og at der i medfør af § 27, stk. 2, nr. 1 og 2, 

bør tildeles HE en skønsmæssigt fastsat godtgørelse. Udmålingen af en sådan skønsmæssig godtgørelse 

må ske med betydelig forsigtighed, således at godtgørelsen med sikkerhed ikke overstiger det tab, som HE 

i perioden har haft på de nævnte poster. Voldgiftsretten fastsætter skønsmæssigt godtgørelsesbeløbet til 

3.000.000 kr. ekskl. moms eller 3.750.000 kr. inkl. moms.[…]« 

 

 

2.1.16 Ved projektmangler, der medfører omprojektering og større kompleksitet end forven-

tet, jf. sag nr. C-9088. 

2.1.16.1 Voldgiftsrettens præmisser herom 

»[…] Det stillede krav om, at ethvert opholdsrum i lejligheder mod en støjbelastet facade skal have et 

oplukkeligt vindue ud mod en mindre støjbelastet facade, fremgår ikke direkte af Bygningsreglementet 

eller miljøforskrifterne vedrørende boligbyggeri. Bygningsreglementet indeholder i afsnit 11.2.1, stk. 4 en 

regel om, at beboelsesrum skal have tilførsel af udeluft gennem oplukkeligt vindue, lem, dør eller udeluft-

ventil af en nærmere angiven størrelse. I Vejledningen fra Miljøstyrelsen fra 1984 om trafikstøj i boligom-

råder 

hedder under pkt. 3.1. bl.a.: »… I de særlige situationer, hvor det ikke er muligt at sikre støjniveauet på 

alle bygningens facader, må det af hensyn til mulighederne for at have åbentstående vinduer, uden at det 

indendørs støjniveau bliver uacceptabelt højt, som et minimum sikres at støjniveauet ved mindst én af 

boligen facader ikke overstiger 55 dB (A).« 

 

Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at kommunens krav til udluftningen ikke skyldtes en ændring 

af kommunens praksis, men alene var udslag af, at projektet ikke opfyldte de krav, som - - - Kommune 

igennem en længere årrække havde stillet til udluftning af nybyggede lejligheder beliggende ud mod en 

vejstøjbelastet facade. Det må endvidere lægges til grund, at omprojekteringen af bygningen som følge af 
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kommunens krav om udluftning til gårdsiden medførte en betydelig forsinkelse med produktionen af be-

tonelementer til vægge og dæk. 

 

Voldgiftsretten finder det således godtgjort, at den nævnte omprojektering har medvirket til, at en i øvrigt 

korrekt tilrettelagt byggeproces med en meget stram tidsplan blev forstyrret, således at der opstod yder-

ligere forsinkelser i projektet. Det ses således bl.a. af, at kommunens byggetilladelse af 23. marts 2005 

indeholdt så mange betingelser, at den ikke kunne danne grundlag for opførelsen af byggeriet, som TE i 

realiteten først fik tilladelse til med byggetilladelsen af 29. november 2005.  

 

Det skal herefter afgøres, om og i hvilket omfang denne forsinkelse efter totalentreprisekontrakten kan 

berettige TE til tidsfristforlængelse, der er længere end de 88 kalenderdage, som Ejendomsselskabet har 

anerkendt.  

 

Ifølge kontraktens § 2, nr. 11, er ABT 93 en del af aftalegrundlaget. Bestemmelsen i kontraktens § 7 om 

»Tidsplan« regulerer totalentreprenørens adgang til tidsfristforlængelse. Bestemmelsen i § 7, stk. 2, må 

efter sit indhold forstås som en bestemmelse, der alene angiver, i hvilke omfang forsinkelse med hensyn 

til udstedelse af nærmere opregnede tilladelser, som er forårsaget af myndighedernes sagsbehandling, kan 

medføre tidsfristforlængelse, jf. ABT 93 § 24, stk. 1, nr. 6. Bestemmelsen i kontraktens § 7, stk. 1, (og 

stk. 3) må efter voldgiftsrettens opfattelse forstås således, at totalentreprenøren i øvrigt har krav på tids-

fristforlængelse i det omfang, det følger af reglerne i ABT 93. Forbeholdet for så vidt angår fejl  og mangler 

i projektmaterialet i kontraktens § 2 medfører efter voldgiftsrettens opfattelse ikke nogen begrænsninger 

heri. På baggrund af det anførte må det lægges til grund, at det projektmateriale, som indgik i Ejendoms-

selskabets udbud, ikke var i overensstemmelse med de krav til udluftning mv., som var gældende i - - -'s 

Kommune for nyopførelser af ejendomme med støjbelastede beboelseslejligheder. Det kan ikke i dag en-

delig afklares, hvad der førte til, at TR efter den telefoniske forelæggelse for Miljøkontrollen mente, at den 

valgte løsning kunne opfylde kommunens miljøkrav. Der blev ikke i udbudsmaterialet taget forbehold om, 

at den valgte løsning i miljømæssig henseende ikke var udtrykkelig godkendt af kommunen. Det må end-

videre med det korte forhandlingsforløb, der lå forud for kontraktindgåelsen og de tidsfrister, som blev 

aftalt for udførelsen af entreprisen, have stået Ejendomsselskabet klart, at TE ikke inden kontraktens ind-

gåelse kunne nå at efterprøve lovligheden af projektet, og at det ville blive nødvendigt for TE i det væsent-

lige at lægge projektmaterialet fra udbudsmaterialet uprøvet til grund for det videre projekteringsarbejde 

efter kontraktens indgåelse. Under disse omstændigheder finder voldgiftsretten, at udbudsmaterialet ikke 

fuldt ud opfyldte kravene i ABT 93 § 2, stk. 2, og at dette må henføres til Ejendomsselskabets forhold, jf. 

ABT 93 § 24, stk. 1, nr. 2. TE er således berettiget til tidsfristforlængelse, der svarer til den forsinkelse, 

som kommunens krav om omprojektering medførte. 

 

Voldgiftsretten finder godtgjort, at TE i januar 2005 havde indgået aftaler med betonelementleverandører 

på grundlag af det videreudviklede projektmateriale, således at levering af elementer kunne finde sted fra 

den 21. marts 2005 i overensstemmelse med TE's hovedtidsplan. Forsinkelsen indtrådte med standsningen 

af arbejdet efter mødet med Miljøkontrollen den 13. januar 2005, og forsinkelsen må regnes fra dette 

tidspunkt. Det fremgår bl.a. referatet fra Projekteringsmøde nr. 13, at UR udsendte reviderede konstrukti-

onstegninger den 29. april 2005. Voldgiftsretten finder på den baggrund, at den direkte forsinkelse kan 

opgøres til 71 arbejdsdage. Hertil kommer, at denne forskydning af elementprojektet medførte, at selve 

elementproduktionen blev forsinket i yderligere 15 arbejdsdage alene som følge af, at elementfabrikkerne 

ikke producerer i industriferien. Den forskydning af det øvrige arbejde, som den forsinkede opførelse af 

råhuset medførte, påførte efter voldgiftsretten opfattelse TE forsinkelser som følge af, at navnlig murerar-

bejdet herefter skal udføres i vinterperioden, således at udførelsen forsinkes med de 16 arbejdsdage, som 

krævet af TE. Hertil kommer, at arbejdet herefter skal udføres hen over industriferien i sommeren 2006 

med en forsinkelse af 15 arbejdsdage til følge. Eventuelle feriefridage og fridage udløser efter voldgiftsret-

ten opfattelse ikke krav på tidsfristforlængelse. På dette grundlag finder voldgiftsretten, at følgerne af den 

nødvendige omprojektering berettiger TE til en tidsfristforlængelse på 117 arbejdsdage.  
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Ad 2) Forøget arbejde med vægelementerne som følge af forøget armering berettiger til tidsfristforlængelse 

på 12 arbejdsdage. 

 

TE har til støtte for kravet om tidsfristforlængelse navnlig gjort gældende, at det udvidede forprojekt havde 

en sådan detaljeringsgrad og præcision vedrørende omfanget af armeringsarbejdet, at entreprenøren 

måtte kunne gå ud fra, at stringerantallet ikke skulle forøges væsentligt. Forsinkelsen som følge af det 

stærkt forøgede antal stringere i vægelementerne bestod navnlig i, at det tager meget længere tid at 

montere sådanne elementer. TE har vurderet forlængelsen til 12 arbejdsdage. 

 

Ejendomsselskabet har afvist kravet navnlig med henvisning til, at udbudsmaterialet bestod af et foreløbigt 

projektforslag, og det fremgik klart, at de statiske beregninger ikke var afsluttede. Hertil kommer, at den 

nævnte forøgelse af stringere ikke kan medføre en forsinkelse på 12 arbejdsdage. TE's vurdering af det 

ekstra tidsforbrug pr. vægelement er helt urealistisk. 

 

Voldgiftsretten udtaler: 

Omfanget og antallet af lodrette stringere var vist på udbudsmaterialet. Ved færdigprojekteringen viste det 

sig, at antallet af lodrette stringere blev væsentlig forøget, og den efterfølgende montering blev derfor 

mere tidskrævende. Det fremgår af forklaringerne, at det viste projekt i udbudsmaterialet opfyldte det 

statiske krav til bygningens stabilitet. TE var derfor efter voldgiftsrettens opfattelse berettiget til at gå ud 

fra dette omfang ved forhåndsbedømmelsen af varigheden af montagen. På den baggrund må det anses 

for en uklarhed i udbudsmaterialet, og TE må være berettiget til en tidsfristforlængelse, der svarer til den 

forlængede byggetid. Voldgiftsretten kan tiltræde TE's bedømmelse af forsinkelsen og tilkender som følge 

heraf TE en tidsfristforlængelse på 12 arbejdsdage. 

 

Ad 3) Tidsfristforlængelse som følge af uforudsete kabler i vej. 

 

Ad 4) Tidsfristforlængelse for udførelse af spunsvæg i stedet for 

afgravning. 

 

De påberåbte forsinkelser, der fulgte af de uforudsete kabler i vej og nødvendigheden af at udføre spuns-

væg i stedet for afgravning på naboejendommen, fandt sted i den periode, hvor arbejdet i øvrigt var for-

sinket som følge af omprojekteringen. Merarbejdet har således ikke udløst en særskilt forsinkelse med 

hensyn til det samlede arbejdes færdiggørelse. 

 

Ad 5) Elementforandringer som følge af elevatorændring. 

TE har til støtte for kravet og fristforlængelse på 4 arbejdsdage henvist til, at der var tale om en projektfejl, 

som medførte omprojektering af elementer fra kælder til øverste etage. 

 

Voldgiftsretten finder, at denne forsinkelse fandt sted samtidig med forsinkelsen som følge af omprojekte-

ringen af - - -fløjen, hvorfor projektmanglen ikke udløser en særskilt tidsfristforlængelse. 

 

Ad 6) Ændring af varmeanlæg 

TE har gjort gældende, at dette ekstraarbejde medfører ret til en vis tidsfristforlængelse. 

 

Voldgiftsretten udtaler: 

Beslutningen om at ændre varmeforsyningen fra gulvvarme til radiatorer blev endelig truffet under et ma-

terialegodkendelsesmøde den 27. januar 2005, og det er ikke oplyst, at TE i forbindelse hermed fremsatte 

krav om tidsfristforlængelse, som følge af projektændringen. Voldgiftsretten finder det ikke godtgjort, at 

udførelsen af ekstraarbejdet har medført forsinkelserne på den samlede arbejde, som kan berettige til 

tidsfristforlængelse. 
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Ad 7) Større kompleksitet med den virkning at hovedprojektet 

blev forsinket. 

TE har accepteret at overtage et udvidet projektforslag, som grundlag for en totalentreprise. Det var såle-

des TE, som skulle forestå udarbejdelsen af det endelige hovedprojekt. Ud over de forhold, som er behand-

let særskilt ovenfor, finder voldgiftsretten, at der ikke foreligger forhold vedrørende selve projektet, som 

TE ikke burde have forudset kunne opstå, hvorfor en eventuel kompleksitet i hovedprojektet ikke giver TE 

ret til tidsfristforlængelse. 

 

Ad 8 til 12) Brandforanstaltninger i form af overtryksanlæg. Udvidelse 

af belægningsarbejderne på fortove. Søjler i - - -. Ændring af flisevalg. Særlige vejrligsforholds betydning 

for tagarbejderne. 

 

Voldgiftsretten udtaler:  

Bygningsmyndighederne stillede som betingelse i byggetilladelsen af 22. marts 2005 krav til flugtvejene, 

som ikke var indeholdt i udbudsmaterialet. Det må lægges til grund, at udarbejdelsen af en løsning blev 

drøftet med Ejendomsselskabet over en længere periode i 2005. Den af Ejendomsselskabet valgte løsning 

med overtryk i forrummet til trappeopgangen blev først godkendt af - - - Kommune i byggetilladelsen af 

29. december 2005 på en række nærmere angivne vilkår. Ejendomsselskabet har under forløbet af bygge-

riet anerkendt, at arbejdet hermed kan berettige TE til en vis mindre tidsfristforlængelse. Voldgiftsretten 

er enig i, at dette ændringsarbejde giver TE ret til tidsfristforlængelse. Voldgiftsretten finder det ikke godt-

gjort, at det betydelige merarbejde, som fulgte af kommunens krav til fortovsbelægninger mv., har medført 

en forsinkelse med færdiggørelsen af det samlede arbejde. For så vidt angår ændringen af søjlerne ved 

indgangen til - - -'s butik finder voldgiftsretten, at denne ændring var en følge af omprojekteringen af 

hjørnelejlighederne, hvorfor ændringen ikke udløser særskilt tidsfristforlængelse. Det sene krav om æn-

dring af søjlen ved - - -'s vareindlevering i stueetagen og ændringerne af vægelementerne medfører efter 

voldgiftsrettens opfattelse en vis forsinkelse i arbejdets fremdrift, som berettiger TE til en mindre tidsfrist-

forlængelse. Ejendomspartnerselskabet meddelte den 30. marts 2006 TE, at man ønskede anden flise end 

besluttet tidligere opsat på vægge og gulve i badeværelserne. TE gjorde den 10. maj 2006 opmærksom 

på, at leveringstid kunne medføre, at opsætningen heraf - uanset at byggeriet var forsinket - kunne få 

indflydelse på færdiggørelsen. Det viste sig, at der opstod mangel på de pågældende fliser i en periode fra 

31. maj til 13. juni 2006. 

 

Voldgiftsretten finder det godtgjort, at denne materialemangel må have medført en vis forsinkelse af den 

indvendige færdiggørelse, hvorfor ændringskravet giver TE ret til en tidsfristforlængelse. Det er i den for-

bindelse uden betydning, at bygherren har indhentet oplysninger om muligheden for rettidig at få det 

tilstrækkelige antal fliser fra TR. 

 

Den samlede forskydning af arbejdet medførte, at tagarbejdet og montering af glasfacader blev udført i 

februar/marts måned 2006 i stedet for juli/august 2005. Denne forskydning medførte, at arbejdet blev 

udført i en vejrligsperiode, der berettiger til en vis mindre fristforlængelse.  

 

Samlet finder voldgiftsretten, at de nævnte forhold berettiger TE til en tidsfristforlængelse på 29 arbejds-

dage. Voldgiftsretten tager hermed TE's påstand 1, 1 led, til følge med 158 arbejdsdage svarende til peri-

oden fra den 1. marts 2006 til den 17. oktober 2006 og perioden fra den 1. oktober 2005 til den 17. maj 

2006. 

 

[…] 

 

TE's krav om erstatning eller godtgørelse for forlænget byggetid 
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TE har krævet erstatning på 10.664.495 kr. af Ejendomsselskabet og/eller TR til dækning af det tab og de 

udgifter, som forsinkelsen har medført. Det fremgår af TE's processkrift 1, at kravet på 10.664.495 kr. 

bygger på en forsinkelse på 183 arbejdsdage. Ejendomsselskabet har anerkendt at skulle betale godtgø-

relse, jf. ABT 93 § 27, stk. 2, for forsinkelse af byggeriet i perioden 1. marts til 27. maj 2006. Ejendom 

selskabet har i øvrigt afvist kravet. Ejendomsselskabet har endvidere gjort indsigelse om, at nogle af ud-

gifterne ikke kan kræves dækket, og om at andre af udgifterne er opgjort for højt. Der er ikke gjort indsi-

gelse imod, at eventuelt tilkendte godtgørelsesbeløb tillægges moms. TR har afvist at være årsag til for-

sinkelsen, og i øvrigt gjort gældende, at tab og udgifter er opgjort for højt, herunder at krav om erstatning 

for fortjeneste ikke kan kræves. 

 

Voldgiftsretten har som anført ovenfor fundet, at TE har været berettiget til en tidsfristforlængelse på 158 

arbejdsdage. Voldgiftsretten har endvidere fundet, at årsagen hertil skyldes forhold, som kan henføres til 

Ejendomsselskabet, jf. ABT 93 § 24, stk. 1 nr. 2. ABT 93 er en del af kontraktgrundlaget mellem TE og 

Ejendomsselskabet, og det følger af ABT 93 § 27, at totalentreprenøren har ret til erstatning eller godtgø-

relse for det tab, som er lidt som følge af forsinkelsen. Det er herefter spørgsmålet, om kontrakten inde-

holder en sådan fravigelse af reglerne i ABT 93, at TE ikke kan kræve erstatning eller godtgørelse, selv om 

TE er berettiget til tidsfristforlængelse.  Som anført ovenfor har voldgiftsretten ud fra en samlet vurdering 

fundet, at udbudsmaterialet ikke opfyldte kravene i ABT 93 § 2, stk. 2, hvorfor totalentreprenøren er be-

rettiget til tidsfristforlængelse. Voldgiftsretten finder, at bestemmelsen i kontraktens § 2 om at »totalen-

treprenøren ej heller i øvrigt på nogen måde vil kunne påberåbe sig, at projektmaterialet har været util-

strækkelig eller mangelfuldt« ikke med den fornødne klarhed kan forstås således, at entreprenøren har 

fraskrevet sig retten til erstatning eller godtgørelse efter ABT 93 § 27, hvis udbudsmaterialet ikke opfylder 

kravene i ABT 93 § 2, stk. 2. TE er herefter berettiget til erstatning eller godtgørelse fra Ejendomsselskabet 

i medfør af ABT 93 § 27. 

 

Voldgiftsretten finder efter en samlet vurdering af forholdet, at TE alene er berettiget til godtgørelse fra 

Ejendomsselskabet, jf. § 27, stk. 2, nr. 2. 

 

I forhold til TR har voldgiftsretten som anført ovenfor fundet, at TR har pådraget et ansvar for det tab, som 

er en følge af en forsinkelse på 10 arbejdsdage med udførelsen af elementprojektet. TR er som følge heraf 

også erstatningsansvarlig for det direkte tab, forsinkelsen har påført TE som følge af forlænget byggetid 

mv., jf. ABR 89 pkt. 6.2.1. Voldgiftsretten finder som anført overfor, at TE har reklameret rettidigt over for 

TR, jf. ABR 89 pkt. 6.2.3.2. 

 

TE's krav består af følgende poster: 

1 Ekstraomkostninger til ledelse af byggepladsen kr. 2.622.477  

kr. 819.180 Ekstraomkostninger til ledelse af beton- og elementmontage 

2 

3 Leje af jernplader kr. 3.870 

4 Leje af skur, el-tavler mv. kr. 170.800 

5 Byggepladstårnkran, inkl. kranfører kr. 505.495 

6 Vedligeholdelse af byggeplads kr. 140.910 

7 Ekstra elforbrug på byggeplads kr. 15.768 

8 Garantiomkostninger kr. 33.579 

9 Omkostninger til underentreprenører kr. 891.240 

10 Forøgede omkostninger til vinterforanstaltninger kr. 3.239.448 

11 Forsinket afslutning af betonarbejde kr. 64.598 

12 Dækningsbidrag på 12 % af ovenstående kr. 1.009.954 

13 Ekstraudgifter lodrette stringere, incl. 12 % kr. 559.010 

14 Ekstraudgifter vandrette stringere, incl. 12 % kr. 588.166 

kr. 10,664.495 
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1) Ekstraomkostninger til ledelse på byggepladsen 2.622.477 kr. 

TE's kravet omfatter lønudgifter til 5 medarbejder, som heltids og deltids udførte arbejde med ledelse af 

byggeriet i 183 arbejdsdage. Ejendomsselskabet bestrider ikke, at udgifterne er afholdt, men finder at 

udgiften bør nedsættes fordi de pågældende kunne have udført andet arbejde under forsinkelsen. TR har i 

det væsentlige henholdt sig til Ejendomsselskabets indsigelser. 

 

Voldgiftsretten finder det godtgjort, at det har været nødvendigt at udføre sædvanlig byggeledelse i hele 

den periode, byggeriet fandt sted. Forsinkelserne har endvidere været af en sådan karakter, at det ikke 

har været muligt helt eller delvist at overføre medarbejdere til andet arbejde i forsinkelsesperioderne. 

Ejendomsselskabet skal derfor betale 158/183 af 2.622.477 kr. i alt 2.264.215 kr. TR skal betale 10/183 

af 2.622.477 kr. i alt 143.728 kr. 

 

2) Ekstraomkostninger til ledelse af beton- og elementmontage 819.180 kr. 

TE's krav omfatter lønudgifter til to ledere af beton- og elementmontagen, som var 6 måneder længere på 

byggepladsen som følge af, at elementmontagen først blev afsluttet 12. december 2005 i stedet for som 

planlagt den 10. juni 2005. Forsinkelse medførte, at TE støbte i hele perioden, men i en langsommere takt 

end ellers, hvorfor medarbejderne hverken helt eller delvis kunne frigøres fra byggepladsen. Ejendomssel-

skabet har afvist kravet navnlig med henvisning til, at der ikke er påvist den fornødne sammenhæng mel-

lem forsinkelsen på 88 kalenderdage til en forlængelse af støbearbejdet mv. med 6 måneder. 

 

Voldgiftsretten finder det godtgjort, at støbe- og monteringsarbejdet er blevet forsinket som følge af den 

nævnte mangel ved udbudsprojektmaterialet, således at det har været nødvendigt med en særskilt ledelse 

af dette arbejde i yderligere 6 måneder. Ejendomsselskabet og TR skal derfor betale hver en del af mer-

udgiften. Ejendomsselskabet skal betale 158/168 af 819.180 kr. i alt 770.419 kr. TR skal betale 10/168 af 

819.180 kr. i alt 48.760 kr. 

 

3) Leje af jernplader 3.870 kr. 

Ejendomsselskabet har anerkendt kravet. Ejendomsselskabet skal derfor betale 3.870 kr. 

 

4) Leje af skur, eltavler mv. 170.800 kr. 

TE's krav omfatter merudgifterne som følge af, at forsinkelsen medførte, at byggepladsen blev forlænget 

med 183 arbejdsdage. Ejendomsselskabet anerkender satserne pr. måned på 16.035 kr., men vil alene 

betale for 3 måneder svarende til en forsinkelse på 88 kalenderdage.  

 

Voldgiftsretten finder, at Ejendomsselskabet skal dække tabet i en periode på 7 måneder, og TR skal dække 

tabet for ½ måned. Ejendomsselskabet skal herefter betale 112.245 kr. TR skal betale 8.018 kr. 

 

5) Byggepladstårnkran inkl. kranfører 505.495 kr. 

TE's krav udgør leje for tårnkran, og løn til kranfører i 95 arbejdsdage. Kranen har været i brug i hele 

perioden, og det har ikke været muligt at sætte kranføreren til andet arbejde. Ejendomsselskabet har 

anerkendt at ville betale for leje af tårnkranen i 63 arbejdsdage, men ikke for kranføreren, da det er 

udokumenteret, at det har været nødvendigt at anvende kranen i hele forsinkelsesperioden. 

 

Voldgiftsretten finder det godtgjort at forsinkelsen har medført, at det har været nødvendigt at anvende 

tårnkran med fører i hele forsinkelsesperioden på 95 arbejdsdage. Ejendomsselskabet skal derfor betale 

158/168 af 505.495 kr. i alt 475.406 kr. TR skal betale 10/168 af 505.495 kr. i alt 30.089 kr. 

 

6) vedligeholdelse af byggeplads og 7) ekstra elforbrug på byggeplads, i alt 156.678 kr. 
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TE's krav omfatter merudgifterne på 140.910 kr. som følge af, at byggepladsen blev forlænget med 183 

arbejdsdage, samt øget elforbrug på 15.768 kr. Ejendomsselskabet anerkender den opgivne sats på 2 x 

385 kr. pr. arbejdsdag i 63 dage og anerkender også et øget elforbrug med 15.768 kr. 

 

Voldgiftsretten finder det godtgjort, at det har været nødvendigt at forlænge byggepladspladsens varighed 

med 158 dage. Ejendomsselskabet skal derfor betale 158/183 af 140.910 kr. eller 121.660 kr. med tillæg 

af eludgiften på 15.768 kr. i alt 137.428 kr. TR skal betale 10/183 af 140.910 kr. i alt 7.700 kr. 

 

8) garantiomkostninger 33.579 kr. 

TE's krav omfatter udgifterne ved, at byggeriet blev forsinket i 273 kalenderdage med en omkostning til 

garantien pr. dag på 123 kr. til følge. Ejendomsselskabet har anerkendt en daglig provisionsudgift på 123 

kr. for så vidt angår 88 dage. 

 

Voldgiftsretten finder, at byggeriet er blevet forsinket af forhold, der kan henføres til Ejendomsselskabet 

med 231 kalenderdage og med 14 kalenderdage, der kan henføres til TR. Ejendomsselskabet skal derfor 

betale 231 x 123 kr., i alt 28.413 kr. TR skal betale 14 x 123 kr. i alt 1.722 kr. 

 

9) Omkostninger til underentreprenører. 

9.1 Mursten 64.400 kr. 

Ejendomsselskabet har anerkendt beløbet. Ejendomsselskabet skal betale 64.400 kr.   

 

9.2 - - -, omprojektering og opbevaring 64.080 kr. 

Kravet angår ifølge TE i det væsentlige nødvendige opbevaringsomkostninger, som følge af forsinkelsen 

med elemententreprisen. Ejendomsselskabet har afvist kravet med henvisning til, at kravet ifølge fakturaen 

fra - - - i det væsentlige synes at vedrøre mængdeforøgelser, tilpasninger af allerede producerede produk-

ter samt ventetider i forbindelse med aflæsning på byggepladsen.  

 

Voldgiftsretten finder det godtgjort, at udgiften i det væsentlige angår leje af lagerplads som følge af den 

indtrådte forsinkelse med projekteringen, hvorfor Ejendomsselskabet skal betale 64.080 kr. 

 

9.3 L, omprojektering mv. 736.260 kr. 

Kravet vedrører ifølge TE en merbetaling til L for tegning i forbindelse med omprojekteringen af vægele-

menterne, der skyldtes den omprojektering af projektet, der fandt sted efter den 13. januar 2005 med 

hensyn til hjørnelejlighederne og elevatorerne. L har opgjort merarbejdet med tegninger i forhold til et 

normalt tegnearbejde for udførelsen af det omfattede antal elementer til 736.260 kr., som TE har betalt 

ud over den normale betaling for elementleverancen fra L. Finder voldgiftsretten, at ikke hele merarbejdet 

kan henføres til forsinkelsen, må mertegnearbejdet i hvert fald delvis være forårsaget af totalrådgiverens 

mangelfulde arbejde med elementprojekteringen. Ejendomsselskabet har afvist kravet navnlig med hen-

visning til at det mertimeforbrug, som L ifølge opgørelsesbilaget har anvendt, alle ligger i tidsrummet fra 

juli til december 2005, dvs. længe efter at virkningen på elementprojektet af forsinkelsen som følge af 

omprojekteringen af hjørnelejlighederne må være ophørt. Det er muligt, at forsinkelsen kan henføres til 

mangelfuldt arbejde udført af TR og UR, men det er i så fald Ejendomsselskabet uvedkommende. TR har 

afvist kravet med henvisning til, at det ikke er dokumenteret, at et eventuelt merarbejde skyldtes mangler 

ved det af TR udførte arbejde. TR finder det tværtimod godtgjort, at TE ikke opfyldte sine pligter som 

projekteringsleder med hensyn til koordinering og styring af projekteringen af betonelementerne, ligesom 

eventuelle krav om tillægsbetaling fra elementleverandørerne synes at skyldes, at disse havde undervu 

deret projektets kompleksitet. 

 

Voldgiftsretten er enig med Ejendomsselskabet i, at meromkostninger til et tegningsarbejde, der ifølge L's 

oversigt er udført efter juli måned 2005, ikke kan være forårsaget direkte af elementprojektets forsinkelse 
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som følge af omprojekteringen af hjørnelejlighederne. Ejendomsselskabet frifindes derfor for krav om b 

taling af TE's ekstraudgifter. 

 

Voldgiftsretten finder det imidlertid som anført ovenfor godtgjort, at det arbejde, som blev udført af TR, 

var mangelfuldt i en sådan grad, at elementprojektet blev forsinket. Voldgiftsretten finder det 

tillige godtgjort, at manglerne ved TR's elementprojekt medførte, at L kunne afkræve TE ekstrabetaling. 

En del af merarbejdet for L må dog henføres til andre forhold, herunder navnlig at projektet muligvis viste 

sig mere kompliceret, end L havde lagt til grund for sit oprindelige tilbud til TE. Voldgiftsretten finder 

herefter, at TR skal betale et skønsmæssigt fastsat beløb på 200.000 kr. i erstatning til TE. 

 

9.4 Opbevaring af tagkassetter hos snedkermester - - - 30.500 kr. 

TE har begrundet kravet med, at forsinkelsen med byggeriet medførte, at de allerede ordrede og udførte 

tagkassetter skulle opbevares, indtil de kunne monteres. Ejendomsselskabet har afvist kravet med henvis-

ning til, at det ikke er dokumenteret, at der er årsagssammenhæng mellem den anerkendte forsinkelse på 

88 kalenderdage og de krævede udgifter til opbevaring og transport af tagkassetter.  

 

Voldgiftsretten finder det godtgjort, at det har været nødvendigt at opbevare de pågældende tagkassetter 

i den periode, som lejebetalingen angår. Ejendomsselskabet skal betale 30.500 kr. 

 

10) Forøgede omkostninger til vinterforanstaltninger 3.239.448 kr. 

TE har begrundet kravet med, at udgifterne hertil er opstået som følge af de forsinkelser, som Ejendoms-

selskabet og eventuelt TR bærer ansvaret for. Forsinkelserne medførte, at en række af de vejrfølsomme 

arbejder, f.eks. murerarbejdet, måtte udføres i vinterperioden. Sådanne udgifter er ikke omfattet af kon-

traktens bestemmelser i § 1 om den aftalte betaling for vinterforanstaltninger, som forudsatte, at arbejdet 

i det væsentlige blev udført efter hovedtidsplanen til opfyldelse af kontraktens afleveringstidspunkter. Ejen-

domsselskabet har afvist kravet navnlig med henvisning til, at bestemmelsen om den aftalte betaling for 

vinterforanstaltninger i kontraktens § 1 ikke er gjort betinget af, at arbejderne gennemføres i overens-

stemmelse med den aftalte tidsplan. Selv om det måtte lægges til grund, at Ejendomsselskabet skulle 

betale for vinterforanstaltninger som følge af forsinkelser, er der ingen dokumentation for, at der er år-

sagssammenhæng mellem den anerkendte forsinkelse på 88 kalenderdage og de afholdte udgifter. Det 

bestrides ikke, at TE har afholdt de pågældende udgifter. Dog finder Ejendomsselskabet ikke, at det alene 

med fremlæggelsen af fakturaen på 647.155 kr. vedrørende inddækningen og stilladslejepriser pr. dag fra 

murerentreprenøren kan anses for dokumenteret, at hele beløbet på 847.990 kr. har karakter af en eks-

traomkostning. 

 

Voldgiftsretten udtaler: 

Bestemmelsen i kontraktens § 1, hvorefter »Totalentreprenøren … i tilbudet [har] indeholdt alle udgifter til 

nødvendige vejrligsforanstaltninger og udtørring …« omfatter ikke sådanne ekstraudgifter, der er forbundet 

med, at arbejdet forskydes til en årstid, hvor udførelsen er mere vanskelig. Udgifter af denne karakter kan 

være omfattet af ABT 93 § 27.  

 

Som følge heraf skal Ejendomsselskabet i medfør af ABT 93 § 27, stk. 2, godtgøre TE den del af de udgifter, 

som forsinkelsen på 158 arbejdsdage har medført, som følge af, at arbejdet herefter er blevet udført i 

vinterperioden. TR skal endvidere erstatte TE de merudgifter som er forårsaget ved forsinkelsen på 10 

arbejdsdage. 

 

Voldgiftsretten finder det godtgjort, at de krævede udgifter til opvarmning, vinterafdækning, vintermørtel 

mv., som er afholdt i tiden 14. november 2005 til 30. april 2006, har karakter af ekstraomkostninger, som 

TE kan kræve godtgjort af Ejendomsselskabet og erstattet af TR. Det samme gælder merudgifterne til 

vinterstillads og inddækning på 847.990 kr. Entreprisesummen omfatter imidlertid udgifter til udtørring, 
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hvorfor voldgiftsretten reducerer de samlede merudgifter til 3.000.000 kr. Heraf skal Ejendomsselskabet 

betale 158/168 i alt 2.821.428 kr. og TR betale 10/168 i alt 178.571 kr. 

 

11) Forsinket afslutning af betonarbejdet 64.598 kr. 

TE har begrundet kravet, som angår leje af støbemateriel, med, at støbningen fandt sted over en længere 

periode end planlagt som følge af den forsinkelse, der var en følge af omprojekteringen af hjørnelejlighe-

derne og elevatorændringen. Ejendomsselskabet har afvist kravet som udokumenteret. 

 

Voldgiftsretten finder det ikke godtgjort, at dette krav er en ekstraomkostning som følge af forsinkelsen. 

Ejendomsselskabet og TR frifindes for dette krav. 

 

12) Dækningsbidrag vedrørende pkt. 1-11 1.009.954 kr. 

TE har krævet beløbet som erstatning for manglende dækningsbidrag på 12 % vedrørende de afholdte 

merudgifter. Ejendomsselskabet har afvist kravet med henvisning til, at meromkostningerne i givet fald 

alene kan anses for udgifter, som TE kan kræve godtgørelse for i medfør af ABT 93 § 27, stk. 2. TR har 

afvist kravet med henvisning til ABR 89 pkt. 6.2.4 om, at rådgiver ikke hæfter for avancetab. 

 

Voldgiftsretten finder som anført ovenfor, at den konstaterede uklarhed i udbudsmaterialet ikke skyldes 

ansvarspådragende forsømmelse hverken fra Ejendomsselskabet eller fra TR's side, hvorfor TE i forhold til 

Ejendomsselskabet alene kan kræve godtgørelse efter ABT 93 § 27, stk. 2. Efter ABR 89 pkt. 6.2.4 hæfter 

TR ikke for TE's eventuelle avancetab. Ejendomsselskabet og TR frifindes herefter for dette krav. 

 

13) Ekstraudgifter som følge af øget antal lodrette og vandrette stringere 1.147.176 kr. 

TE har begrundet kravet med, at arbejdet med det forøgede antal stringere må anses som et ekstraarbejde, 

eller at merudgiften må anses for en følge af uklarhed i udbudsmaterialet. Som følge af detaljeringsgraden 

og præcisionen vedrørende omfanget af armeringsarbejdet måtte entreprenøren kunne gå ud fra, at strin-

gerantallet ikke skulle forøges væsentligt. Omkostningen er navnlig en følge af den forøget mængde korri-

gerede rør, som har forøget omkostninger til elementproduktionen, samt merarbejdet med at montere 

vægelementerne. Ejendomsselskabet har afvist kravet navnlig med henvisning til, at udbudsmaterialet 

bestod af et foreløbigt projektforslag, og det fremgik klart, at de statiske beregninger ikke var afsluttede. 

 

Voldgiftsretten udtaler: 

Det er tale om et udvidet forprojekt. Navnlig på baggrund af detaljeringen i udbudsmaterialet, herunder 

det udsendte rettelsesblad, måtte TE kunne gå ud fra, at den nødvendige stabilitet i dækkene kunne opnås 

med den mængde armering, der var angivet i udbudsmaterialet. Det fremgår endvidere af forklaringerne, 

at det jern til armering, der var anført i udbudsmaterialet, var tilstrækkeligt til at sikre bygningen stabilitet 

i høj sikringsklasse. Herefter må den yderligere anvendte armering anses for en tillægsydelse, som TE er 

berettiget til at få betaling for. Ejendomsselskabet skal betale 1.147.176 kr.  

 

Samlet opgørelse af de tilkendte beløb for forlænget byggetid mv.  

Ejendomsselskabet skal betale 7.919.580 kr. med tillæg af moms. TR skal betale 618.588 kr.[…]« 

 

2.1.17 Ved projektmangler og uforudsete forhold, jf. sag nr. C-11518. 

2.1.17.1 Voldgiftsrettens præmisser herom 

»[…] HE's krav om betaling af ca. 2,7 mio. kr. vedrørende perroner (1) 

I Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af 18. januar 2008 er det under pkt. 2.9 angivet, hvad der skulle 

udføres under perronarbejder - - -. Det fremgår heraf bl.a., at gammel perronforkant skulle nedtages, og 

der skulle opstilles en ny perronforkant. Der er endvidere angivet levering og indbygning af friktionsjord 

bagved perronforkanten samt levering og lægning af SF-sten. Af hovedtilbudslisten fra HE fremgår, at der 
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er afsat hhv. 117.440 + 912.640 + 136.800 + 188.160 kr. til de anførte arbejder - - -. Det er endvidere i 

det fortrykte angivet, at arbejdet samlet skulle omfatte udskiftning af 320 m perronforkant. Tvisten angår 

20 aftalesedler, der er dateret fra august til november 2008. R har i et notat af 19. februar 2009 - - - 

gennemgået de enkelte aftalesedler. Af indstillingen herfra fremgår bl.a., at det samlede krav blev opgjort 

til ca. 3,4 mio. kr. Af dette krav indstillede R, at der alene blev betalt ca. 839.000 kr. Det fremgår endvidere 

af notatet, at der er en betydelig uoverensstemmelse mellem, hvad der tidligere var blevet anvist til beta-

ling, og som der nu i februar 2009 blev indstillet til betaling. HE har som begrundelse for sit krav om 

betaling af 2.749.059 kr. som ekstraarbejde ved perroner henvist til bl.a., at der skal ske afregning efter 

de faktiske priser, da TBL-priserne ikke kan finde anvendelse. Det er således HE's opfattelse, at forudsæt-

ningerne for udførelse af arbejdet ændrede sig så væsentligt, herunder som følge af en betydelig udvidelse 

af antallet af perroner, der skulle udskiftes, samt mange løbende fremsendelser af rettelsesblade og opda-

tering af projektmateriale. Hertil kommer, at TBL-en ikke indeholder poster for så vidt angår en del af det 

udførte arbejde. Der blev derfor med byggeledelsen indgået aftale om, at arbejdet skulle afregnes som 

regningsarbejde med udgangspunkt i underentreprenørens (UE2's) priser og aftalesedler og med et tillæg 

på 10 %. HE har i den forbindelse henvist til, at der blev afholdt ugentlige møder herom. For så vidt angår 

beskadigede perroner, er der alene krævet betaling i de tilfælde, hvor det ikke skyldes HE's forhold, at der 

skete beskadigelse. 

 

BH har anført bl.a., at det bestrides, at der skulle være indgået aftale mellem byggeledelsen/tilsynet og HE 

om fravigelse af de i aftalegrundlaget fastsatte afregningsprincipper, herunder TBL. Det bestrides endvi-

dere, at der skulle være sket løbende fremsendelser af rettelsesblade mv., og at dette skulle medføre, at 

HE er berettiget til betaling som krævet. Der kan som følge heraf alene anerkendes et beløb på ekstraar-

bejder vedrørende perroner på 230.486 kr., idet de øvrige arbejder er omfattet af aftalt entreprisesum. De 

perroner, der er blevet beskadiget under udgravningen af HE eller dennes underentreprenør, skal HE ikke 

have betaling for at reparere. 

 

Voldgiftsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at det under renovering af jernbanestrækningen viste 

sig, at der var behov for en langt større udskiftning og renovering af perroner, end det var forudsat i 

udbudsmaterialet. Parternes tvist angår bl.a., i hvilket omfang der er tale om ekstraarbejder, til hvilken 

pris dette arbejde skal afregnes, samt hvem der bærer risikoen og dermed betalingen for udskiftning mv. 

af perroner. Som anført havde HE givet tilbud på, at der alene skulle ske udskiftning af 320 m perronfor-

kant. Lokationer for udskiftning af perronforkanter er oplyst i den udsendte meddelelse nr. 1. HE har anført 

bl.a., at man havde kalkuleret med, at dette arbejde kunne udføres i dagtimerne og inden arbejderne i 

sporkassen, og således uden at dette arbejde i nævneværdigt omfang ville blive påvirket af de øvrige 

arbejder med renovering af jernbanestrækningen. Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til grund, at 

denne forudsætning ikke holdt, og voldgiftsretten lægger endvidere til grund, at det ikke skyldes omstæn-

digheder, som HE kan gøres ansvarlig for, herunder at arbejdets omfang og forløb blev betydeligt ændret 

i forhold til det kalkulerede. Voldgiftsretten finder, at det i det interne forhold mellem HE og BH er omstæn-

digheder, som BH som bygherre er ansvarlig for og må betale for. Da der var tale om et væsentligt 

merarbejde i forhold til det, der blev givet tilbud på, ligesom der endvidere i et vist omfang blev tale om 

en anden type arbejde, herunder tvunget af omstændighederne - natarbejde, finder voldgiftsretten, at BH 

som udgangspunkt må betale herfor som ekstraudgifter. Det lægges endvidere efter bevisførelsen til grund, 

herunder forklaringerne afgivet af A, C og K, at der stort set hver fredag i byggeperioden blev afholdt 

møder, hvor det blev drøftet, hvad der skulle udføres af perronarbejde i den følgende uge. Det lægges 

endvidere til grund, at det med bindende virkning for BH blev aftalt, at arbejdet skulle udføres af det 

svenske firma UE2, ligesom de timetakster mv., der fremgår af bilagene til aftalesedlerne, skulle benyttes. 

 

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten endelig til grund, at der af HE alene er krævet ekstrabetaling i 

de tilfælde, hvor det ikke skyldes ansvarspådragende fejl hos HE eller dennes underentreprenør, 

at der skete beskadigelse af perroner i forbindelse med udgravningerne. Det lægges således efter bevisfø-

relsen bl.a. til grund, at de gamle perroner viste sig mere skrøbelige end antaget ved tilbudsgivningen, 
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ligesom en del af perronforkanterne ikke var understøttet, som det kunne forventes. Voldgiftsretten finder 

på denne baggrund, at HE har ført bevis for, at BH skal betale det beløb vedrørende perroner, som HE har 

krævet. HE's påstand tages på denne baggrund til følge, således at BH til HE skal betale 2.749.059 kr. med 

illæg af moms og rente til dækning af ekstraarbejder ved perroner. 

 

HE's krav om betaling af ca. 1,0 mio. kr. vedrørende landmåler (2) 

Det fremgår af et af bilagene til udbudsmaterialet (Banedanmark - Generel arbejdsbeskrivelse for arbejd 

pladsforhold i forbindelse med sporarbejder - GAB Arbejdsplads af 15. november 2007 - - - under pkt. 

1.1.3.1, at der er angivet en række bestemmelser om bygherrens afsætning. Bygherren skal således til 

entreprenørens afsætninger sikre, at der på arealet er polygonpunkter, og det påhviler entreprenøren at 

kontrollere fikspunkter og polygonpunkter, inden arbejdet igangsættes. Af pkt. 1.1.3.2 fremgår, at entre-

prenøren foretager al afsætning udover det under pkt. 1.1.3.1 nævnte. Efter pkt. 1.1.3.3 om sikring af 

fikspunkter mv. skal entreprenøren sikre de etablerede fikspunkter, og hvis der under arbejdets udførelse 

eller ved forsømmelse fra entreprenørens side fjernes fikspunkter og polygonpunkter, skal entreprenøren 

betale erstatning med 10.000 kr. pr. punkt, ligesom retablering vil blive foretaget af en af bygherren valgt 

landinspektør. I Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) om sporfornyelse og ballastsanering af X-banen af 

18. januar 2008 hedder det i pkt. 1.4 om afsætning, pkt. 1.4.1, Kontrol af fikspunkter og polygonpunkter 

- - -, at den faste sum skal indeholde alle udgifter til kontrol af fikspunkter og polygonpunkter, inden 

arbejdet påbegyndes, jf. SAB arbejdsplads, og i pkt. 1.4.2 - den faste sum skal indeholde alle udgifter til 

sikring af fikspunkter, jf. SAB arbejdsplads samt detailafsætning. I den anførte SAB, Arbejdsplads - - - af 

18. januar 2008 er det under pkt. 1, Indledning, anført, at dokumentet er et anlægsspecifikt supplement 

til de generelle arbejdsbeskrivelser (GAB'er), og hvor der i GAB er henvist til Banedanmark skal i stedet 

henvises til X-banen. Ud over bestemmelser om arbejdsplads, adgangsveje og kabler er der ikke specifikke 

bestemmelser om fikspunkter. 

 

Af hovedtilbudslisten fra HE fremgår, at der er under pkt. 1.4 - - - er afsat 36.206 kr. til kontrol af fiks-

punkter og 96.772 kr. til afsætning. I kontraktbetingelser (KB) af 28. april 2008 er det side 20/50 - - 

- anført, at bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB. Entreprenøren har ansvaret for bevarelsen 

af hovedafsætninger og fikspunkter mv., så de ved aflevering kan overdrages ubeskadiget til bygherren. 

Ved arbejdets påbegyndelse vil bygherren påvise de afsætningspunkter og afmærkninger, som man har 

afsat eller har kendskab til - men at dette dog ikke fritager entreprenøren for ansvar. HE har som begrun-

delse for sit krav anført bl.a., at selskabet først den 29. april 2008 fra R modtog en fikspunktliste, og at en 

sådan ikke var en del af udbudsmaterialet. HE meddelte herefter den 7. maj 2008 - - -, at den modtagne 

fikspunkliste medførte, at ca. 80 % af alle etablerede fikspunkter ville forsvinde ved afgravningen. HE har 

som følge heraf reetableret ca. 200 fikspunkter, og det er HE's opfattelse, at dette ikke er kontraktarbejde. 

Hertil kommer, at HE måtte foretage et betydeligt antal nye beregninger af spor og perroner som følge af 

de mange reviderede geometrirapporter. HE har gennem hele forløbet orienteret BH herom, herunder ved 

dagsrapporter. 

 

BH har anført bl.a., at det følger af GAB Arbejdsplads, pkt. 1.1.3.1 - 1.1.3.3, hvilke forpligtelser parterne 

har. BH har således opfyldt sine forpligtelser, og det er HE, der bærer risikoen for behovet for yderligere 

afsætningsdata, ligesom HE hæfter for de fikspunkter mv., der blev ødelagt eller gik tabt. HE måtte derfor 

ved kontraktindgåelsen påregne, at HE som en del af sine kontraktmæssige ydelser skulle udføre afsæt-

ning, herunder etablering/fejlretning af fikspunkter. 

 

Voldgiftsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at de omtalte fikspunkter var blevet placeret på en ikke 

hensigtsmæssig måde set i lyset af, at der ikke kun skulle ske en udskiftning af skinner og sveller - men 

en omkalfatring af hele jernbanestrækningen. Den oprindelige aftale mellem BH og R om bl.a. bistand 

vedrørende opmåling og herunder etablering af fikspunkter blev således indgået i september 2005 - - -. 

Voldgiftsretten lægger endvidere til grund, at HE først efter afgivelsen af sit tilbud modtog en fikspunktliste. 

Under disse omstændigheder finder voldgiftsretten, at spørgsmålet om ekstrabetaling ikke udelukkende 
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kan afgøres ud fra og med en henvisning i kontraktmaterialet til de generelt formulerede bestemmelser i 

Banedanmarks GAB. Voldgiftsretten finder således, at BH i sit udbudsmateriale på mere tydelig måde burde 

have angivet, at der ville blive tale om en meget betydelig reetablering af fikspunkter. Da dette ikke er 

sket, er HE som udgangspunkt berettiget til at få dækket sine udgifter til reetablering af fikspunkter som 

ekstraarbejde. HE havde alene afsat et beløb på under 100.000 kr. til afsætning af fikspunkter. Voldgifts-

retten finder, at dette beløb under alle omstændigheder er urealistisk lavt set i lyset af den opgave, der 

forelå. Voldgiftsretten finder derfor, at HE's krav om betaling for ekstraarbejde skal reduceres med et 

skønsmæssigt fastsat beløb. Voldgiftsretten fastsætter dette fradrag til 250.000 kr. HE har krævet i alt 

1.040.841 kr. som ekstraarbejde til landmåler. Når dette beløb reduceres med 250.000 kr., fås 790.841 

kr. Dette beløb skal tillægges moms og rente som opgjort af HE.[…]« 

 

2.1.18 Ved afbrydelse i arbejdet grundet fund af asbest, jf. sag nr. C-14764.  

2.1.18.1 Voldgiftsrettens præmisser herom 

»[…]Det fremgår af AB 92 § 15, stk. 4, at udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne un-
dersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. På baggrund 
af forarbejderne til AB 92 lægges det til grund, at asbestforekomst er omfattet af bestemmelsen. Det 
fremgik ikke af udbudsmaterialet, at der var asbestforekomster i ejendommen, og der var ikke krav om, 
at de bydende selv skulle være opmærksomme på forekomst af asbest. Der er ikke oplysninger om, at 
bygherren eller HE forud for indgåelsen af entrepriseaftalen med UE har foretaget undersøgelser af, om 

der var asbest i ejendommen, og det kan ikke anses for påregneligt for UE, at der var asbestholdig isole-
ring på rør, som efter det oplyste ikke indgik i UE's entreprise. Forekomsten af asbest er derfor at anse 
som bygherrens forhold, jf. AB 92 § 24, stk. 1, nr. 2, og der er da også meddelt UE tidsfristforlængelse 
som følge af asbestforekomsten. På denne baggrund skal de foranstaltninger, som UE har måttet træffe, 
og ulemperne herved betales som ekstraarbejder, og UE har krav på godtgørelse for tab, UE har lidt som 
følge af den opståede forsinkelse, jf. AB 92 § 27, stk. 2, nr. 2. 
 

Det fremgår af UE's forklaring afgivet, at UE's arbejde på …vejen blev afbrudt tre gange som følge af ar-
bejde med asbestsanering, således at han og de folk, der arbejdede for ham, måtte forlade pladsen efter 
at være mødt, de to sidste gange som følge af, at asbestsaneringen ikke var tilstrækkeligt udført. C (fra 

HE) har i sin forklaring bekræftet, at der nok var tale om tre afbrydelser. Der er i faktura nr. 404 krævet 
17.280 kr. eksklusive moms for »Tab af arbejdstimer (ifl eksta arb oversigt bilag«, men der er ikke i sa-
gen fremlagt en specificeret opgørelse over de tabte arbejdstimer. På baggrund af forklaringerne afgivet 

af UE, … og … sammenholdt med C's (fra HE) forklaring, findes det imidlertid tilstrækkeligtgodtgjort, at 
arbejdet måtte afbrydes, uden at UE havde mulighed for at afværge tabet ved at udføre andet arbejde de 
pågældende dage. Godtgørelsen herfor ansættes skønsmæssigt til 12.000 kr. med tillæg af moms. […]« 
 
2.1.19 Ved hindringer i et effektivt arbejdsflow, jf. sag nr. C-14323. 

2.1.19.1 Voldgiftsrettens præmisser herom 

»[…]3.3.5. Tilbagegange ved vinduer og døre -181.005 kr. ekskl. moms (BS side 217)  
UE har til støtte for dette krav gjort gældende, at selskabet i meget betydeligt omfang har været hindret i 
et hensigtsmæssigt arbejdsflow, idet der ikke har været monteret vinduer og døre. Dette har medført et 
meget stort antal tilbagegange. Til dokumentation er der henvist til opgørelsen i aftaleseddel 15A (BS 
side 217), ni »tilsynsnotater« med fotografier dateret 10. februar, 2. maj, 3. maj og 19. maj 2016 (BS 

side 127-137 - også medtaget i ekstrakten side 152-158 i stor størrelse), korrespondance om tilbage-
gange (BS side 159-161), fakturaer for tilbagegange, som UE har betalt til sin 
underentreprenør, UUE1 (BS II side 22-23) samt forklaringer om problemernes omfang m.v. fra C (fra 
UE) og F (fra UE), der begge har kommenteret de enkelte fotografier udførligt og oplyst C (fra UE), at der 
var tilbagegange igennem hele byggeriet - svarende til 24 arbejdsdage. Endelig er der henvist til skøns-
mandens besvarelser af spørgsmål 4 (BS side 279).  

 
Både HE og … Kommune har bestridt kravet. D (fra HE) har kommenteret nogle af de optagne fotografier 
fra facaderne og oplyst, at betaling for tilbagegange kræver bedre dokumentation, og at UE ikke på noget 
tidspunkt har manglet arbejde på pladsen.  
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Voldgiftsretten finder, at der ved UE's bevisførelse er sket dokumentation for, at der som følge af HE's 
forhold har været flere tilbagegange, end UE har kunnet påregne. 
 
På baggrund af den skete dokumentation findes det godtgjort, at UE har et krav mod HE på skønsmæs-
sigt 60.000 kr., hvilket beløb ud over udgifter til egne håndværkere omfatter udgift til platforme og til 
dels 10 % »administrationsgebyr i forbindelse med ekstraarbejder udført af underentreprenør«, jf. byg-

gesagsbeskrivelsen under ad AB 92 § 14, stk. 2 (BS side 19), jf. UE's underentrepriseaftale, der henviser 
hertil (BS side 106). Voldgiftsretten finder - uanset sprogvalget - at bestemmelsen i byggesagsbeskrivel-
sen maksimerer dækningsbidraget til højst 10% ved ekstraarbejder udført af underentreprenører. Efter 
denne bestemmelse, der fremstår klar, findes der ikke grundlag for at imødekomme UE's krav om et 
dækningsbidrag på 25 % - også selvom der måtte være sket betalinger med 25 % tillæg undervejs i byg-
geriet. 

 
UE's krav mod HE inkl. moms udgør herefter 75.000 kr. Der findes ikke grundlag for at tage UE's krav til 
følge i videre omfang. Det bemærkes i den forbindelse, at UE's påstand om et større krav afsvækkes af, 
at der tilsyneladende ikke foreligger referater af byggemøder, hvor UE løbende påtaler de omhandlede 
forhold. […]«  

 
2.1.20 Ved behov for afklaring af projektmaterialet, jf. sag nr. C-14670 

2.1.20.1 Voldgiftsrettens præmisser herom 

»[…] 4.1 Om forsinkelse og økonomiske konsekvenser heraf 
HE har rejst et samlet krav på 8.103.618,92 kr. vedrørende kompensation, som ifølge selskabet skyldes 

… Kommunes forsinkelse og forstyrrelse. Som anført ovenfor var det aftalt, at HE's arbejder skulle udfø-
res i perioden fra den 13. juni 2016 til den 16. december 2016. Allerede ved underskrivelsen af parternes 
entreprisekontrakt den 16. juni 2016 var det klart, at opstarten ville blive forsinket, og i kontraktens 
punkt 4.1 fremgår, at der skulle holdes møde mellem bygherre og entreprenør »omhandlende økonomisk 
kompensation grundet forsinket opstart.« 
 
I referatet fra opstartsmødet den 16. juni 2016 er det anført i punktet om tidsplan, at det var forventnin-

gen, at arbejdet i marken kunne igangsættes ca. den 30. juni 2016. Efter bevisførelsen, herunder oplys-
ningerne i byggemødereferater og korrespondancen mellem HE, R1 og … Kommune, lægger voldgiftsret-

ten til grund, at arbejdet blev forsinket i omkring 60 dage i opstartsfasen, og i referatet for byggemødet 
den 5. september 2016 blev det anført om arbejdets stade, at der »arbejdes endnu ikke efter den kritiske 
vej«. 
 
Det kan efter bevisførelsen, herunder sagens skriftlige oplysninger lægges til grund, at en del af forsin-

kelsen skyldes, at der var behov for en afklaring af projektmaterialet, herunder med hensyn til afvan-
dingsplaner og afsætningsdata. 
 
Voldgiftsretten finder efter bevisførelsen, herunder også de forklaringer, som er afgivet under hovedfor-
handlingen, at hovedårsagen til forsinkelsen havde sammenhæng med den ret betydelige omlægning og 
flytning af ledninger og kabler, som var placeret i eller omkring det fremtidige projekt. Det må således 

lægges til grund, at der i perioder ikke kunne udføres arbejde af HE, idet man afventede færdigprojekte-
ring eller forhandling med ledningsejere eller omlægning af ledningerne. Således fremgår det bl.a. af … 
Kommunes mail af 4. oktober 2016 til HE, at man var 
»kørt fast i forhandlingerne med ledningsejerne.« 
 
Efter bevisførelsen lægges det til grund, at HE løbende gjord opmærksom på de beskrevne forhold vedrø-

rende ledningsomlægningerne, og at det var forhold, der hindrede, at selskabet kunne udføre arbejderne. 

Således anførte HE bl.a. i mail af 3. november 2016 til … Kommune, at tidsplanen løbende rykkede sig 
»fortløbende på alle strækninger, der ikke var til rådighed, enten på grund af manglende projekt eller 
ledninger og kabler i jord«, og 
selskabet anmodede herefter om yderligere tidsfristforlængelse. 
 
Efter bevisførelsen, herunder indholdet af referaterne af byggemøderne, lægger voldgiftsretten til grund, 
at ledningsomlægningerne pågik løbende efter projektets opstart og frem til juni måned 2017, jf. herved 

bl.a. bygemødereferaterne nr. 23-25, og at det var disse forhold, der var hovedårsagen til, at HE's arbej-
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der først kunne afsluttes i sommeren 2017, hvor der skete aflevering den 1. august. Der blev i forbin-
delse med projektets gennemførelse udført et stort antal ekstraarbejder, og voldgiftsretten finder, at for-
sinkelsen også kan henføres til udførelsen af disse arbejder tillige med den føromtalte forsinkelse vedrø-
rende opstarten. 
 
Det var … Kommune, der indgik aftalerne med ledningsejerne om den fremtidige placering af lednin-

gerne, og de fysiske arbejder med flytningen af ledningerne blev udført af en anden entreprenør end HE, 
der efter …'s forklaring kunne udføres af selskabet, hvilket ledningsejerne imidlertid ikke ønskede. 
 
Under hensyn til udformningen af udbudsmaterialet, herunder punkt 1.5 i SAB - Arbejdsplads, finder 
voldgiftsretten, at HE i forbindelse med tilbudsgivningen var berettiget til at kunne gå ud fra, at eksiste-
rende ledninger og kabler, som lå til gene for det fremtidige projekt, blev flyttet eller omlagt af de re-

spektive ledningsejere, eventuelt ved anden entreprenør, og at selskabet med rette kunne forudsætte, at 
selskabets arbejder kunne ske uhindret, og uden at selskabet skulle afvente en afklaring med lednings-
ejerne om, hvortil eksisterende ledninger og kabler skulle flyttes. Selvom HE som anført i punkt 1.5 
skulle træffe »de nødvendige aftaler med ledningsejerne angående flytning eller omlægning«, kan det 
ikke lægges til grund, at det var aftalt, at selskabet overtog ansvaret og risikoen for, at de nødvendige 

ledningsomlægninger blev gennemført. Det fremgår således videre af punkt 1.5, at såfremt »ledningseje-
ren ikke selv vil foretage nødvendige ændringer, skal entreprenøren udføre disse efter tilsynets eller led-

ningsejerens anvisning mod godtgørelse efter de i SB for ekstraarbejder angivne regler«. 
 
På den anførte baggrund og efter en samlet vurdering af beviserne finder voldgiftsretten, at det er godt-
gjort, at forsinkelsen ikke skyldes HE's forhold, og at selskabet derfor har haft ret til tidsfristforlængelse 
frem til afleveringen den 1. august 2017. Det tilføjes, at det er lagt til grund, at HE løbende har gjort op-
mærksom på de forhold, der begrundede kravet om tidsfristforlængelse, og der er ikke grundlag for at 
statuere, at selskabet ikke søgte at undgå 

forsinkelsen eller at begrænse den ved dispositioner, som med rimelighed kunne kræves. 
 
Voldgiftsretten finder efter det anførte, at HE har ret til en godtgørelse, jf. AB 92 § 27, stk. 2, nr. 1 og 2. 
Det bemærkes herved, at forsinkelsen må henføres til ændringer i arbejdets art og omfang eller forhold, 
som … Kommunen i forholdet mellem parterne bærer ansvaret for. Godtgørelsen udgør efter § 27, stk. 2, 
sidste pkt., det tab, som HE har lidt, dog uden selskabets mulige mistede fortjeneste ved ikke at kunne 

udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende videregående tab. Voldgiftsretten lægger til 
grund, at den forsinkede opstart på omkring 60 dage medførte, at der i perioden ikke kunne ske fuld ud-

nyttelse af mandskab og maskiner, der alene kunne arbejde med mindre kontraktarbejder og ekstraar-
bejder. Ved opgørelsen af tabet ved den forsinkede opstart, kan tabet for maskiner, der har stået stille, 
ikke opgøres på produktionsrater som krævet af HE. 
 
Ved bevisbedømmelsen har voldgiftsretten også lagt vægt på, at forsinkelsen resulterede i en samlet 

yderligere byggetid på 6-7 måneder, hvilket har ført til et væsentligt effektivitetstab, hvor maskiner må 
antages at have stået stille i perioder. Der må imidlertid også tages hensyn til, at en del af den forlæn-
gede byggetid har kunnet anvendes til at udføre de ekstraarbejder, som HE har modtaget særskilt beta-
ling for. Der er som følge af det anførte allerede på denne baggrund ikke grundlag for at tilkende HE et 
beløb vedrørende mistet avance. 
 
Vedrørende kravet om betaling for vinterbyggeudgifter finder voldgiftsretten, at det ikke er godtgjort, at 

der er grundlag for dækning af udgifter af den påståede størrelsesorden. Der er herved lagt vægt på, at 
der ikke foreligger en dokumentation for præcise mængdeopgørelser og vejrdata for vinterens beskaffen-
hed. Det er endvidere ikke godtgjort, som det er påstået af HE, at en udførelse af arbejderne om vinteren 
vil koste det dobbelte i forhold til udførelse af tilsvarende arbejder om sommeren. 

 
På den anførte baggrund finder voldgiftsretten efter bevisførelsen, at forsinkelserne var årsag til, at HE 

var udsat for sådanne forstyrrelser og andet tab i effektiviteten, herunder som følge af stilstand og andre 
gener, at selskabet har krav på en godtgørelse, som efter en samlet bedømmelse af sagens beviser fast-
sættes skønsmæssigt til 2.000.000 kr. … Kommune frifindes herefter for den øvrige del af HE's samlede 
kompensationskrav på 8.103.618,92 kr. 
 
Da det som anført er godtgjort, at HE har haft ret ti tidsfristforlængelse, frifindes selskabet for … Kommu-
nes 

selvstændige påstand på 3.548.108,04 kr. om dagbøder. […]« 
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2.2 Hvornår gives der ikke medhold i forstyrrelseskrav? 

2.2.1.   Ved manglende fremlæggelse af en specificeret opgørelse over det ekstra tidsforbrug, jf. sag nr. 

C-13352. 

2.2.2.  Ved manglende reklamation, jf. sag nr. C-13022. 

2.2.3.  Ved manglende oplysninger om arbejdernes placering i forhold til ”den kritiske vej” og rådgivers 

besvarelse af entreprenørens forespørgsler om arbejdet uden forsinkelse, jf. sag nr. C-14566. 

2.2.4.  Ved bygherres berettigede adgang til at nægte entreprenøren at arbejde i weekenderne eller uden 

for normal arbejdstid, loyalt begrundet i hensynet til beboerne, jf. sag nr. C-14566. 

2.2.5.  Ved forsinkelse, der skyldes vejrlig, jf. AB 92 § 27, stk. 3, jf. Sag nr. C-13525. 

2.2.6.  Ved årstidsforskydning, der måtte have stået entreprenøren klart ville medføre produktionsned-

gang, jf. sag nr. C-14047. 

2.2.7.  Ved manglende godtgørelse af bygherres ansvar for merforbrug, jf. sag nr. C-12337. 

2.2.8. Ved refleksforsinkelse, jf. sag nr. C-10557/C-10655. 

 

2.2.1 Ved manglende fremlæggelse af en specificeret opgørelse over det ekstra tidsforbrug, 

jf. sag nr. C-13352. 

2.2.1.1 Voldgiftsrettens præmisser herom 

»[…] Det er en betingelse, for at klageren kan rejse krav mod indklagede for ekstra tidsforbrug, at klagerens 

tidsforbrug i forbindelse med udførelsen af det arbejde, der er omfattet af entrepriseaftalen, blev forøget 

ud over, hvad der normalt måtte forventes, som følge af forhold, som indklagede var ansvarlig for.  

 

For så vidt angår den del af klagerens krav, der er begrundet i fjernelse af tavlelåg og i strømulykker, 

bemærkes, at disse forhold må antages at skyldes, at andre entreprenører end indklagede har voldt skader 

på klagerens arbejde. Når henses hertil og til det oplyste om indklagedes håndtering af disse problemer, 

findes der ikke grundlag for at pålægge indklagede ansvar for klagerens eventuelle ekstra tidsforbrug som 

følge af disse forhold. 

 

For så vidt angår den øvrige del af klagerens krav, bemærkes, at det efter bevisførelsen, herunder den 

dokumenterede e-mailkorrespondance, de dokumenterede byggemødereferater og de af navnlig F og M 

afgivne forklaringer, må lægges til grund, at der i perioder under byggeriet var problemer med byggele-

delsen og koordineringen, navnlig med hensyn til porebetonarbejdet, at der skete ændringer i forhold til 

arkitektprojektet i køkkenet, at nogle kabler i forbindelse med indstøbningen blev revet løs, og at der i et 

vist omfang var rørstop og skete overspartling af dåser, som klageren havde monteret. Det må endvidere 

efter bevisførelsen lægges til grund, at en lang række af de problemer, der løbende opstod som følge heraf, 

hurtigt blev løst af indklagede, og at klageren i forbindelse med løsningen af en del af problemerne opnåede 

betaling for ekstraarbejder. Der er ikke under sagen af klageren fremlagt arbejdsedler ugesedler, der do-

kumenterer klagerens »spildtid«. Klageren, der først har rejst krav om ekstrabetaling efter byggeriets af-

slutning, har heller ikke fremlagt en specificeret opgørelse over, hvornår og i hvilket omfang der har været 

ekstra tidsforbrug som følge af indklagedes forhold og årsagen hertil. Det findes herefter ikke godtgjort, at 

forhold, som indklagede er ansvarlig for, har medført et tidsforbrug for klageren, ud over hvad der normalt 

måtte forventes ved et byggeri som det foreliggende. Som følge heraf frifindes indklagede for klagerens 

krav om betaling for ekstra tidsforbrug.[…]« 

 

2.2.2 Ved manglende reklamation, jf. sag nr. C-13022. 

2.2.2.1 Voldgiftsrettens præmisser herom 

»[…] Ekstra omkostninger som følge af forskydning mv.: 



 

 

 

NEXUS ADVOKATER APS MIDDELFARTGADE 15, 2. TELEFON 70 227 237 

CVR NR.: 38013629 2100 KØBENHAVN Ø INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

 

50 

 

Det meget betydelig krav som følge af forskydning af udførelsestidspunktet og for ændring af tidsplaner er 

først fremsat efter arbejdets afslutning, og E har på intet tidspunkt under udførelsen gjort kommunen 

opmærksom på, at der påløb udgifter, som ville blive krævet dækket. Som følge heraf har kommunen ikke 

haft anledning til at overveje, om udgifterne kunne undgås eller begrænses, og det er ikke for voldgifts-

retten godtgjort, i hvilket omfang forskydningen og de ændrede tidsplaner beror på forhold, som kommu-

nen kan gøres ansvarlig for. Efter en samlet vurdering finder voldgiftsretten herefter kravet forbundet med 

en sådan usikkerhed, at det ikke kan tages til følge.[…]« 

 

2.2.3 Ved manglende oplysninger om arbejdernes placering i forhold til ”den kritiske vej” 

og rådgivers besvarelse af entreprenørens forespørgsler om arbejdet uden forsin-

kelse, jf. sag nr. C-14566. 

2.2.3.1 Voldgiftsrettens præmisser 

»[…] Arbejdet med tagudskæring i tagudhæng og membraner ved altaner skulle ifølge tidsplanen have 

været færdigt på de første boligblokke allerede inden årsskiftet 2014/2015. Imidlertid blev arbejdet på de 

første boligblokke først påbegyndt i december 2014 og trak ud over en længere periode ind i februar. 

Parterne er uenige om årsagerne til den sene påbegyndelse af dette arbejde samt årsagerne til, at 

arbejdet trak ud. 

 

BH har gjort gældende, at grunden til, at arbejdet med tagudhæng og membraner mv. blev forsinket, var 

for ringe bemanding, navnlig for få tømrere på byggepladsen. BH har henvist til det herom anførte i byg-

gemødereferaterne og de forklaringer, som er afgivet af projektchef ... og projektleder F fra R. BH har 

endvidere anført, at man kulancemæssigt har godkendt en tidsfristforlængelse på 6 dage på dette punkt, 

og at der ikke er grundlag for yderligere. Heroverfor har HE gjort gældende, at der for dette arbejde er 

grundlag for en tidsfristforlængelse på 49 dage + 1 dag på afklaring vedr. dørkpladen. HE har herved bl.a. 

henvist til, at arbejdet med udskæring af tagudhæng og membraner mv. ved altaner gik i stå på manglende 

eller mangelfulde anvisninger i projektet og tilsynets sene tilbagemelding om de ønskede løsninger og 

materialevalg. 

 

Efter bevisførelsen, navnlig det fremlagte skriftlige materiale med byggemødereferater og korrespondance 

mv. samt de afgivne forklaringer, finder voldgiftsretten, at HE ikke har ført bevis for, at BH eller R er 

ansvarlig for forhold, som har medført forsinkelse af arbejdet med udskæring i tagudhæng eller med mem-

braner mv. ved altaner på en måde, som kan begrunde fristforlængelse ud over den, som BH allerede har 

godkendt. Voldgiftsretten bemærker herved, at oplysningerne om arbejdernes placering i forhold til »den 

kritiske vej« er sparsomme, og at det må lægges til grund, at R har besvaret HE’s forespørgsler om arbejdet 

uden forsinkelse.[…]« 

 

2.2.4 Ved bygherres berettigede adgang til at nægte entreprenøren at arbejde i weeken-

derne eller uden for normal arbejdstid, loyalt begrundet i hensynet til beboerne, jf. 

sag nr. C-14566. 

2.2.4.1 Voldgiftsrettens præmisser 

»[…] HE har under påberåbelse af øvrige hindringer fra bygherrens side gjort gældende, at man har krav 

på yderligere fristforlængelse med 13 dage, hvilket BH har afvist. 

 

De påberåbte hindringer omfatter navnlig bygherrens forbud imod, at HE søgte at indhente forsinkelser 

ved at gå videre med nedrivning af gamle altaner på efterfølgende blokke, selv om man på de foregående 

blokke var kommet bagud i forhold til tidsplanen. Herudover modsatte BH sig HE’s bestræbelser på at 

indhente forsinkelser ved arbejde uden for normal arbejdstid samt 
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weekendarbejde. 

 

I den særlige beskrivelse (SB) for renoveringsprojektet hedder det bl.a. i punkt 1.5 om byggepladsforhold: 

»Arbejdet skal tilrettelægges, så afspærringsperioden for altanerne bliver så kort som muligt.« I ændrings-

dokument vedr. 2. udbud er der under redegørelse for ændringer bl.a. anført følgende om ændret tidsplan: 

»Det præciseres, at udførelsen af pudsearbejde skal følge beskrivelsen og tegninger, så der udføres inte-

rimsforanstaltninger for minimering af tiden, hvor beboerne ikke kan bruge deres altaner. Der regnes med 

spærring af altaner på 3 - maximalt 4 uger.« Af kontraktstidsplanen fremgår bl.a.: »Facadepudsearbejder 

planlægges udført, så spærring af altanerne bliver 3 - max 4 uger.« 

 

Af FB punkt 4.12.1 generelt om særlige forhold ved bygninger i brug fremgår bl.a.: »Arbejde må tidligst 

påbegyndes på byggepladsen kl. 7.30, og det skal afsluttes senest kl. 16.00. Arbejde må tidligst påbegyn-

des i lejligheder kl. 8.00, og det skal afsluttes senest kl. 16.00. Der må kun arbejdes i weekenden efter 

nærmere aftale med tilsynet.« 

 

I en mail af 1. juli 2015 skrev HE’s projektchef D følgende til R’s tilsynsførende, T: »Hej …. Jeg hørte godt, 

at du i går sagde, at hvis vi ikke meldte ind med weekend-arbejde senest på byggemødet hver tirsdag 

morgen - for den kommende weekend, så er det ikke tilladt. Det er en holdning hos bygherren, som jeg 

bestemt ikke forstår, da vi jo arbejder for at få projektet færdigt - ikke for at genere. Derfor er det med 

frimodighed, at jeg hermed ansøger om lov til, at fugemanden arbejder på blok A og blok B fra lift på lørdag 

mellem kl. 8 og 16.« I T’s (fra R) svar af samme dag hedder det: »Hej …. Bygherren har gjort det meget 

klart, at hvis der ikke bliver nævnt noget om weekendarbejde på byggemøde, så skal man ikke spørge 

efter. Og det må vi fastholde.«  

 

En meningsudveksling mellem parterne vedr. bl.a. spørgsmålet om standsning af arbejdet med nedrivning 

af altaner fremgår af en mailkorrespondance af 5. og 11. februar 2015 mellem projektchef D fra HE og 

projektleder F fra R. Her giver D bl.a. udtryk for HE’s frustration over, at tilsynet har stoppet nedrivnings-

arbejdet, og F (fra R) svarer bl.a. følgende: »Vi har meddelt, at I skal ikke nedskære flere altaner, før I er 

klar til at efterfølgende arbejder kan følge jeres tidsplan. … Vi har sagt til jer, at I kan gå i gang med 

nedrivningen, hvis ellers I kan bekræfte, at de efterfølgende arbejder går i gang og følger jeres egen 

tidsplan, så det var jeres eget valg at stoppe nedrivningen.« I en mail af 13. marts skrev F (fra R) bl.a. 

følgende: »Det gælder stadig, at der ikke skal åbnes for arbejdet på flere blokke, før man kan se, at der er 

fremdrift på de efterfølgende arbejder, som gør, at altanerne ikke er afspærret længere end de 8-9 uger.« 

Den 16. juni 2015 fremsatte HE kravet om en tidsfristforlængelse på 13 dage begrundet med »forsinkelser 

pga. bygherrens forhindring af fremdrift/opstart af nedrivning.« Kravet blev afvist af R på BH’s vegne. 

 

Voldgiftsretten finder, at BH i henhold til kontraktsgrundlaget (FB punkt 4.12.1) var berettiget til at nægte 

HE adgang til at arbejde i weekenden eller uden for normal arbejdstid uden overholdelse af de vilkår, som 

blev fastsat af tilsynet. Ønsket om fred i weekenden og uden for normal arbejdstid var loyalt begrundet 

med hensynet til beboerne. De citerede bestemmelser i SB og kontraktstidsplanen om begrænsning af 

varigheden af afspærring af altanerne var også loyalt begrundet med hensynet til beboerne, og det kan 

ikke give grundlag for et krav om tidsfristforlængelse, at tilsynet fastholdt, at HE ikke måtte fortsætte 

arbejdet med nedrivning af altaner, hvis man ikke kunne foretage den nødvendige opfølgning af de efter-

følgende arbejder tilstrækkeligt hurtigt - med den virkning, at beboernes adgang til deres altaner var af-

spærret i en periode, som var væsentligt længere end forudsat ved kontraktens indgåelse. Af disse grunde 

finder voldgiftsretten HE’s krav om 13 dages tidsfristforlængelse for »øvrige hindringer« uberettiget.[…]« 

 

2.2.5 Ved forsinkelse, der skyldes vejrlig, jf. AB 92 § 27, stk. 3, jf. sag nr. C-13525. 

2.2.5.1 Voldgiftsrettens præmisser herom 
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»[…] Vedrørende HE's alternative påstand om betaling af byggepladsomkostningerne bemærkes, at der 

ubestridt er bevilget tidsfristforlængelse fra den 15. juni 2013 til den 11. oktober 2013, hvor byggeriet blev 

afleveret. Spørgsmålet er herefter, om HE har krav på dækning af sine ekstra omkostninger i anledning 

heraf. HE har gjort gældende, at forsinkelserne skyldtes - - - Kommunes forhold, idet årsagen er uklarheder 

i projektet og vanskeligheder med at få afklaret projektet, fordi kommunens byggeledelse ikke traf beslut-

ninger i tide, uanset man var opfordret hertil i den fremlagte beslutningsliste og på byggemøderne. - - - 

Kommune er derfor ansvarlig for det tab, som man har opgjort i aftaleseddel 47, jf. AB 92, § 27, stk. l, nr. 

1, subsidiært § 27, stk. 2. - - - Kommune har anført, at forsinkelserne skyldes vejrlig og ekstraarbejder, 

for hvilke udgifterne til byggeplads må anses for indregnede, samt HE's uhensigtsmæssige tilrettelæggelse 

af arbejdet. Der er således ikke grundlag for erstatning eller godtgørelse efter AB 92 § 27. Voldgiftsretten 

bemærker, at det af byggesagsbeskrivelsen fremgår, at der i arbejdstidsplanen skulle være indregnet nær-

mere fastsat antal spilddage pr. måned som følge af vejrlig, og at der for dokumenterede spilddage herud-

over gives forlængelse af tidsfristerne. Der er mellem parterne enighed om, at der ikke har været spilddage 

i byggeperioden udover de forventede ifølge byggesagsbeskrivelsen. Det fremgår imidlertid af byggemø-

dereferaterne, at der er registreret i alt 15 spilddage som følge af vejrlig, og det er udtrykkelig anført, at 

»Spilddage tillægges afleveringen (der forsøges at indhente spilddagene)«. Herefter finder voldgiftsretten  

det sandsynliggjort, at indtil 15 dage af tidsfristforlængelserne skyldes vejrlig, for hvilket der hverken kan 

kræves erstatning eller godtgørelse, jf. AB 92, § 27, stk. 3.[…]« 

 

2.2.6 Ved årstidsforskydning, der må stå entreprenøren klart vil medføre produktionsned-

gang, jf. sag nr. C-14047. 

2.2.6.1 Voldgiftsrettens præmisser herom 

»[…] Parterne indgik efter et møde den 23. oktober 2014 et tillæg til hovedentrepriseaftalen, hvilket er 

underskrevet af BH den 6. november 2014 og af HE den 24. november 2014. Det fremgår af aftalen, at 

der på mødet var blevet drøftet en række uoverensstemmelser, hvorefter man havde indgået tillægsafta-

len, der »alene håndterer de i aftalen nævnte forhold og parterne er således enige om, at der stadig består 

uoverensstemmelser mellem dem, der ikke er adresseret ved tillægsaftalen«. 

 

Endvidere fremgår af aftalen blandt andet under overskriften tidsplan, at afleveringsfristen, der oprindelig 

var aftalt til den 15. december 2014, blev ændret til den 27. februar 2015, og under overskriften »økonomi 

- forsinkelse« fremgår, at entreprenøren som følge af blandt andet den ændrede tidsplan frafalder krav om 

tidsfristforlængelse og forcering forudsat, at sådanne krav var eller burde være opgjort, fremsat eller vars-

let pr. 23. oktober 2014, ligesom bygherren frafalder krav om dagbøder under de samme forudsætninger. 

Endelig fremgår, at parterne var enige om udskydelse af parternes diskussion om HE's krav om erstatning 

for avancetab, da friktionsmaterialet blev en bygherreleverance. 

 

Kravene i henhold til de nævnte aftalesedler har sammenhæng med, at afleveringsfristen blev udsat, og 

der således i realiteten ved tillægsaftalen blev givet tidsfristforlængelse. Det må ved aftalens indgåelse 

have stået HE klart, at denne indebar, at der skulle udføres en større del af arbejdet i vinterperioden med 

deraf følgende muligheder for en eventuel produktionsnedgang som følge af årstidsforskydningen, ligesom 

det måtte stå HE klart, at udskydelsen af afleveringsfristen ville resultere i en forlænget drift af byggeplad-

sen og en forlænget byggetid. 

 

Det kan efter parternes samstemmende forklaringer herom lægges til grund, at de krav, der er omfattet af 

aftalesedlerne, ikke var rejst inden aftalens indgåelse eller blev drøftet i forbindelse hermed, således at 

disse forhold ikke var nogen af de uoverensstemmelser, som parterne var enige om fortsat bestod, og som 

ikke var adresseret ved tillægsaftalen, uanset at entreprenøren herved udtrykkeligt frafaldt krav på tids-

fristforlængelse. 
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Hertil kommer, at kravet vedrørende årstidsforskydning er fremsat ved aftaleseddel 68 af 5. juni 2015, og 

at kravet vedrørende forlænget byggepladsdrift og byggetid er fremsat ved aftaleseddel 64 af 12. maj 

2015, uanset at det følger af SB punkt 27.1.1, at entreprenøren senest samtidig med påberåbelse af retten 

til tidsfristforlængelse skriftligt skal fremsætte eventuelle krav om erstatning som følge af forsinkelsen. Det 

forhold, at HE ved tillægsaftalen frafaldt krav på tidsfristforlængelse, kan i den forbindelse ikke tillægges 

betydning, da aftalen som anført reelt må ses som en aftale om tidsfristforlængelse. 

 

Under disse omstændigheder har HE herefter ikke krav på erstatning i henhold til aftalesedlerne 64, 68 og 

72 for perioden dækket af tillægsaftalen, dvs. indtil den 27. februar 2015. 

 

For så vidt angår perioden fra den 27. februar til den 12. marts 2015 bemærker voldgiftsretten, at de 

enkelte forhold, der er nævnt i brevet af 27. februar 2015 fra HE til BH med krav om tidsfristforlængelse, 

ikke i alle tilfælde er nærmere tidsfæstet, ligesom der ikke for voldgiftsretten er fremlagt logbog eller 

tidsplan med de indarbejdede forsinkelser, således at omfanget af de påberåbte forsinkelser, årsagen hertil, 

og om disse var på kritisk vej til dels er uafklaret. 

 

På den anden side finder voldgiftsretten, at det ved brevet og den forklaring, der er afgivet af D fra HE, er 

tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at HE har krav på tidsfristforlængelse for den pågældende periode, 

men ikke for at fastslå, at BH i den forbindelse har handlet ansvarspådragende, således at der kan være 

grundlag for et erstatningskrav. Endvidere er kravet ikke fremsat samtidig med, at der blev krævet tids-

fristforlængelse. 

 

Som følge heraf frifindes BH for denne del af HE's krav, ligesom HE frifindes for BH's krav om dagbøder.[…]« 

 

2.2.7 Ved manglende godtgørelse af bygherres ansvar for merforbrug, jf. sag nr. C-12337. 

2.2.7.1 Voldgiftsrettens præmisser herom 

»[…] Indledningsvis bemærkes, at E's krav om betaling af ekstraomkostninger vedrørende Ramtec'en på 

229.600 kr. ekskl. moms støttes på, at der skete forsinkelse af arbejdet på grund af rammehindringer, […] 

For så vidt angår kravet om betaling af ekstra omkostninger vedrørende Ramtec'en bemærkes, at vold-

giftsretten efter det foreliggende skriftlige materiale herunder byggemødereferaterne og de afgivne forkla-

ringer ikke finder det godtgjort, at der som følge af forsinkelse eller forstyrrende forhold, som BH er an-

svarlig for, er sket et merforbrug vedrørende Ramtec'en, der ikke er honoreret af kommunen, hvorfor BH 

ikke er forpligtet til at betale det herfor krævede beløb.[…]« 

 

2.2.8 Ved refleksforsinkelse, jf. sag nr. C-10557/C-10655. 

2.2.8.1 Voldgiftsrettens præmisser herom 

»[…] 3.3 E1's krav om tidsfristforlængelse og erstatning som følge af refleksforsinkelse 

E1 har anført, at E1 som entreprenør på storentreprise C må være berettiget til tidsfristforlængelse efter 

AB 92 § 24 og have ret til erstatning/godtgørelse efter AB 92 § 27 som følge af forsinkelser, der er forår-

saget af forsinkelser på entreprise A på samme måde som de øvrige forsinkede entreprenører.  

 

E1 har navnlig gjort gældende, at de indtrådte forsinkelser vedrørende storentreprise A berettiger E1 til 

tidsfristforlængelse vedrørende storentreprise C på ganske samme måde som en forsinkelse vedrørende 

storentreprise X, B eller D ville gøre det. E1 finder, at der må lægges vægt på, at der er tale om 2 selv-

stændige kontraktforhold, og at parterne intet har aftalt om, at forsinkelser vedrørende storentreprise A 

berettiger bygherrerne til at forlange dagbøder af entreprisesummen vedrørende storentreprise C, idet det 
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tværtimod fremgår udtrykkeligt af den som underbilag til tillægsaftale 02-A og tillægsaftale 01-C fremlagte 

dagbodsplan, at der beregnes selvstændige dagbøder for hver af de 4 storentrepriser A-D. 

 

Bygherrerne er enige i, at E1 som entreprenør på entreprise C er berettiget til tidsfristforlængelser, som 

skyldes en anden entreprenørs forsinkelse, f.eks. forsinkelser ved grundmodningsentreprisen eller forsin-

kelse med E2's arbejder. Udskydelsen af starttidspunkterne for apteringsarbejderne i forhold til hovedtids-

planen berettiger imidlertid ikke E1 til nogen tidsfristforlængelse. E1 har ikke ret til fristforlængelse som 

følge af forhold, der kan henføres til E1 selv. Dette gælder også, selv om der formelt var tale om to sæt 

kontrakter for opgaverne under henholdsvis entreprise A og entreprise C. Denne opdeling af opgaverne 

skal ikke føre til, at E1's entreprise A skal anses som »anden entreprenør« i forhold til E1's entreprise C, 

jf. herved AB 92 § 24, stk. 1, nr. 2. E1 kan således ikke med retsvirkning for bygherrerne »forsinke sig 

selv«. Dette følger også af, at E1 oprindeligt vandt de to opgaver ved at tilbyde et alternativ for storentre-

prise C med en rabat på 8 mio.kr., der var betinget af, at E1 fik begge opgaver overdraget, og at E1 reelt 

har styret og koordineret alle arbejderne, som om der var tale om en samlet opgave. E1's forsinkelser med 

råhusarbejderne giver dermed ikke E1 ret til tidsfristforlængelse i relation til apteringsarbejderne. Selv om 

voldgiftsretten måtte nå til det modsatte resultat, kan det i hvert fald ikke have som konsekvens, at E1 

skal have godtgørelse eller erstatning for at forsinke sig selv i medfør af AB 92 § 27. Bestemmelsen er en 

erstatningsregel, og de almindelige regler om egen skyld fører derfor til, at E1's ikke kan kræve kompen-

sation for udgifter til forlænget byggetid m.v., der kan henføres til E1's egne forhold - uanset om det formelt 

er den »ene« E1-entreprise, der har forsinket den »anden« E1 -entreprise. 

 

Voldgiftsrettens opfattelse: 

Efter § 27, stk. 1, nr. 2, har entreprenøren ret til erstatning fra bygherren, hvis forsinkelsen skyldes, 

»anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse« og efter stk. 2 ret til godtgørelse, hvis årsagen til 

forsinkelsen kan henføres til en »anden entreprenørs forsinkelse«, jf. § 24, stk. 1, nr. 2. Efter bestemmel-

sernes ordlyd skal årsagen til forsinkelsen være en anden entreprenør og altså ikke entreprenøren selv. 

Bestemmelserne om tidsfristforlængelse og ret til erstatning/godtgørelse må antages at bygge på en vur-

dering af, hvem - bygherren eller entreprenøren - der er nærmest til at bære risikoen for en forsinkelses 

indtræden. Voldgiftsretten finder på den baggrund og ud fra almindelige principper om erstatning, at E1's 

egen ansvarspådragende forsinkelse med råhusentreprisen ikke kan berettige E1 til at kræve erstatning 

eller godtgørelse af bygherrerne som følge af refleksforsinkelsen på entreprise C. Udbudsmaterialet be-

stemmelser om dagbodsterminer bygger på den forudsætning, at arbejdet er opdelt i adskilte storentre-

priser med hver deres dagbodsbelagte mellem- og slutterminer. I forbindelse med, at bygherrerne valgte 

E1's alternative tilbud og tildelte E1 begge entrepriser, blev der ikke i kontraktforholdet foretaget en nær-

mere tilpasning af dagbodsterminerne eller justering af andre grænsefladeforhold imellem de to entrepri-

ser. På den baggrund finder voldgiftsretten, at E1 i forbindelse med beregning af dagbøder for så vidt angår 

entreprise C må være berettiget til at blive fritaget for dagbøder for den forsinkelse på råhusentreprisen, 

der skyldes E1's egne forhold, og for hvilken forsinkelse E1 ville være blevet pålagt dagbod, hvis bygher-

rerne havde håndhævet de aftalte dagbodsbestemmelser på entreprise A.[…]« 

 

3 Har et medhold i forstyrrelseskrav smittende virkning på et krav 

om tidsfristforlængelse? 

I mange af kendelserne går kravene hånd i hånd, hvorfor det lægges til grund, at et medhold har smittende 

virkning på et krav om tidsfristforlængelse. 

 

Særligt sag nr. C-12878 er et godt eksempel herpå, idet totalentreprenøren fik medhold i ekstra betaling 

grundet ekstraarbejder, og ekstraarbejderne herefter berettigede totalentreprenøren til tidsfristforlæn-

gelse. 

 



 

 

 

NEXUS ADVOKATER APS MIDDELFARTGADE 15, 2. TELEFON 70 227 237 

CVR NR.: 38013629 2100 KØBENHAVN Ø INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

 

55 

 

I følgende kendelser er der både givet medhold i krav på grund af forstyrrelser og medhold i et krav om 

tidsfristforlængelse: 

 Sag nr. C-14670 

 Sag nr. C-14566 

 Sag nr. C-13386 

 Sag nr. C-13525 

 Sag nr. C-12878 

 Sag nr. C-9394 

 Sag nr. C-9889 

 Sag nr. C-9396 

 Sag nr. C-8689 

 Sag nr. C-9088 

 

  



 

 

 

NEXUS ADVOKATER APS MIDDELFARTGADE 15, 2. TELEFON 70 227 237 

CVR NR.: 38013629 2100 KØBENHAVN Ø INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

 

56 

 

4 Varsling af forstyrrelseskrav 

4.1 Reklamation 

Forudsætningerne for medhold er, at der reklameres over den forlængede byggetid, jf. AB 92 § 27.  

 

Det fremgår ikke af bestemmelsen, hvorvidt reklamationen skal være skriftlig eller mundtlig, hvorfor der 

kan reklameres på begge måder. Det anbefales herefter, at der reklameres skriftligt for at kunne føre bevis 

herfor. 

  

4.1.1 Kravene til reklamationen 

Det fremgår af praksis, at der stilles strenge krav til entreprenørens reklamation ved erstatning eller godt-

gørelse for forsinkelse.  

 

Det antages, at der gælder en reklamationsregel svarende til KBL § 27. Kreditor skal herefter ”uden ugrun-

det ophold” afgive ”neutral reklamation”, for at bevare sin ret til senere at påberåbe sig forsinkelsen, jf. 

Torsten Iversen, s. 492.  

 

Idet entreprenøren således i sag nr. C-13022 først fremsatte sit krav som følge af forstyrrelser efter arbej-

dets afslutning, og på intet tidspunkt under udførelsen gjorde bygherre opmærksom på, at der påløb ud-

gifter, som ville blive krævet dækket, blev bygherren frifundet for entreprenørens krav som følge af for-

skydning af udførelsestidspunktet.  

 

4.1.2 Undtagelse til reklamationsreglerne 

Det gælder, at hvis bygherren ”vidste eller burde vide”, at der senere ville blive gjort et forsinkelseskrav 

gældende, bliver forsinkelseskravet ikke afskåret som følge af manglende reklamation.  

 

4.1.2.1 Medhold uden særskilt varsling eller reklamation 

Ifølge voldgiftsretten fortaber man ikke sin ret til tidsfristforlængelse, fordi man ikke strikt er gået frem 

efter reklamationsreglerne i AB 92 og i Fællesbetingelserne, jf. sag nr. C-8689. Voldgiftsretten lagde i 

sagen vægt på, at bygherres rådgiver efter brevvekslingen, der løbende fandt sted mellem par-

terne, i perioden frem til afleveringen ikke kan have været i tvivl om, at hovedentreprenøren 

ønskede tidsfristforlængelse og økonomisk kompensation i anledning af projektændringerne. 

Voldgiftsretten synes således at bakke op om det hovedentreprenøren under sagen anførte, nemlig at der 

i voldgiftspraksis ikke lægges vægt på det formelle vedrørende varslingen, men at der i stedet lægges vægt 

på realiteterne i sagen.  

 

Dette fremgår ligeledes i sag nr. C-9394, hvor entreprisen skulle være færdig ultimo december 2003, men 

blev forsinket og først var færdig midt i 2004. Den 20. januar 2004 havde underentreprenøren underskrevet 

en ny tidsplan, hvorefter entreprise først skulle afleveres i maj 2004, i stedet for ultimo december 2013. 

Dette taget i betragtning sammen med, at underentreprenøren først reklamerede i august 2004, 

afskar ikke underentreprenøren fra at få medhold i sit forsinkelseskrav.  

 

Det fremgår ydermere i sag nr. C-11518, hvor yderligere projekter utvivlsomt medførte væsentligt tidsfor-

længelser. Voldgiftsretten fandt, at den omstændighed, at hovedentreprenøren loyalt ikke på 

forhånd sagde fra, da projekterne blev forelagt, ikke kunne medføre, at hovedentreprenøren af 

denne grund var afskåret fra at kræve ekstra betaling for den forlængede byggeperiode, der blev 
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konsekvensen, da det under arbejdets udførelse viste sig noget mere vanskeligt end først antaget. Eks-

traarbejderne var foretaget på foranledning af bygherre og i bygherres interesse.  

 

4.2 AB 18 § 43 

AB 92 § 27 findes nu i AB 18 § 43.  

 

I det følgende citeres betænkning nr. 1570/2018 vedrørende AB 18 § 43: 

 

»§ 43 Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 

§ 43, stk. 1 

Bestemmelsen svarer med en sproglig opdatering til AB 92 § 27, stk. 1. 

 

§ 43, stk. 2 

Bestemmelsen svarer til AB 92 § 27, stk. 2, men begrundelserne for tidsfristforlængelse er skrevet ud med 

henblik på at lette læsningen. 

 

Samtidig er det præciseret, at entreprenøren har ret til erstatning for det tab, som entreprenøren lider ved 

forsinkelsen, bortset fra mistet fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden 

og lignende videregående tab. Ændringen fra godtgørelse til erstatning er sket for at rette den misforståelse 

af bestemmelsen, som ordet godtgørelse har givet anledning til, idet AB 92 § 27, stk. 2, i realiteten er en 

bestemmelse om erstatning og ikke godtgørelse. 

 

Litra a 

Bestemmelsen svarer til indholdet i AB 92 § 27, stk. 2, nr. 2. Hvis forholdet er omfattet af stk. 3 har 

entreprenøren ikke ret til erstatning. 

 

Litra b 

Bestemmelsen svarer til indholdet i AB 92 § 27, stk. 2, nr. 2. Hvis forholdet er omfattet af stk. 1 har 

entreprenøren ret til erstatning for de lidte tab efter stk. 1, dvs. uden den begrænsning, der følger af stk. 

2. Hvis forholdet er omfattet af stk. 3, har entreprenøren ikke ret til erstatning. 

 

Litra c 

Bestemmelsen svarer til indholdet i AB 92 § 27, stk. 2, nr. 1. 

 

Litra d 

Bestemmelsen svarer til indholdet i AB 92 § 27, stk. 2, nr. 1. 

 

§ 43, stk. 3 

Bestemmelsen svarer til AB 92 § 27, stk. 3, men er ændret således, at henvisningerne til AB 92 § 24, stk. 

1, er skrevet ud med henblik på at lette læsningen af bestemmelsen. Samtidig er godtgørelse slettet fra 

bestemmelsen som følge af ændringen i stk. 2. 

 

Det er den oprindelige årsag til forsinkelsen, der er afgørende for vurderingen af, om entreprenøren har 

ret til erstatning efter § 43’s bestemmelser eller ej.« 

 

4.3 Konklusion 

Det kan dermed udledes, at forudsætningen for medhold generelt er, at bygherre vidste eller burde vide, 

at der ville blive gjort et krav gældende i relation til den indtrådte forsinkelse. 
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5 Hvor stor en del af det påståede krav, gives der medhold i? 

5.1 Op til 50% 

5.1.1 Sag nr. C-13022: 0 kr. mod de krævede 1.303.556,56 kr.  

0% 

 

Uddrag fra voldgiftsrettens præmisser herom med egne fremhævninger:  

 

»[…] Det meget betydelig krav som følge af forskydning af udførelsestidspunktet og for ændring af tidspla-

ner er først fremsat efter arbejdets afslutning, og E har på intet tidspunkt under udførelsen gjort 

kommunen opmærksom på, at der påløb udgifter, som ville blive krævet dækket. Som følge heraf har 

kommunen ikke haft anledning til at overveje, om udgifterne kunne undgås eller begrænses, og det er ikke 

for voldgiftsretten godtgjort, i hvilket omfang forskydningen og de ændrede tidsplaner beror på forhold, 

som kommunen kan gøres ansvarlig for. Efter en samlet vurdering finder voldgiftsretten herefter kravet 

forbundet med en sådan usikkerhed, at det ikke kan tages til følge.[…]« 

 

5.1.2 Sag nr. C-13352: 40.000 kr. mod de krævede 154.662 kr. for forlænget byggetid. 0 kr. 

mod de krævede 2.437.800,93 kr. for ekstra tidsforbrug, manglende byggestyring og 

koordination. 

Ca. 1,5% 

 

Uddrag fra voldgiftsrettens præmisser vedrørende ekstra tidsforbrug, manglende byggestyring og koordi-

nation med egne fremhævninger:  

 

»[…] Klageren, der først har rejst krav om ekstrabetaling efter byggeriets afslutning, har heller ikke frem-

lagt en specificeret opgørelse over, hvornår og i hvilket omfang der har været ekstra tidsforbrug som 

følge af indklagedes forhold og årsagen hertil. Det findes herefter ikke godtgjort, at forhold, som indklagede 

er ansvarlig for, har medført et tidsforbrug for klageren, ud over hvad der normalt måtte forventes ved et 

byggeri som det foreliggende. Som følge heraf frifindes indklagede for klagerens krav om betaling 

for ekstra tidsforbrug.[…]« 

 

Uddrag fra voldgiftsrettens præmisser om forlænget byggetid med egne fremhævninger:  

 

»[…] Idet det må lægges til grund, at denne forsinkelse ikke skyldtes klagerens forhold, tillægges der 

klageren godtgørelse for omkostningerne ved byggetidens forlængelse, hvorved bemærkes, at betingel-

serne for at pålægge indklagede erstatningsansvar i henhold til AB § 27, stk. 1, ikke er opfyldt. Godtgørel-

sen fastsættes efter det foreliggende - herunder navnlig de forøgede omkostninger til overmontør som 

følge af forsinkelsen - skønsmæssigt til 40.000 kr. med tillæg af moms.[…]« 

 

5.1.3 Sag nr. C-14566: 200.000 kr. ekskl. moms mod de krævede 2.247.388 kr. ekskl. moms 

(dog del af krav, som mangler bevis) 

Ca. 9% 

 

Uddrag fra voldgiftsrettens præmisser herom med egne fremhævninger:  
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»[…] Efter bevisførelsen er det voldgiftsretten opfattelse, at HE hverken har ført tilstrækkeligt bevis for de 

faktiske udgifter, som den forlængede drift af byggepladsen gav anledning til, eller for de faktiske merud-

gifter til lift, som var nødvendiggjort af den manglende adgang til lejlighederne indefra. Der er alene frem-

lagt en række listepriser, fakturaer og andet, der kan give en indikation om tabets størrelse. Voldgiftsretten 

finder herefter, at en skønsmæssig ansættelse af omkostningerne ved den forlængede drift af bygge-

plads og af merudgifterne til lift og ekstraarbejde med beboerkontakt er nødvendig. På baggrund af de 

fremlagte oplysninger ansætter voldgiftsretten de samlede omkostninger og merudgifter til 200.000 kr. og 

bemærker i den forbindelse, at der bl.a. er taget hensyn til malerarbejdets placering i slutningen af »den 

kritiske vej« for projektets færdiggørelse, og at HE’s faktiske tab ikke skal tillægges moms.[…]« 

 

5.1.4 Sag nr. C-12878: 1.200.000 kr. mod de krævede 6.400.000 kr.  

Ca. 18% 

 

Uddrag fra voldgiftsrettens præmisser herom med egne fremhævninger:  

 

»[…] Aftalen om en enhedspris for forlænget byggepladsdrift på 500.000 kr. pr. måned alt inklusive må 

efter ordlyden forstås således, at der ikke kan kræves noget for forlænget byggepladsdrift herudover. 

Tilbudspris for indregnede byggepladsudgifter i den forudsatte byggeperiode giver ikke grundlag for anden 

forstyrrelse, allerede fordi denne tilbudspris - i modsætning til enhedspris for en forlænget periode - ikke 

kun omfatter drift, men også opstilling og afrigning. Den indregnede løbende betaling pr. måned må derfor 

være væsentligt lavere end 500.000 kr. På baggrund af den berettigede forlængede byggeperiode 

på 48 dage fastsætter voldgiftsretten herefter merbetalingen for forlænget byggeperiode såle-

des: 

 

Byggepladsdrift 

Periode Dage Pris I alt 

Oktober 2012 3/23 arbejdsdage 500.000 65.217 

November 2012 Hele måned 500.000 500.000 

December 2012 Hele måned 500.000 500.000 

Januar 2013 3/23 arbejdsdage 500.000 65.217 

I alt 1.130.434 

 

Vinterforanstaltninger 

Oktober 2012 Intet 50.000 0 

November 2012 Hele måned 50.000 50.000 

December 2012 Hele måned 50.000 50.000 

Januar 2013 3/23 arbejdsdage 50.000 6.522 

I alt 106.522 

 

Voldgiftsretten tager herefter TE's krav vedrørende post 4 til følge med i alt 1.236.956 kr.[…]« 

 

5.1.5 Sag nr. C-14047: 344.069,41 kr. inkl. moms mod de krævede 1.934.788, 75 kr. inkl. 

moms.  

Ca. 18% 

 

Uddrag fra voldgiftsrettens præmisser herom med egne fremhævninger:  

 

»[…] Efter voldgiftsrettens vurdering sammenholdt med forklaringen fra J fra BH kan bygge-

pladsomkostningerne passende fastsættes til 9.491 kr. ekskl. moms pr. arbejdsdag, uanset prisen i 
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tilbudslisten, således at det tab, som HE kan kræve erstattet hos BH for de 29 dage, udgør 344.069,41 kr. 

inkl. moms.[…]« 

  

5.1.6 Sag nr. C-9394: 315.878 kr. inkl. moms mod de krævede 1.187.313 kr. inkl. moms. 

Ca. 27% 

 

5.1.7 Sag nr. C-14670: 2.000.000 kr. inkl. moms mod de krævede 8.103.618,92 inkl. moms 

Ca. 25% 

Uddrag fra voldgiftsrettens præmisser herom med egne fremhævninger: 

 

»[…]På den anførte baggrund finder voldgiftsretten efter bevisførelsen, at forsinkelserne var årsag til, at 
HE var udsat for sådanne forstyrrelser og andet tab i effektiviteten, herunder som følge af stilstand og 

andre gener, at selskabet har krav på en godtgørelse, som efter en samlet bedømmelse af sagens 
beviser fastsættes skønsmæssigt til 2.000.000 kr. […]« 
 

5.1.8 Sag nr. C-8689: 3.000.000 kr. ekskl. moms mod de krævede 9.000.000 kr. ekskl. 

moms.  

Ca. 33% 

 

Uddrag fra voldgiftsrettens præmisser herom med egne fremhævninger:  

 

»[…] Voldgiftsretten finder det imidlertid utvivlsomt, at HE har afholdt udgifter under de nævnte poster i 

perioden mellem den 12. december 2003 og den 11. oktober 2004, og at der i medfør af § 27, stk. 2, nr. 

1 og 2, bør tildeles HE en skønsmæssigt fastsat godtgørelse. Udmålingen af en sådan skønsmæssig 

godtgørelse må ske med betydelig forsigtighed, således at godtgørelsen med sikkerhed ikke overstiger det 

tab, som HE i perioden har haft på de nævnte poster. Voldgiftsretten fastsætter skønsmæssigt godt-

gørelsesbeløbet til 3.000.000 kr. ekskl. moms eller 3.750.000 kr. inkl. moms.[…]« 

 

5.1.9 Sag nr. C-14323: 75.000 inkl. moms mod de krævede 181.005 ekskl. moms (226.256 

kr. inkl. moms) 

Ca. 33% 

Uddrag fra voldgiftsrettens præmisser herom med egne fremhævninger:  

 

»[…] På baggrund af den skete dokumentation findes det godtgjort, at UE har et krav mod HE på skøns-
mæssigt 60.000 kr., hvilket beløb ud over udgifter til egne håndværkere omfatter udgift til platforme 

og til dels 10 % »administrationsgebyr i forbindelse med ekstraarbejder udført af underentreprenør«, jf. 
byggesagsbeskrivelsen under ad AB 92 § 14, stk. 2 (BS side 19), jf. UE's underentrepriseaftale, der hen-
viser hertil (BS side 106). Voldgiftsretten finder - uanset sprogvalget - at bestemmelsen i byggesagsbe-

skrivelsen maksimerer dækningsbidraget til højst 10% ved ekstraarbejder udført af underentreprenører. 
Efter denne bestemmelse, der fremstår klar, findes der ikke grundlag for at imødekomme UE's krav om 
et dækningsbidrag på 25 % - også selvom der måtte være sket betalinger med 25 % tillæg undervejs i 

byggeriet. UE's krav mod HE inkl. moms udgør herefter 75.000 kr. […]« 

 

 
5.1.10 Sag nr. C-7359: 175.000 kr. ekskl. moms (218.750 kr. inkl. moms) mod de krævede 

608.766,25 kr. inkl. moms. 

Ca. 36% 
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Uddrag fra voldgiftsrettens præmisser herom med egne fremhævninger:  

 

»[…] Voldgiftsretten fastsætter denne godtgørelse efter et skøn over arbejdsstyrkens størrelse og 

omkostningerne ved alternativ beskæftigelse samt udgifterne til byggepladsens fortsatte opretholdelse og 

omkostningerne ved maskinparkens manglende udnyttelse. Godtgørelsen kan herefter passende fastsættes 

til 175.000 kr. ekskl. moms.[…]« 

 

5.1.11 Sag nr. C-12337: 900.000 kr. ekskl. moms mod de krævede 2.352.864 kr. ekskl. 

moms.  

Ca. 38% 

 

Uddrag fra voldgiftsrettens præmisser herom med egne fremhævninger:  

 

»[…] Med hensyn til det i faktura E082 rejste krav bemærkes, at merudgiften til ingeniører, formand, 

landmåler og købmand som følge af forsinkende forhold fra bygherrens side efter det oplyste skønsmæs-

sigt kan fastsættes til 400.000 kr. ekskl. moms. […] Efter det foreliggende skriftlige materiale og de 

afgivne forklaringer findes E's meromkostninger til materiel og bemanding på grund af den angivne forsin-

kelse fra bygherrens side skønsmæssigt at kunne fastsættes til 500.000 kr. ekskl. moms. […]Som følge 

heraf skal BH betale 900.000 kr. med tillæg af moms 25 %, 1.125.000 kr. til E med rente som påstået.[…]« 

 

5.1.12 Sag nr. C-13386: 900.000 kr. ekskl. moms mod de krævede 2.184.875 kr. ekskl. moms 

Ca. 38% 

 

Uddrag fra voldgiftsrettens præmisser herom med egne fremhævninger:  

 

»[…] Voldgiftsretten finder, at HE alene har krav på erstatning efter AB 92 § 27, stk. 1, nr. 1, med hensyn 

til forsinkelse, som ikke (tillige) skyldes HE's egne forhold. HE har således alene krav på betaling som følge 

af tidsfristforlængelse med hensyn til 9 uger. HE har rejst krav om betaling af 2.184.875 kr. ekskl. moms 

for en række forhold knyttet til forsinkelsen af byggeriet, herunder byggestyring, velfærdsfacilliter og stil-

ladsleje. Der er ikke fremlagt nærmere dokumentation for alle de omhandlede udgifter, og voldgiftsretten 

fastsætter herefter skønsmæssigt HE's krav vedrørende forlænget byggetid til i alt 900.000 kr. ekskl. 

moms.[…]«. 

 

5.1.13 Sag nr. C-13890: 50.000 kr. ekskl. moms mod de krævede 126.000 kr. ekskl. moms. 

Ca. 40% 

 

Uddrag fra voldgiftsrettens præmisser herom med egne fremhævninger:  

 

»[…] HE har opgjort sit krav efter AB 92 § 27 til i alt 126.000 kr. ekskl. moms. Kravet er opgjort ud fra 

en tidsfristforlængelse på 12 uger, og voldgiftsretten fastsætter herefter HE's krav som følge af en forlæn-

gelse af afleveringsfristen på 5 uger til 50.000 + moms, svarende til 62.500 kr. inkl. moms.[…]« 

 

5.2 50% eller derover 

5.2.1 Sag nr. C-13778: 1.830.000 kr. mod de krævede 4.409.739 kr. for ekstra stilladsom-

kostninger og 1.075.000 kr. ekskl. moms mod de krævede 1.361.495,20 kr. ekskl. 

moms. for omkostninger som følge af udgivet byggeperiode.  
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Ca. 50% 

 

Uddrag fra voldgiftsrettens præmisser om omkostninger som følge af forlænget byggeperiode med egne 

fremhævninger:  

 

»[…] HE's krav om betaling for byggepladsdrift i udvidet byggeperiode udgør 1.361.495,20 kr. […] Vold-

giftsretten finder, at der ved fastsættelsen af HE's øvrige udgifter til byggeplads og drift for den ekstra 

byggeperiode fra 28. juli 2014 til 15. marts 2015 med 188 kalenderdage svarende til 155 arbejdsdage kan 

tages udgangspunkt i den pris, som HE har oplyst i kontrakten for byggeplads og drift heraf, der var 

801.700 kr. (ekskl. moms). I udgiften til byggeplads og drift er der indeholdt en betydelig udgift til til- og 

afrigning af pladsen, hvilket skal indgå i fastsættelsen af udgiften til leje af materiel m.v. per dag. Vold-

giftsretten finder, at HE er berettiget til at kræve betaling for byggeplads og drift heraf i den forlængede 

byggeperiode, der skønsmæssigt kan fastsættes til 835.000 kr. (ekskl. moms). Udgiften til blikkenslage-

rens leje af udstyr kan under hensyntagen til den ekstra byggeperiodes længde og de priser for leje af 

udstyr, som UE A/S har oplyst, skønsmæssigt fastsættes til 240.000 kr. (ekskl. moms). Der er herved 

indregnet det mellem HE og Kommunen aftalte dækningsbidrag til HE på 13 procent. Udgiften i slutopgø-

relsens pkt. 10 udgør dermed 1.075.000 kr. (ekskl. moms).[…]« 

 

Uddrag fra voldgiftsrettens præmisser om ekstra stilladsomkostninger med egne fremhævninger:  

 

»[…]Voldgiftsretten fastsætter under hensyntagen til det anførte skønsmæssigt, at den ekstra udgift til 

stilladsomkostninger medregnet dækningsbidrag 13 % til HE samt forsikring og arbejdsmiljøafgift 6,9 % 

udgør 1.830.000 kr. (ekskl. moms). Der er dermed lagt til grund, at den samlede udgift til stillads i kon-

trakten og den forlængede byggeperiode udgør 4.000.000 kr. Udgiften i slutopgørelsens pkt. 9 er således 

1.830.000 kr. (ekskl. moms).[…]« 

 

5.2.2 Sag nr. C-13525: 600.000 kr. ekskl. moms (750.000 kr. inkl. moms) mod de krævede 

1.191.921,50 kr. inkl. moms. 

Ca. 63% 

 

Uddrag fra voldgiftsrettens præmisser herom med egne fremhævninger:  

 

»[…] Som sagen foreligger oplyst med hensyn til tabet, fastsættes det HE tilkommende erstatnings- og 

godtgørelsesbeløb skønsmæssigt til 600.000 kr. + moms.[…]« 

 

5.2.3 Sag nr. C-14764: 12.000 kr. ekskl. moms mod de krævede 17.280 kr. ekskl. moms.  

Ca. 70% 

Uddrag fra voldgiftsrettens præmisser herom med egne fremhævninger: 

»[…]På baggrund af forklaringerne afgivet af UE, … og … sammenholdt med C's (fra HE) forklaring, findes 
det imidlertid tilstrækkeligt godtgjort, at arbejdet måtte afbrydes, uden at UE havde mulighed for at af-
værge tabet ved at udføre andet arbejde de pågældende dage. Godtgørelsen herfor ansættes skøns-

mæssigt til 12.000 kr. med tillæg af moms. […]« 

 
5.2.4 Sag nr. C-9088: 7.919.580 kr. ekskl. moms mod de krævede 10.664.495 kr. ekskl. 

moms. 

Ca. 75% 
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Uddrag fra voldgiftsrettens præmisser herom med egne fremhævninger:  

 

»[…] Samlet opgørelse af de tilkendte beløb for forlænget byggetid mv. Ejendomsselskabet skal betale 

7.919.580 kr. med tillæg af moms.[…]« 

 

5.2.5 Sag nr. C-9282: 1.359.806,25 kr. inkl. moms mod de krævede 1.534.393 kr. inkl. 

moms.  

Ca. 87%  

 

Uddrag fra voldgiftsrettens præmisser herom med egne fremhævninger:   

 

»[…] Ad klagerens krav vedr. opstartproblemer - 26.070 kr.  […] Indklagede har generelt til støtte for sine 

indsigelser over for klagerens krav gjort gældende, at kravene ikke hviler på aftalesedler, og at klageren 

ikke har løftet sin bevisbyrde vedrørende kravene. Særligt for så vidt angår klagerens krav vedrørende 

opstartproblemer har indklagede anført, at klageren skulle afkalde murstensleverancen, og at det er kla-

gerens ansvar, at dette ikke skete i tilstrækkelig god tid. Klageren har ikke godtgjort, at problemer med 

forbandtkoden har været årsag til forsinkelse. […] Ad klagerens krav vedr. gener - 61.225 kr. […]Klageren 

har i skrivelsen af 2. maj 2005 taget forbehold i anledning af opstået spildtid. Forbeholdet er bestyrket ved 

den af A afgivne forklaring, og forbeholdet er ikke imødegået ved anden vidneforklaring eller ved det i 

byggemødereferaterne oplyste. Voldgiftsretten lægger herefter til grund, at der opstod spildtid for klage-

rens folk som af klageren faktureret. Klagerens opgørelse af omkostningerne herved tiltrædes, og 

det findes uden betydning, at klageren først har opgjort sit krav i forbindelse med slutopgørelsens frem-

sendelse.[…]« 

 

5.2.6 Sag nr. C-11518: 790.841 kr. mod de krævede 1.040.841 kr. og 2.749.059 kr. som 

krævet for ekstraarbejder i forhold til det, der blev givet tilbud på. I alt 3.539.900 kr. 

mod de krævede 3.789.900 kr.  

Ca. 93% 

 

Uddrag fra voldgiftsrettens præmisser herom med egne fremhævninger:  

 

»[…] Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten endelig til grund, at der af HE alene er krævet ekstrabetaling 

i de tilfælde, hvor det ikke skyldes ansvarspådragende fejl hos HE eller dennes underentreprenør, at der 

skete beskadigelse af perroner i forbindelse med udgravningerne. Det lægges således efter bevisførelsen 

bl.a. til grund, at de gamle perroner viste sig mere skrøbelige end antaget ved tilbudsgivningen, ligesom 

en del af perronforkanterne ikke var understøttet, som det kunne forventes. Voldgiftsretten finder på denne 

baggrund, at HE har ført bevis for, at BH skal betale det beløb vedrørende perroner, som HE har krævet. 

HE's påstand tages på denne baggrund til følge, således at BH til HE skal betale 2.749.059 kr. med 

tillæg af moms og rente til dækning af ekstraarbejder ved perroner. […] Voldgiftsretten finder således, at 

BH i sit udbudsmateriale på mere tydelig måde burde have angivet, at der ville blive tale om en meget 

betydelig reetablering af fikspunkter. Da dette ikke er sket, er HE som udgangspunkt berettiget til at få 

dækket sine udgifter til reetablering af fikspunkter som ekstraarbejde. HE havde alene afsat et beløb på 

under 100.000 kr. til afsætning af fikspunkter. Voldgiftsretten finder, at dette beløb under alle omstændig-

heder er urealistisk lavt set i lyset af den opgave, der forelå. Voldgiftsretten finder derfor, at HE's krav 

om betaling for ekstraarbejde skal reduceres med et skønsmæssigt fastsat beløb. Voldgiftsretten 

fastsætter dette fradrag til 250.000 kr. HE har krævet i alt 1.040.841  kr. som ekstraarbejde til landmåler. 

Når dette beløb reduceres med 250.000 kr., fås 790.841 kr. Dette beløb skal tillægges moms og rente som 

opgjort af HE.[…]« 
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5.2.7 Sag nr. 14035: 239.250 kr. mod de krævede 239.250 kr.  

Ca. 100% 

 

Uddrag fra voldgiftsrettens præmisser herom: 

 

»[…] E's påstande tages herefter i det hele til følge.[…]« 

 

5.2.8 Sag nr. C-9889: 1.950.000 kr. som krævet 

100% 

 

Uddrag fra voldgiftsrettens præmisser herom:  

 

»[…] Klagers påstand tages herefter til følge.[…]« 

 

 

5.3 Konklusion 

Ud fra ovenstående kendelser er der gennemsnitligt givet medhold i ca. 46% af kravene på baggrund af 

forstyrrelse/forlænget byggetid. Medianen er 38%. Konklusionen må herefter være, at der typisk gives 

medhold i et beløb på omkring 38%-46%. 

  



 

 

 

NEXUS ADVOKATER APS MIDDELFARTGADE 15, 2. TELEFON 70 227 237 

CVR NR.: 38013629 2100 KØBENHAVN Ø INFO@NEXUSADVOKATER.DK 

 

65 

 

6 Bilag 
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Sag nr. C-7359
Underentreprenør UE (adv. Peder Fihl)
mod
Totalentreprenør TE (adv. H.P. Grønborg-Pedersen).
Ved klageskrift, der er indleveret til Voldgiftsnævnet for bygge-
og anlægsvirksomhed den 12. februar 2002, har klageren, Underen-
treprenør UE, begæret en voldgiftsret nedsat til afgørelse af klage-
rens tvist med indklagede, totalentreprenør TE. Voldgiftsretten er 
nedsat med følgende medlemmer: Direktør, ingeniør Preben Schi-
ødtz, projektleder, akademiingeniør Henrik Juul Majlund og 
landsdommer Arne Lyngesen, sidstnævnte som voldgiftsrettens 
formand.
Indklagede har som totalentreprenør for - - - kommune udført
fjernvarmeforsyning af byerne - - - og - - -, og klageren har som 
underentreprenør for indklagede udført projektets jordarbejder.
Parternes tvist vedrører klagerens eventuelle krav på restentrepri-
sesum, betaling for ekstraarbejder samt godtgørelse for tab i anled-
ning af arbejdets midlertidige standsning som følge af forekomsten 
af fortidsminder. Parterne er enige om, at Almindelige Betingelser
for Totalentreprise 1993 er gældende for retsforholdet.

Parternes påstande:
Klageren har efter sin endelige påstand påstået indklagede tilpligtet
at betale 1.120.995,38 kr. med tillæg af procesrente af 933.154,33
kr. fra den 1. april 2001 og af 187.841,05 kr. fra den 1. oktober
2001.
Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært med betaling af et
mindre beløb end af klageren krævet.
Af sagens skriftlige materiale fremgår bl.a. følgende:

I marts 2000 udbød - - - kommune v/ rådgivende ingeniør - - - i 
totalentreprise arbejdet med etablering af fjernvarmeforsyning af 
- - - og - - -. Det fremgår af udbudsmaterialet bl.a., at entreprenøren 
på nærmere angiven måde skal dokumentere opgørelse over even-
tuelle ekstraarbejder, og at entreprenøren fortaber ret til vederlag 
for ekstraarbejder, hvis opgørelsen ikke er fremsendt inden 30 dage 
efter aflevering. Det er i udbudsmaterialet fastsat, at asfalt
belægninger skal retableres efter en nærmere beskrevet metode
4.
I skrivelse af 14. marts 2000 gav - - - Amt tilladelse efter naturbe-
skyttelseslovens § 18 til det nødvendige gravearbejde og bemærke-
de, at arbejdet skulle foregå i eksisterende vej, hvorfor der ikke var
stor sandsynlighed for at finde genstande af historisk interesse.
Den 24. marts 2000 videresendte indklagede til klageren et rettel-
sesbrev til udbudsmaterialet, hvoraf det fremgik, at asfalttykkelsen 
på - - -vej var vurderet til ca. 80 mm med variation. Det blev sam-
tidig oplyst, at generelt var belægningen afsluttet med et OB-lag 
(overfladebehandling).
Den 28. marts 2000 afgav klageren alternative tilbud på arbejdets 
udførelse. Tilbud A var på ca. 10,5 mio. kr. Af tilbudssummen 
vedrørte 8.353.878 kr. jordarbejder vedrørende forsyningsledninger. 
Klageren tog ved tilbuddets afgivelse forbehold for størrelsen af 
den endelige entreprisesum, idet klageren henviste til et vedlagt 
bilag kaldet: »Tracéforudsætninger for forsyningsledninger«. I bi-
laget havde klageren beregnet prisen på forsyningsledningerne i 
henhold til, hvor mange meter rør (kanalmetre), der skulle nedlæg-
ges, og med hvilken dimension. Inden for hver af disse grupper var 
angivet en pris pr. m henholdsvis ved nedgravning i befæstet areal 
(asfalt eller fortov) eller i ubefæstet areal (rabat eller grus). Ved 
befæstede arealer var prisen mere end det dobbelte af prisen ved 
nedgravning i ubefæstede arealer. Til grund for klagerens tilbud 
var beregnet et antal kanalmetre på 14.363, hvoraf 6.467 m påreg-
nedes nedgravet i befæstede arealer.
Den 13. april 2000 indgik - - - Kommune og indklagede totalen-
treprisekontrakt vedrørende arbejdet. I et bilag hertil hedder det 
bl.a.:
»I vejarealer med asfaltbelægninger skal befæstelsen retableres 
med en opbygning som den eksisterende …«
Den 14. april 2000 bekræftede klageren indholdet i en skrivelse 
af 12. april 2000 fra indklagede, hvorefter parterne straks ville 
indgå aftale om udførelse af jordentreprisen bl.a. på grundlag af 
klagerens tilbud af 28. marts 2000. Det hedder i skrivelsen endvi-
dere:
»Ændringer +/- af UE's »tracéforudsætninger for forsyningsled-
ninger« (bilag til tilbud) med hensyn til belægninger og graveprofil 
fordeles 50/50 mellem parterne. TE påtager sig en risikoafdækning 
på max. DKK 400.000 og UE påtager sig den resterende risiko ved 
ændringer af disse forudsætninger. UE's forbehold vedr. tracépla-
cering og evt. omlægning af eksisterende ledninger er ikke gælden-
de«.
I parternes entreprisekontrakt, der er dateret den 30. maj 2000 og 
har en entreprisesum på ca. 10,8 mio. kr., er bilagene til kontrakten 
opregnet i prioriteret rækkefølge, således at rækkefølgen er gælden-
de i tilfælde af uoverensstemmelser mellem bilagene. Rækkefølgen 
er: Kontrakten, det straks nedenfor nævnte bilag 1, skrivelsen af 
12. april 2000, indklagedes kontrakt med - - - kommune af 13. april 
2000, klagerens tilbud af 28. marts 2000, udbudsmaterialet med 
bl.a. rettelsesblad 2 m.fl.
I bilag 1 til kontrakten fremgår det bl.a., at der af entreprisesum-
men er afsat 8.353.878 kr. til »forsyningsledninger, jf. tracéforud-
sætninger«. Endvidere fremgår følgende af bilaget:
»Der foretages regulering af tilbudsliste A i henhold til aftale af 
12.04.00 ved ændring af retablering af belægninger i henhold til



entreprenørens »tracéforudsætninger for forsyningsledninger« -
bilag til tilbud af 28.03.00, idet der skelnes mellem:
1) befæstede arealer = asfalt og fortov.
2) ubefæstede arealer = rabat og grusveje.«
Af referat af byggemøde den 1. august 2000 fremgår det bl.a., at
klageren v/Amente, at kommunens repræsentant stillede skærpede
krav til retablering af asfalt i forhold til de aftalte krav.
Af referat af byggemøde den 8. august 2000 fremgår det bl.a., at
A »accepterer krav … vedr. tykkelsen af den retablerede asfalt«.
Det hedder endvidere i mødereferatet: »Princippet for retablering
af asfalten er, at der skal retableres til samme stand som før vi på-
begyndte arbejdet«.
I det følgende byggemøde, den 15. august 2000, blev det tilført
referatet, at kommunen i rettelsesblad 2 havde vurderet, at - - -vej
havde en asfalttykkelse på 80 mm.
I byggemøde den 4. september 2000 oplyste kommunens repræ-
sentant, at »der ydes tidsfristforlængelse for de forsinkelser det ar-
kæologiske arbejde i tracéet har medført.« Bl.a. klageren er refereret
for en oplysning om, at forsinkelserne var ca. 10 dage.
Af referat af byggemøde den 12. september 2000 fremgår det
bl.a., at B fra indklagede opfordrede bl.a. klageren til at udarbejde
opgørelse over de forsinkelser, som fundet af fortidsminder i gra-
veområdet havde afstedkommet. B tilkendegav samtidig, at klageren
bar den fulde risiko og det fulde ansvar ved arbejdet med at presse
rør under - - -vej, for så vidt angår »forhold der kan henføres til
eget arbejde«. Klageren tilkendegav ikke at være enig heri, da »der
ikke er tilgængelige oplysninger om fremmedledninger i tracéet«.
I notat af 19. september 2000 har indklagede anført, at arbejdet
navnlig i perioden fra midten af august 2000 til midten af september
2000 var generet af de arkæologiske undersøgelser. Det fremgår
endvidere af notatet, at fremdriften i arbejdet, inden arkæologerne
standsede arbejdet, var 241 m pr. dag, mens fremdriften under
standsningen kun var 55 m pr. dag. Indklagede konkluderede, at
der var mistet 15 arbejdsdage, for hvilke der krævedes tidsfristfor-
længelse, ligesom forholdet ville medføre krav om økonomisk
kompensation.
I skrivelse af 21. september 2000 afviste bygherrens repræsentant
notatet som dokumentation for kravet om tidsfristforlængelse. Det
blev samtidig i skrivelsen bemærket, at »det samlede besvær« højst
kunne andrage et tidsrum svarende til 3-4 dage. Bygherren opfor-
drede til, at der fremkom »en detaljeret opgørelse over det faktiske
tidsforbrug til flytninger m.m.«.
I skrivelse af 25. september 2000 protesterede indklagede over
bygherrens afvisning.
Byggeriets arbejdsgivere, Byg, har den 6. december 2000 oplyst,
at den valgte metode til opgørelse af forsinkelsen som følge af fo-
rekomsten af fortidsminder udgør den nødvendige dokumentation
herfor.
Entreprisen blev efter det oplyste afleveret den 22. januar 2001.
Den 26. januar 2001 fremsendte klageren til indklagede faktura
på 10.145,63 kr. vedrørende »Udgift til fjernelse af sten i vejunder-
føring i stål«.
Den 22. februar 2001 fremsendte klageren til indklagede faktura
på 80.180 kr. vedrørende »- - - skole. Fjernvarmeledninger.«
I skrivelse af 23. februar 2001 erklærede indklagede, at alle øko-
nomiske fordringer fra klageren, der blev fremsendt senere end den
27. februar 2001, ikke ville blive indfriet.
Den 27. februar 2001 sendte klageren til indklagede faktura på
233.618 kr. »Vedr. merforbrug af asfalt, - - -vej ved forøgelse fra
8 cm til 12 cm.« Klageren har senere reduceret fakturabeløbet til
175.213,50 kr., svarende til en forøgelse af asfalttykkelsen fra 8
cm til 11 cm.

Den 1. marts 2001 fremsendte klageren til indklagede faktura
vedrørende »tab ved arbejdsstandning på grund af arkæologiske
udgravninger«. I fakturaen er anført arbejdsløn til 9 mand i 10 dage
med 211.680 kr., byggepladsomkostninger vedrørende 10 dage
med 62.250 kr. og stilstandsomkostninger vedrørende maskiner
med 62.810 kr. Inkl. moms er fakturaen på 420.925,20 kr.
I skrivelse af 23. marts 2001 meddelte indklagede klageren, at
dennes fakturaer vedrørende forsinkelser i anledning af fortidsmin-
der og merforbrug af asfalt samt sten under vejunderføring var vi-
deresendt til bygherren, men endnu ikke godkendt, hvorfor indkla-
gede ikke kunne honorere kravet. Indklagede afviste fakturaen
vedrørende - - - Skole.
Indklagede har efter opmåling i et notat af 23. marts 2001 opgjort
det udførte antal kanalmetre til 14.015 m, hvoraf 7.298 m er ned-
gravet i befæstet areal. Indklagede har på dette grundlag og ved
anvendelse af de faktiske rørdimensioner og klagerens enhedspriser
beregnet, at det udførte tracé angår et samlet beløb på 7.959.174
kr. Differencen i forhold til klagerens forudsætninger er 394.704
kr., hvilket beløb ifølge indklagede skal deles mellem parterne. På
dette grundlag har indklagede reduceret klagerens vederlag med
197.352 kr. ekskl. moms.
Vejdirektoratet har i erklæring af 30. april 2001 oplyst, at der ved
optagning af borekerner fra - - -vej er konstateret asfalttykkelser
med en middelværdi på 11 cm.
I skrivelse af 17. maj 2001 meddelte indklagede klageren, at
bygherren havde afvist klagerens fakturaer på ekstraarbejder, men
at indklagede agtede at forfølge sagen. Indklagede efterlyste yder-
ligere dokumentation fra klagerens side.
Den 21. august 2001 fremsendte klageren til indklagede ny faktura
vedrørende arbejdsstandsning på grund af arkæologiske udgravnin-
ger. Klageren opgjorde nu sit tab på grundlag af en standsningspe-
riode på 15,22 dage og fakturerede på dette grundlag yderligere
219.622,30 kr. Som grundlag for faktureringen havde klageren
udfærdiget bilag over de ansattes gennemsnitlige antal arbejdstimer
pr. arbejdsdag og anvendt en timetakst på 245 kr. Endvidere var
medregnet de ansattes udepenge samt udgifter til byggeplads og
stilstandsomkostninger vedrørende maskiner.
Revisor - - - har den 16. oktober 2002 erklæret, at enhedspriserne
for arbejdsløn og maskiner er de salgspriser, som klageren normalt
anvender.
- - -

Parternes procedure:
Parterne har samstemmende tilkendegivet, at spørgsmålet om re-
duktion i henhold til tracéforudsætninger og spørgsmålet om faktu-
raen vedrørende ekstraarbejder ved - - - Skole hænger sammen.
Spørgsmålene skal afgøres på grundlag af voldgiftsrettens stilling-
tagen til, hvorvidt entreprisesummens regulering skal ske, som af
klageren anført: kun på grundlag af forholdet mellem befæstede
arealer og
ubefæstede arealer eller som af indklagede anført: på grundlag af
3 variable størrelser: kanalmetre, rørdimensioner samt befæstede
eller ubefæstede arealer.
Klageren har opgjort sin påstand inkl. moms således:

10.145,63 kr.Sten i vejunderføring
175.213,50

kr.
Forøgelse af asfalttyk-
kelse
Standsning som følge af
fortidsminder:

420.925,20
kr.Faktureret 1.3.2001:



640.547,50
kr.

219.622,30
kr.Faktureret 21.8.2001:

608.766,25
kr.31.781,25 kr.

Afregnet for arbejde for
arkæologer:

246.690,00
kr.

Tilbageholdt vedr. tracé-
forudsætninger

80.180,00 kr.
Ekstraarbejder vedr. - -
- skole

1.120.995,38
kr.Påstand:

Klageren har gjort gældende, at fortolkningen af den aftalte regule-
ringsordning skal træffes på grundlag af bilag 1 til entreprisekon-
trakten. Bilaget har højeste prioritet, jf. kontrakten. Formuleringen
i bilaget er klar. Kun belægningens beskaffenhed er relevant. Det
er indklagede, der har udfærdiget bilaget, og hvis der er tvivl om
forståelsen, må tvivlen komme indklagede til skade. Indklagedes
efterfølgende opmåling viser, at klageren har arbejdet i befæstet
område i videre udstrækning, end klageren har faktureret. Klagerens
krav på udbetaling af yderligere entreprisesum og på betaling af
ekstraarbejde vedrørende - - - Skole må derfor tages til følge.
Vedrørende fjernelse af sten ved vejunderføringen anvendte klage-
ren den billigste metode, og det var upåregneligt, at en så stor sten
hindrede arbejdet. Vedrørende asfalttykkelsenmå det efter bevisfø-
relsen lægges til grund, at der er krævet yderligere asfalt. Hvorfor
skulle klager ellers have påført dette tykkere lag. Det må endvidere
lægges til grund, at der også efter indklagedes opfattelse opstod
forsinkelse med arbejdet som følge af fundet af fortidsminder.
Klageren burde ikke have forudset fortidsminder i det område, hvor
de gravede, idet Skov- og Naturstyrelsen havde meddelt, at der in-
gen risiko herfor var. Hvis forsinkelsen ikke var indtruffet, ville
klager have været færdig med arbejdet 15 dage tidligere og da have
haft mulighed for at udføre andet arbejde. Klager har derfor lidt et
tab, som klager har krav på at få godtgjort. Klagers opgørelse er
godkendt af Byg og af revisor. Opgørelsesmetoden er også brugt
af indklagede. Det var ikkemuligt at sende folkene hjem. Problemet
var, at folkene som følge af arkæologernes udtalelser måtte blive
på stedet, men ikke kunne arbejde effektivt. Det fremgår således
af indklagedes opgørelse, at arbejdet en dag blev standset i en peri-
ode på kun nogle timer. Klagerens krav blev fremsendt rettidigt,
men med en fejl blev hele kravet ikke opgjort. Indklagede vidste
imidlertid, at arbejdet havde været standset i 15 dage og måtte
derfor være klar over, at der var tale om en åbenbar fejl i tabsopgø-
relsen.
Indklagede har gjort gældende, at det mellem parterne er aftalt,
at betaling for ekstraarbejder kun vil blive honoreret, såfremt beta-
lingen er godkendt af bygherren. Vedrørende stenen i vejunderfø-
ringen har indklagede anført, at den udførende entreprenør ved den
pågældende type arbejde må indkalkulere en risiko herfor. Den
sten, som gav anledning til problemer, var ikke en sten af usædvan-
lig størrelse. Omkostningenmå derfor bæres af klageren. Klageren
har ikke krav på ekstrabetaling vedrørende asfaltforbrug. Klageren
har ikke dokumenteret, at der er givet pålæg om ekstratykkelse og
heller ikke dokumenteret sit indkøb af asfalt. Retablering af asfalt
skulle ske til eksisterende niveau i henhold til metode 4 i parternes
aftalegrund, og klager har ikke fremsat indvendinger, da den præ-
cise tykkelse blev oplyst for ham. Vedrørende fortidsminder er det
rigtigt, at gravearbejdet stødte på vanskeligheder, men ikke så store,
som klageren har gjort gældende. Indklagede har i denne anledning
af bygherren fået tidsfristforlængelse på 7 dage. Klageren har op-
rindelig på byggemødet anført 10 dage. Klagerens krav vedrørende
yderligere dage er fremsat for sent og dermed fortabt. Klageren

kan i alle tilfælde ikke få godtgørelse derfor udover sit faktiske tab.
Klagerens ansatte kunne anvendes andetsteds, og der er til klagerens
tabsopgørelse knyttet betydelig usikkerhed. Det er således oplyst,
at klagerens folk arbejdede 4 dage om ugen, mens klagerens bereg-
ningen er foretaget på grundlag af 5 ugentlige arbejdsdage. Der er
endvidere tvivl om, hvorvidt der var ét eller to gravehold, hvorvidt
der var timebetaling og/eller akkord. Klageren kunne have doku-
menteret sit krav ved fremlæggelse af arbejdssedler, men har trods
opfordring dertil ikke gjort dette. Klageren har ikke lidt tab vedrø-
rende byggepladsudgifter, da klageren var færdig til tiden, og kla-
geren har af samme grund heller ikke lidt tab ved folkenes færge-
billetter. Klagerens maskinpark blev i standsningsperioden brugt
ved de arkæologiske udgravninger. Parternes aftalegrundlag skal
ses på baggrund af, at klageren oprindelig afgav tilbudmed enheds-
priser. Klagerens egne tracéforudsætninger, der indgår i aftalegrund-
laget, tager højde for 3 variable forhold, som kan regulere den en-
delige entreprisesum såvel opad som nedad. Den risikofordeling,
parterne endte med at aftale, fastholdt dette princip og medførte,
at der
reelt fortsat var tale om enhedspriser. Den endelige kontraktsum
skal derfor opgøres i henhold til indklagedes efterfølgende opmå-
linger, der tillige tager hensyn til de ændrede forhold vedrørende
- - - Skole.

Voldgiftsretten udtaler: 
Ad sten i vejunderføring:
Det stålrør, der blev presset under - - -vej, havde en diameter på 
godt 40 cm, og den sten, der kilede sig fast inde i røret, havde derfor 
en tilsvarende størrelse. Risikoen for, at klagerens arbejde kunne 
vanskeliggøres af sten med den pågældende størrelse, var ikke 
upåregnelig, og omkostningerne ved stenens fjernelse oversteg ikke 
det, som klageren i så fald måtte forvente.
Indklagede frifindes derfor for denne del af klagerens krav.
Ad asfalttykkelse på - - -vej:
Ifølge rettelsesbladet fra 23. marts 2000 var den eksisterende as-
falttykkelse på - - -vej ca. 8 cm med variationer og afsluttet med 
et OB-lag. Vejbelægningen skulle retableres i henhold til metode 
4 og til eksisterende forhold. Metode 4 indebar, at asfaltbærelaget 
i første omgang skulle udlægges i niveau med oversiden af det 
omgivende slidlag (OB-lag). Da klageren således i første omgang 
skulle aflevere underentreprisen med en asfalttykkelse, der svarede 
til tykkelsen af det oprindelige asfaltbærelag med tillæg af OB-laget, 
indebar dette, at det konditionsmæssigt udførte arbejde krævede et 
samlet asfaltlag på mere end 8 cm. De af Vejdirektoratet udtagne 
boreprøver med en gennemsnitlig asfalttykkelse på 11 cm må be-
dømmes på denne baggrund.
Der var mellem de involverede parter en drøftelse af, hvilken as-
falttykkelse der var omfattet af aftalegrundlaget. Der fremgår ikke 
af sagens skriftlige materiale, at der er stillet krav, som ændrede 
parternes aftalegrundlag, og klageren har ikke på byggemøde eller 
på anden måde beviseligt taget forbehold om ekstrabetaling for 
forøget asfalttykkelse.
På denne baggrund frifindes indklagede for denne del af klagerens 
krav.
Ad arbejdets standsning som følge af fortidsminder:
Klagerens gravearbejde blev standset, da man stødte på fortids-
minder. Arbejdet var i løbet af den næste måned periodevis generet
af arkæologernes undersøgelser. Klageren har i første omgang op-
gjort standsningsperioden til 10 dage, og indklagede har oplyst, at
bygherren i samme anledning har accepteret en tidsfristforlængelse
på 7 dage.
Klagerens senere opgørelse af en samlet standsningsperiode på 
15,22 dage er fremkommet længe efter slutopgørelsen, og uden at



der er givet nogen rimelig forklaring på den forsinkede fremkomst.
Selvom indklagede til brug for drøftelserne med bygherren havde
anvendt samme opgørelse, findes klageren i kraft af opgørelsen af
1. marts 2001 at have bibragt indklagede den opfattelse, at klageren
havde begrænset sit krav svarende til en periode på 10 dage.
Voldgiftsretten tager herefter ikke den senere opgørelse i betragt-
ning ved sagens afgørelse.
Da arbejdet ikke straks kunne genoptages, men tværtimod efter
genoptagelse blev bremset af nye fund, burde klageren have truffet
foranstaltninger til at reducere arbejdsstyrken eller på anden måde
begrænse omkostningerne ved arbejdspladsens opretholdelse.
Klageren findes ikke at have dokumenteret, at en del af mandskabet
ikke kunne være sat til andet arbejde i standsningsperioden.
På den anden side har klageren sandsynliggjort, at arkæologernes
arbejde medførte tab for ham. Der tilkommer klageren en godtgø-
relse herfor. Voldgiftsretten fastsætter denne godtgørelse efter et
skøn over arbejdsstyrkens størrelse og omkostningerne ved alterna-
tiv beskæftigelse samt udgifterne til byggepladsens fortsatte opret-
holdelse og omkostningerne ved maskinparkens manglende udnyt-
telse. Godtgørelsen kan herefter passende fastsættes til 175.000 kr.
ekskl. moms.
Det bemærkes herved, at det ikke hindrer klagerens krav, at byg-
herren ikke har accepteret indklagedes krav om tilsvarende godtgø-
relse.
Ad tracéforudsætninger og - - - Skole:
Bilag 1 til parternes entreprisekontrakt har næst efter kontrakten
højeste prioritet i tilfælde af uoverensstemmelser mellem kontrakt-
sbilagene. Det følger af bilagets ordlyd, at der kun skal foretages
regulering af klagerens vederlag i tilfælde af ændringer vedrørende
belægninger, og det vil sige ændring af omfanget af gravearbejder
i henholdsvis befæstede og ubefæstede arealer. Klageren har udført
gravearbejde i befæstede arealer i et omfang, der mindst svarer til
de tracéforudsætninger, der ligger til grund for fastsættelsen af en-
treprisesummen i parternes kontrakt.
Som følge af det anførte tages klagerens krav om betaling af
246.690 kr. til følge.
Efter parternes processuelle tilkendegivelse imødekommes tillige
klagerens krav på 80.180 kr. vedrørende ekstraarbejde i forbindelse
med arbejdet ved - - - Skole.
Voldgiftsretten tager herefter klagerens påstand til følge for så
vidt angår et beløb på i alt 545.620 kr. inkl. moms og med proces-
rente fra den 1. april 2001.
I sagsomkostninger skal indklagede til klageren betale 30.000 kr.
Voldgiftsrettens omkostninger skal betales af klageren med 1/3
og af indklagede med resten. - - -



Kendelse afsagt den 31. maj 2007 af Voldgiftsretten for bygge- og 
anlægsvirksomhed i sag nr. C-9394.(6)

Underentreprenør UE (adv. Michael Stæhr)
mod
Totalentreprenør TE (adv. Asger Larsen).

Ved klageskrift, der er indleveret til Voldgiftsnævnet for bygge-
og anlægsvirksomhed den 10. maj 2006, har klageren, underentre-
prenør UE, begæret en voldgiftsret nedsat til afgørelse af klagerens 
tvist med indklagede, entreprenør TE. Voldgiftsretten er nedsat 
bestående af arkitekt m.a.a. Erik Jørgensen, arkitekt, tømrermester 
Ole Uldal og landsdommer Arne Lyngesen, sidstnævnte som 
voldgiftsrettens formand.
Parternes tvist udspringer af, at klageren som underentreprenør 
har udført tømrer-, snedker- og trægulvsarbejder på et byggeri på 
- - -, hvor indklagede var totalentreprenør. Byggeriet angik 2 
blokke. Blok 1 i 3 etager med 48 lejligheder og blok 2 i én etage 
med 16 lejligheder. Parterne er uenige om den økonomiske opgø-
relse dels i anledning af byggeriets forsinkede fuldførelse dels 
vedrørende nogle krav om betaling for ekstraarbejder og for opryd-
ning m.m.
Parternes påstande:
Klageren har nedlagt endelig påstand om, at indklagede tilpligtes
at betale 2.963.295 kr. med rentelovens rentesats af 35.840 kr. fra 
den 17. marts 2004, af 26.256 kr. fra den 19. april 2004, af 6.969 
kr. fra den 20. maj 2004, af 625.670 kr. fra den 30. maj 2004, af 
192.992 fra den 31. maj 2004, af 24.659 kr. fra den 9. juni 2004, 
af 60.870 kr. fra den 24. juni 2004, af 66.100 kr. fra den 30. juni 
2004 og af restbeløbet fra den 30. september 2004.
Indklagede har påstået frifindelse. 
Påstandenes opgørelse:

Der foreligger enighed om, at klageren som restentreprisesum 950.596 kr.
og vedrørende ekstraarbejder har et tilgodehavende på
Klageren gør yderligere krav gældende vedrørende ekstraarbej-
der således:
Montering af lister omkring
FRCW plader 35.840 kr.
Nye FRCW plader 83.325 kr.
Ændret gelænderholder 52.920 kr.
Genetillæg vedr. vinduesmontage 151.050 kr. 
Tagbelægning: isolering og ekstra udtørring 74.494 kr.
Klageren gør endvidere følgende krav gældende som følge af
forlænget byggeperiode:
Leje af skurvogn 18.087 kr.
Leje af container 2.700 kr.
Leje af Manitou teleskoplæsser (forcering) 40.200 kr.
Leje af Manitou teleskoplæsser 70.831 kr.
Spildtid - tabt arbejdsfortjeneste 600.300 kr.
Byggeleder og administration 240.000 kr. 
Overarbejdstillæg 21.000 kr.
Indlejet ekstra mandskab 194.195 kr.
Omtvistede krav i alt 1.584.942 kr. 
Krav i alt 2.535.538 kr. 
Klager har anerkendt indklagedes modkrav vedrørende udgåede
arbejder således:
Lægning af trægulve 140.000 kr.
Fodpaneler og indfatninger 10.000 kr.
13 vinduer 9.902 kr.
16 døre 5.000 kr.



164.902 kr.Fradrag i alt
2.370.636 kr.Klagers krav ekskl. moms
2.963.295 kr.Klagers krav inkl. moms = Klagers påstand

Indklagede har til kompensation fremsat følgende modkrav i
anledning af afholdte udgifter ekskl. moms:

34.572 kr.Udvendigt låsesystem
5.000 kr.Landinspektør

171.600 kr.Gener for maler i anledning af forsinkelse på blok 1
22.800 kr.Do. vedrørende blok 2
197.824 kr.Ekstra leverance af glas
563.673 kr.Oprydning
452.987 kr.Supplerende mandskab
43.975 kr.Fugtmålinger
9.891 kr.Reparation at tagdækning
53.500 kr.Leje af Manitou
216.098 kr.Fejl ved vinduesmontage
1.771.920

kr.
Indklagedes kompenserende modkrav i alt

Sagens skriftlige materiale i hovedtræk:
Underentreprisekontrakten, der er dateret 21. maj 2003, blev af
parterne underskrevet i juni 2003. Entreprisesummen var 6.610.000
kr. ekskl. moms. AB 92 er gældende i kontraktforholdet. Entreprisen
er beskrevet som omfattende bl.a.:
»Levering og montering af alle indvendige døre og vinduer incl.
pumper, besætning og tilsætninger.
Døre, postkasser og depotrum omlægges til låsesystem som del
af underentreprenørens ydelse.
…
Levering ogmontering af samtlige trægulve er 22mm lamelparket
på strøopbygning med udlagt randisolering i stueplan.«
Tidsplanen er i kontraktens pkt. 4 fastlagt således:
»Opbygning af tagkonstruktion på blok 2 opstarter mandag i uge
24/2003, umiddelbart efter endt elementmontage, uge 23/2003.
Tagkonstruktion på blok 1 opstarter uge 26/2003
Indvendige arbejder blok 2 opstarter uge 28/2003
Indvendige arbejder blok 1 opstarter uge 29/2003
Det samlede byggeri skal stå færdigt ultimo december 2003.«
Om forsinkelse hedder det:
»I tilfælde af ansvarspådragende forsinkelse fra entreprenørens
side betales erstatning efter dansk rets alm. erstatningsregler.«
Endvidere fremgår følgende af kontrakten:
»Såfremt underentreprenøren, i tilfælde hvor der ikke tilkommer
en tidsfristforlængelse, jf. AB 92 § 24, ikke er i stand til at overhol-
de den nævnte byggerytme, kan totalentreprenøren, såfremt det er
nødvendigt for at sikre byggeriets eller aktivitetens rettidige færdig-
gørelse, supplere underentreprenørens mandskab, materialer og
andre ressourcer uden merudgift for totalentreprenøren. Dette skal
forinden være aftalt med underentreprenøren.«
Om byggeplads hedder det:
»Underentreprenøren stiller toilet og bad til rådighed for eget
mandskab.
…
Underentreprenøren bortskaffer løbende eget affald og egne
overskudsmaterialer og straks såfremt dette skønnes nødvendig af
byggeledelsen.
Såfremt der på byggeledelsens anmodning ikke udføres oprydning
og bortkørsel af affald, vil denne ydelse blive iværksat, med forde-

ling til de enkelte underentreprenører for dette arbejde. Fordelingen
skønnes af byggeledelse og står ikke til forhandling.«
I forbindelse med klagerens underskrift på kontrakten den 12. juni
2003 har klageren tilføjet følgende bemærkning:
»Der er ikke opstartet tag m.v. som beskrevet under pkt. 4, da der
ikke er klar.«
I arbejdsbeskrivelsen for snedkerarbejdet hedder det om indvendig
vægbeklædning bl.a.:
»I nicher ved indgange til hver bolig i fællesgange og -opholdare-
aler udføres beklædning med krydsfinér på vægge og loft … .
…
Der anvendes 10mmDelignit FRCWkrydsfinérplade… . Plader-
ne leveres fabriksskårne i formater iht. tegningsmaterialet med
pudsede overflader og kanter.
…
Entreprenøren skal godkende underlaget før arbejdets påbegyndel-
se, således at han kan tage det fulde ansvar for sin entreprises
konditionsmæssige udførelse …
…
Pladerne monteres med 6 mm åbne fuger i formater iht. tegnings-
materialet. Pladerne monteres ved fuldlimning til underlaget med
egnet klæbemiddel. Alle mål tages på stedet.…Der udføres prøve-
opsætning til godkendelse af tilsynet.«
Om vægmonterede håndlister er det foreskrevet, at håndlistehol-
dere »udføres i pulverlakeret stål iht. detailtegning«.
I arbejdsbeskrivelsen for trægulve er det anført, at arbejdet omfat-
ter fodlister og dækoverflade, 22 mm parket på strøer.
Parketgulve udføres i samtlige rummed undtagelse af badeværel-
ser samt udføres i fælles gangarealer og fælles opholdsområder.
Strøer udlægges på opklodsning og om anvendelse af plastfolie
hedder det bl.a.:
»Betonpladen på terrændæk og etagedæk skal dækkes med et
dampstandsende lag af 0,2 mm plastfolie inden opklodsning anbrin-
ges.«
I entreprisens fællesbetingelser hedder det bl.a. i afsnit 2 om
planlægning af produktion:
»2.1 Arbejdets påbegyndelse
…



Underentreprenøren skal uden vederlag affinde sig med indtil 30
arbejdsdages tidsforskydning af entreprisens start og færdiggørel-
sestermin ved udarbejdelse af detailtidsplaner.
…
2.2 Arbejdets fremme
Underentreprenøren skal i forbindelse med acceptforhandlingerne
udarbejde en detaljeret tidsplan for egne arbejder og aktiviteter in-
den for hovedtidsplanens rammer.
2.3. Bygherreleverancer
Hvor der er tale om bygherreleverancer eller TE-leverancer, på-
hviler det underentreprenøren at rekvirere leverancen direkte hos
leverandøren, at modtage, kontrollere og evt. rengøre materialerne
samt at rykke leverede ordrer, så forsinkelser undgås.«
Om oprydning hedder det i pkt. 9.7:
»TE sørger for bortkørsel af eget affald. Til brug for de øvrige
underentreprenører opstiller og tømmer TE containere efter behov.
Omkostningerne fordeles efter TE's skøn.
De enkelte underentreprenører skal foretage løbende oprydning
og fjernelse af eget affald.
Såfremt oprydning og henlæggelse af eget affald i containere efter
byggeledelsens vurdering ikke er tilfredsstillende, foretages dette
af TE. Omkostningerne herved fordeles mellem de implicerede
underentreprenører.
…
Bygninger og udenomsarealer skal til enhver tid fremtræde pæne
og ryddelige.«
Ifølge en af parterne underskrevet aftaleseddel dateret 2. september
2003 har indklagede accepteret klagerens tilbud om som ekstraar-
bejde for et beløb på 410.000 kr. at montere udvendige vinduer og
døre. Det hedder i arbejdsbeskrivelsen bl.a.:
»Pris indeholder fastgørelse i henhold til leverandørs anvisninger,
samt indvendig fuge og med udvendig fugebånd.
Der er indregnet lift.
Der er ikke indregnet nogen form for tilbehør, cylinder, beslag.«
Den 14. september 2003 meddeler klageren indklagede, at der
mangler glas til vinduer, at murerens stillads er i vejen for vindues-
montagen samt at forholdene »har tidsmæssige konsekvenser«.
Den 20. januar 2004 udarbejder indklagede ny tidsplan. Det
fremgår heraf bl.a., at byggeriet påregnes afsluttet den 10. maj
2004. På tidsplanen er til dels med håndskrift angivet perioder for
udførelse af klagerens arbejder. Angivelserne er mærket med sig-
naturen »- - -«, hvilken signatur tilhører klagerens byggeleder A.
Tidsplanen indeholder oplysninger om »sanktionsgivende datoer«.
I referat af byggemøde den 28. januar 2004 fremgår det, at tidspla-
nen af 20. januar 2004 er gældende, og at planen er sanktionsgiven-
de. Endvidere er det oplyst, at der er konstateret flere utætheder i
tagpap over blok 2. Klageren er samtidig spurgt om, hvornår leve-
randør L udfører det sidst lag tagpap.
Indklagede har den 17. februar 2004 udfærdiget stadeopgørelse,
Det er heri bemærket i relation til klagerens ikke udførte arbejde,
at dette skyldes andre forhold, f.eks. at manglende altandøre skyldes
manglende altanplade, at montering af vinduer er hindret af stillads,
og at murerarbejde pågår.
Parterne har i foråret 2004 ført en omfattende korrespondance
vedrørende byggeriet.
- - -
Fa. L har i skrivelse af 5. maj 2004 til klageren redegjort for en
omkostning på 53.463 kr. i forbindelse med reparation af underpap
og udskiftning af våd isolering, som resultatet af, at »vores underpap
har været brugt som en »motorvej« for andre håndværkere, med
diverse huller i pappen som resultat.« Firmaet har endvidere til
klageren fremsendt faktura af 26. april 2004 på 21.030 kr. vedrø-

rende forbrugt gas og medgået tørretid i anledning af, at afsluttende 
arbejder er udført i vinterperiode.
- - -
Afgivne forklaringer:
- - -
Parternes procedure:
Klageren har til støtte for sin påstand gjort gældende bl.a., at kla-
geren har krav på betaling for leverede ekstraydelser og for gener
samt for klagerens omkostninger som følge af den forlængede
byggetid m.m. For så vidt angår RFCW pladerne var det nødvendigt
at indkøbe yderligere og tilskære disse for at fuldføre arbejdet. 
Ifølge projektet skulle pladerne være tilskåret på fabrik i henhold
til målsatte tegninger, men de for store tolerancer på betonelemen-
terne umuliggjorde i mange tilfælde brugen af de fabriksskårne
plader. Dette har klager gjort opmærksom på flere gange. Det var
endvidere nødvendigt at anvende lister for, at udførelsen kunne
blive tilfredsstillende. Dette har indklagede også tiltrådt, jf. bl.a.
meddelelsen af 19. marts 2004. De lister, der fremgår af entreprise-
kontraktens arbejdsbeskrivelse, har intet at gøre med de ekstra lister,
der måtte monteres i nicherne. Den ændrede udførelse af gelænder-
holdere er en merydelse. Ændringen er sket efter anmodning fra
indklagede. Indklagede har ikke godtgjort, at merbetalingen er
urimelig. Vedrørende genetillægget i forbindelse med vinduesmon-
teringen var det en overraskelse for alle inkl. indklagedes byggele-
delse, at vinduerne blev leveret i adskilte dele og usorteret. Dette
medførte øget tidsforbrug. Tidsforbruget kan opgøres som 1 time 
pr. vindue og dør og 1½ time pr. facadeparti med en timepris på
300 kr. I blok 1 var 174 vinduer og døre og 137 facadepartier. I
blok 2 var de tilsvarende tal 49 stk. og 70 stk. Klagerens krav
modsvares i øvrigt af, at indklagede har sparet penge ved at få le-
verancen i den foreliggende form. Skaderne på L's første lag tagpap 
skyldes manglende koordinering af entreprenørernes arbejde. Ind-
klagede har ansvaret herfor. Den manglende byggestyring medførte
tillige, at slutarbejdet måtte udføres i vinterperioden, hvilket kræ-
vede udtørring, inden afsluttende lag tagpap kunne lægges på.
Vedrørende forsinkelse har klageren gjort gældende, at byggeriet 
skulle være tilendebragt med udgangen af 2003. Årsagen til, at
dette ikke skete, var manglende byggestyring fra indklagedes side
og elendige adgangsveje. Klageren havde intet ansvar for forsinkel-
sen. Den nye tidsplan viste sig at holde bortset fra 2-3 ugers for
sen aflevering. Klager har ikke ved at tiltræde den nye tidsplan
mistet retten til at kræve betaling for sine omkostninger i den for-
længede byggeperiode. Da den samlede byggeperiode endte med
at blive 12 måneder i stedet for 6 måneder, må der kræves ganske
særlige forhold for, at klageren kan miste sit forsinkelseskrav. Den
i 2004 indtrufne yderligere forsinkelse skyldtes forhold, som klage-
ren ikke har ansvar for. Der var således tale om, at mureren gik
konkurs, at arbejdstilsynet og fagforeningen greb ind vedrørende
byggepladsens tilstand, at fugtproblemer forsinkede vinduesmon-
tagen, at elektriker og VVS-entreprenør var forsinket, og at vindu-
erne blev leveret som samlesæt. Vedrørende fugtproblemerne må
det tages i betragtning, at det ikke fremgik af bygningstegningerne,
at der skulle etableres dampspærre på etagedæk. Klageren har un-
dervejs taget forbehold for forsinkelserne og har på korrekt måde
opgjort sine tab herved. Kravet vedrørende spildtid/tabt arbejds-
fortjeneste er opgjort skønsmæssigt. Klagers forceringsomkostnin-
ger ved indlejet mandskab og overtidsbetaling må imødekommes,
da indklagede har krævet opmanding.
Vedrørende indklagedes modkrav har klageren gjort gældende, 
at det i det hele er udokumenteret, at kravene kan henføres til for-
hold, som klageren er ansvarlig for. Låsesystemet var en bygherre-
leverance og ikke med i klagerens tilbud om montering af udvendige 
døre. Det er udokumenteret, at generne for maleren skyldes klage-



rens forhold. Klageren kan anerkende beskadigelse af et mindre
antal ruder, men det er uklart, på hvilket grundlag glarmesterens
regning i øvrigt hviler. Vedrørende manglende oprydning er det
udokumenteret, at dette hidrører fra klagers arbejde. Indklagedes
krav omfatter tillige slutrengøring inkl. vinduespudsning, der klart
falder uden for klagerens oprydningsforpligtelse. Andre dele af
kravet ses at vedrøre indklagedes anden entreprise i - - -, og det
bør tillige tages i betragtning, at klagerens entreprise kun var ca.
1/10 af den samlede byggeudgift. Indklagedes brug af supplerende
mandskab er ikke aftalt med klageren, og bemærkningen i mødere-
feratet af 7. maj 2004 er efter, at det supplerende mandskab var
antaget. Det var uberettiget at fratage klageren dele af entreprisen.
Klager skal i alle tilfælde kun reducere sit entreprisevederlag med
en kostpris på 100 kr. pr. time til en svend. Dette svarer til klagers
besparelse. Klager er uden kendskab til forholdene omkring de af
indklagede rekvirerede fugtmålinger og tagdækningsarbejder.
IndklagedesManitou har klageren lånt i 1½ time. Kravet er i øvrigt
udokumenteret. Det må endvidere tages i betragtning, at klageren
ikke har været indkaldt til afleveringsforretning, og der er ikke
dokumenteret fejl ved vinduesmonteringen.
Indklagede har til støtte for sin påstand om frifindelse bl.a. gjort
gældende, at klagerens ekstrakrav og krav vedrørende forlænget
byggeperiode m.m. er uberettigede, og at indklagedes modkrav
overstiger klagerens øvrige krav. Klagerens krav vedrørende lister
er omfattet af kontraktarbejderne.Merprisen vedrørende gelænder-
holdere er udokumenteret. Genetillægget vedrørende vinduesmon-
tagen er først fremsat i slutopgørelsen i august 2004. Aftalen om
vindues- og facadepartiernes montering blev indgået i 2003, og
klageren har ikke taget forbehold for formen for partiernes levering.
Det er udokumenteret, at klageren mundtligt har fremsat krav om
genetillæg overfor den tidligere byggeledelse. Kravets størrelse er
også udokumenteret. Vedrørende FRCW pladerne er det ikke do-
kumenteret, at der er indkøbt så mange nye plader, og det kan ikke
afvises, at en del af indkøbene skyldes, at klageren har tilskåret
pladerne forkert. Ifølge aftalegrundlaget skulle klageren have fore-
taget opmåling på stedet, og der foreligger derfor en udførelsesfejl.
Vedrørende kravet fra L er der ikke bevis for, hvori skaderne nær-
mere bestod, og at det ikke er klagerens egne folk, der har afsted-
kommet disse skader. Hovedtvisten mellem parterne vedrører den
forlængede byggeperiode. Klageren er afskåret fra at kræve erstat-
ning for den før januar 2004 opståede forsinkelse. Klageren har
godkendt den nye tidsplan og ikke taget forbehold for erstatning.
Kravet er først fremsat i august 2004, og det er for sent. Klagers
forsinkelseskrav vedrører alene 2003 og ikke 2004. Det er udoku-
menteret, at klager har lejet skurvogn i 2003, og det er udokumen-
teret, at klagers leje af Manitou ikke vedrører kontraktarbejder.
Kravene vedrørende spildtid og byggeleder m.m. er resultat af
klagerens egen forsinkelse. Kravet vedrørende klagers indlejede
ekstramandskab er først rejst ved slutopgørelsen, og mandskabet
må anses for at have udført kontraktarbejder. Indklagede har ikke
beordret forcering.
Vedrørende indklagedes modkrav har indklagede ret til fradrag i
anledning af mindreydelse fra klagers side. Kravet vedrørende
døråbnere har intet at gøre med de låsesystemer, som ikke var
omfattet af klagerens ydelse. Kravet vedrørende leveret glas er
berettiget, da glas var omfattet af klagerens entreprise og derfor
må betales af denne. Det fremgår af arbejdsbeskrivelsen, at der skal
udlægges plastfolie på alle etagedæk. Dette har klageren overset
og dermed forsinket gulvarbejderne. Indklagedes rekvirering af
fugtmålinger var nødvendig for at fremme gulvarbejderne. Klage-
rensmålinger var forkerte. Det var nødvendigt at antage supplerende
mandskab. Indklagede har derfor med rette og i henhold til kontrakt-
grundlaget overladt en del af klagerens arbejde til andet firma. Alle

faktureringer fra det mandskab, som indklagede antog til supplering,
vedrører denne entreprise, og det er aftalt mellem parterne på mødet
den 7. maj 2004, at omkostningerne herved skulle fragå i klagerens
entreprisesum. Det er et nyt anbringende, at klageren kun skal af-
lægge sig en del heraf. Vedrørende kravet om oprydning har A er-
kendt, at klageren ikke havde ryddet op efter sig. Indklagede har
opgjort kravet i henhold til kontraktgrundlaget og undervejs i byg-
geperioden varslet dette. Malerens krav var berettiget som følge af
snedkerarbejdernes forsinkede tilendebringelse, og malerens force-
ring var nødvendig for at mindske indklagedes dagbøder i forhold
til bygherren. Det opgjorte krav vedrørende fejl ved vinduesmonta-
gen beror på et skøn.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat:
Vedrørende nye FRCW plader og montering af lister omkring
pladerne bemærker voldgiftsretten, at pladernes mål er nøje angivet 
på de foreviste bygningstegninger. Klageren har på dette grundlag 
været berettiget til at bestille pladerne tilskåret fra leverandøren 
med de anførte mål. Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten 
endvidere til grund, at der viste sig at være betydelige tolerancer 
vedrørende nichernes betonvægge, og at dette nødvendiggjorde 
indkøb af nye plader med tilskæring på stedet til følge. Forholdet 
nødvendiggjorde samtidig, at der som yderligere ekstraydelse 
måtte monteres et betydeligt antal lister for, at arbejdet kunne blive 
tilfredsstillende. Voldgiftsretten imødekommer derfor klagerens 
krav om betaling herfor med beløbene 35.840 kr. og 83.325 kr.
Indklagede har ønsket leveret andre gelænderholdere end de i 
projektet beskrevne, og indklagede har ikke godtgjort, at klagerens 
krav er urimeligt, hvorfor kravet imødekommes med 52.920 kr.
Klageren har afgivet tilbud på montering af udvendige vinduer 
og døre, og det fremgår ikke heraf eller af andet materiale, at 
monteringen tillige omfattede samling af vinduet. Efter bevisførel-
sen lægges det herved endvidere til grund, at det også for indklage-
des daværende byggeledelse kom som en overraskelse, at vinduerne 
blev leveret som samlesæt. Herefter og da voldgiftsretten kan til-
træde klagerens beregning af den tidsmæssige udstrækning af ar-
bejdet med at sortere og samle vinduerne, imødekommer voldgifts-
retten klagerens krav om betaling af 151.050 kr.
For så vidt angår klagerens ekstrakrav vedrørende L's udbedring 
af skader på tagpap og isoleringsmateriale findes det ikke ved be-
visførelsen klarlagt, at beskadigelserne er sket under omstændighe-
der, hvor klageren kan rette sit krav mod indklagede. Denne del af 
kravet imødekommes derfor ikke. For så vidt angår den del af 
kravet, der vedrører nødvendig udtørring før tagbelægningens 
færdiggørelse, findes denne omkostning at være resultatet af den i 
2003 indtrufne forsinkelse, som klageren, jf. straks nedenfor, ikke 
bærer ansvaret for. Klagerens krav om betaling af 21.030 kr. imø-
dekommes derfor.
Byggeriet skulle være udført i sidste halvår af 2003, men blev 
først færdigt i juni 2004. Som udgangspunkt må det fordres, at den, 
der vil gøre et forsinkelsesansvar gældende, må reklamere snarest 
muligt, således at modparten har mulighed for at rette for sig. I 
nærværende sag må det herved tages i betragtning, at det i kontrak-
ten fastsatte tidspunkt for byggeriets færdiggørelse var endegyldigt 
passeret, da indklagedes nye byggeledelse indledte drøftelser med 
bl.a. klageren om byggeriets fortsættelse. Tidsplanen af 20. januar 
2004 var udtryk for den nye byggeledelses koordinering af unde-
rentreprenørernes fortsatte arbejde med byggeriets færdiggørelse. 
Tidsplanen blev accepteret af klageren. Under hensyn til forsinkel-
sens ekstraordinære karakter og til at forsinkelsen i 2003 ensidigt 
må regnes indklagedes daværende byggeledelse til skade, er der 
grundlag for at fastslå, at indklagede vidste eller burde vide, at den 
endegyldige overskridelse af den i kontrakten aftalte byggeperiode 
ville give anledning til et efterfølgende økonomisk opgør, når



størrelsen af den endelige forsinkelse kunne konstateres. Det findes
på denne baggrund betænkeligt at fastslå, at den omstændighed, at
klageren ikke på et tidligere tidspunkt bragte spørgsmålet på bane,
har medført, at klageren har mistet retten til at kræve sine omkost-
ninger ved forsinkelsen betalt.
Voldgiftsretten imødekommer herefter klagerens krav om betaling
af leje af skurvogn og container med henholdsvis 18.087 kr. og
2.700 kr.
For så vidt angår klagerens leje af 2 Monitou teleskoplæssere
findes det kun godtgjort, at lejemålene delvist har været resultatet
af indtrufne forsinkelser. Voldgiftsretten imødekommer herefter
klagerens krav med et beløb, der skønsmæssigt fastsættes til 55.000
kr.
Klageren har opgjort et krav på tabt arbejdsfortjeneste i anledning
af spildtid for fastansatte medarbejdere. Voldgiftsretten finder ikke,
at dette krav er dokumenteret på en sådan måde, at kravet kan
imødekommes.
Klagerens krav i anledning af udgift til byggeleder og administra-
tion under den forlængede byggeperiode findes efter det ved bevis-
førelsen fremkomne godtgjort og imødekommes med beløbet
240.000 kr.
Klagerens krav om erstatning med 21.000 kr. vedrørende overar-
bejdstillæg er ikke dokumenteret og imødekommes ikke.
For så vidt angår klagerens krav om betaling af 194.195 kr. ved-
rørende indlejet mandskab finder voldgiftsretten det godtgjort, at
det af mandskabet udførte arbejde var kontraktarbejde. Herefter,
og da der ikke foreligger aftale om forcering, imødekommer vold-
giftsretten ikke kravet.
Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til grund, at de forsin-
kelser, der vanskeliggjorde klagerens arbejde, ikke kan lægges
klageren til last. Forsinkelserne skyldtes bl.a., at forudgående entre-
prenører ikke rettidigt færdiggjorde deres arbejder, og at vindues-
monteringen viste sig at være tidsrøvende og blev generet af op-
gravninger på byggepladsen. Klageren havde dermed krav på tids-
fristforlængelse. Klageren søgte at opmande i det omfang, det var
muligt. Indklagede traf bestemmelse om antagelse af supplerende
gulvlægningsfirma, og dette skete uden aftale med klageren. Her-
efter er der ikke grundlag for i klagerens entreprisesum at fradrage
den samlede udgift, indklagede har afholdt til det supplerende
gulvmandskab. Der kan i klagerens vederlag kun ske fradrag af de
af klageren sparede omkostninger ved reduktionen i den aftalte
entrepriseydelse, jf. AB 92 § 14, stk. 5. Formuleringen af den i
mødet den 7. maj 2004 omtalte aftale medfører ikke, at klageren
herved kan anses for at have givet afkald på retten til at kræve re-
guleringen af entreprisesummen foretaget i overensstemmelse med
§ 14, stk. 5. Faktureringen af det supplerende mandskabs arbejde
og sagens øvrige oplysninger giver ikke grundlag for at tilsidesætte
de af klagerens ansatte meddelte oplysninger om arten og omfanget
af de arbejder, der udgik af klagerens entreprise. Voldgiftsretten
lægger derfor disse oplysninger til grund. Voldgiftsretten kan
imidlertid ikke tiltræde størrelsen af de af klageren herom anerkend-
te fradrag. Voldgiftsretten finder, at den sparede omkostning ved
lægning af gulve bør fastsættes til 165 kr. pr. m² eller til i alt
231.000 kr. De sparede omkostninger vedrørende henholdsvis
fodpaneler og indfatninger samt vedrørende indvendige døre bør
fastsættes til henholdsvis 20.000 kr. og 10.000 kr.
Herefter og idet den af klageren anerkendte omkostning vedrøren-
de de ikke monterede 13 vinduer tiltrædes, opgør voldgiftsretten
de af klageren anerkendte modkrav til i alt 270.902 kr.
Vedrørende de af indklagede fremsatte modkrav træffer voldgifts-
retten følgende afgørelser:

Parternes aftale, hvorefter klageren påtog sig at montere udvendige 
døre, ses ikke at omfatte låsesystemer og døråbnere. Indklagedes 
krav herom imødekommes derfor ikke.
Der er ikke redegjort for indklagedes udgift til landinspektør, 
hvorfor dette krav ikke imødekommes.
For så vidt angår de gener, som maleren har opgjort, finder vold-
giftsretten det ikke bevist, at forsinkelserne skyldes forhold, for 
hvilke klageren er ansvarlig. Voldgiftsretten imødekommer derfor 
ikke indklagedes krav om betaling af 171.600 kr. og 22.800 kr. Det 
er ved denne afgørelse lagt til grund, at klageren har sandsynliggjort, 
at de forsinkelser, som ramte maleren, var refleksvirkning af de 
forsinkelser, som klageren var udsat for, jf. ovenfor. Forsinkelserne 
var navnlig relateret til, at forudgående el og VVS arbejder ikke 
blev færdiggjort i tilstrækkeligt tempo, ligesom fugtindholdet i 
etagedækkene forsinkede gulvlægningen. Voldgiftsretten finder 
ikke grundlag for at fastslå, at de på klagerens anmodning af andet 
firma foretagne fugtmålinger er udført forkert. Det er af dette firma 
oplyst, at det høje fugtindhold kan skyldes, at nødvendige drænhul-
ler i betondæk ikke var etableret. Anvendelsen af dampspærre på 
etagedækkene findes ikke at have været af afgørende betydning. 
Et for højt fugtindhold i betondækket vil ikke kun påvirke det 
overliggende trægulv, men også påvirke trægulvet i den underlig-
gende etage. Hertil kommer at der i projektmaterialet var en uove-
rensstemmelse mellem tegningernes manglende beskrivelse af 
dampspærre over etagedækkene og arbejdsbeskrivelsens angivelse 
heraf. Denne uoverensstemmelse må komme indklagede til skade. 
Endelig bemærkes at det synes at fremgå af indklagedes meddelelse 
af 18. marts 2004, at også indklagedes byggeledelse har været af 
den opfattelse, at der ikke på etagedækkene skulle etableres 
dampspærre.
Der er ikke for voldgiftsretten redegjort således for indklagedes 
krav vedrørende ekstraleverance af glas, at klageren kan anses for 
at være ansvarlig for betaling af det krævede beløb i sin helhed. 
Klageren har erkendt, at et mindre antal ruder er beskadiget, og 
voldgiftsretten fastsætter skønsmæssigt indklagedes krav i anledning 
heraf til 10.000 kr.
For så vidt angår indklagedes krav vedrørende oprydning bemær-
ker voldgiftsretten, at en faktura på 378.436 kr. efter sit indhold
omfatter slutrengøring og vinduespolering, samt at flere af regnin-
gerne efter deres indhold vedrører andre adresser end nærværende.
På dette grundlag kan indklagedes krav ikke anses for behørigt 
dokumenteret. Idet voldgiftsretten lægger de af C og D afgivne
forklaringer til grund, hvorefter den af klagerens medarbejdere fo-
retagne oprydning ikke til alle tider var tilfredsstillende, imødekom-
mes indklagedes krav med et beløb, der med udgangspunkt i den
øvrige del af indklagedes omkostninger til oprydning og i klagerens
entreprisesums andel af den samlede byggeudgift skønsmæssigt
fastsættes fil 35.000 kr.
Der er efter det ovenfor anførte i relation til de af klageren aner-
kendte modkrav ikke grundlag for i yderligere omfang at imøde-
komme indklagedes krav vedrørende det supplerende gulvmand-
skab.
Indklagedes udgift til fugtmåling anser voldgiftsretten for en 
omkostning i anledning af egenkontrol og imødekommer ikke 
kravet om betaling heraf.
Oplysningerne om indklagedes omkostninger til tagdækning og 
Monitou foreligger ikke således oplyst, at voldgiftsretten kan imø-
dekomme kravet om betaling herfor.
Det bemærkes, at der ikke er afholdt afleveringsforretning vedrø-
rende klagerens entreprise, og der er heller ikke tilvejebragt andet 
grundlag for, at voldgiftsretten kan fastslå, at der foreligger udfø-
relsesfejl vedrørende klagerens vinduesmontage. Indklagedes krav 
om betaling i denne anledning imødekommes derfor ikke.



Efter det anførte tager voldgiftsretten klagerens påstand til følge
med 1.294.646 kr. ekskl. moms eller 1.618.307 kr. inkl. moms.
Beløbet forrentes som påstået.
I sagsomkostninger skal indklagede til klageren betale 75.000 kr.
Omkostningerne ved voldgiftsrettens virksomhed skal betales af
klageren med 1/3 og af indklagede med 2/3.



Kendelse afsagt den 29. januar 2008 af Voldgiftsretten for bygge-
og anlægsvirksomhed i sag nr. C-9889.

Totalentreprenør TE (adv. Niels Wulff)
mod
Bygherre BH (adv. Nicolai Dragsted).

I anledning af en tvist mellem totalentreprenør TE og bygherre BH
om vurdering af berettigelsen af bygherrens tilbageholdelse af en-
treprisesum som følge af påstået dagbodskrav i forbindelse med
opførelse af plejecenter i - - -, har klageren ved klageskrift modtaget
den 2. april 2007 indbragt sagen for en i medfør af »regler for
voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« nedsat
voldgiftsret bestående af arkitekt m.a.a. Erik Rask Larsen, civilin-
geniør JensWichmand Jørgensen og landsdommerMarianne Levy,
med sidstnævnte som formand.
Påstande:
Klager har påstået indklagede tilpligtet at betale 1.950.000,00 kr.
med tillæg af renter 10,75% p.a. af 625.000,00 kr. fra den 29. okto-
ber 2006, af 611.750,00 kr. fra den 29. november 2006 og af
713.250,00 kr. fra den 15. januar 2007.
Indklagede har påstået frifindelse subsidiært betaling af et mindre
beløb efter voldgiftsrettens skøn.
Sagen har været mundtligt forhandlet den 17. januar 2008.
Sagsfremstilling:
- - - Kommune, der i forbindelse med kommunesammenlægnin-
gerne er blevet en del af - - - Kommune, udbød i 2004 i licitation
byggeriet af et nyt plejeboligcenter i totalentreprise, hvor klager
afgav tilbud den 18. november 2004. Efter evaluering af de indkom-
ne tilbud, konstaterede klagers direktør, at kommunen havde begået
en fejl, som indebar, at klager burde have vundet licitationen. Som
følge heraf blev der afholdt ny licitation den 10. marts 2005, som
klager vandt. I kommunens evaluering af de indkomne tilbud er
anført bl.a.:
»HE har vedlagt en fyldestgørende tidsplan der angiver at den
endelige sanktionsgivende afleveringsdato vil være den 29.08.2006.
Dette er 54 arbejdsdage tidligere end udbudstidsplanen angiver.«
Ifølge udbudsbrevet var ABT 93 gældende med visse afvigelser.
Til § 25, stk. 2, var anført følgende tilføjelse:

»Dagboden udgør 1 promille af entreprisesummen (ekskl. Mer-
værdiafgift), dog mindst 5000 kr. for hver påbegyndt arbejdsdag,
hvormed den fastsatte tidsfrist overskrides. I det omfang en forsin-
kelse indhentes uden udgift for bygherren, vil dagboden efter byg-
herrens skøn eventuelt kunne tilbagebetales, men totalentreprenøren
har intet krav i så henseende.«
Ifølge rettelsesblad af 28. februar 2005 er der vedrørende denne
tilføjelse anført bl.a. følgende:
»ABT 93, § 25, stk. 2, tilføjelse.
Spørgsmål:
I denne tilføjelse forbeholder bygherren sig ret til at beholde en
evt. dagbod selv om der ikke har været afholdt udgifter p.g.a. for-
sinkelser og selv om byggeriet afleveres til tiden. Dette er ikke ri-
meligt. Kan vendingen - eventuelt udgå - blive erstattet med - vil
blive tilbagebetalt?«
Svar:
»I udbudstidsplanen er angivet 2 sanktionsgivende terminer. Af-
leveringsdatoen og ved afslutning af byggearbejdet. Afleveringsda-
toen er fastsat i tidsplanen og det vil ikke være muligt at indhente
nogen tid her såfremt denne dato overskrides. Og overskrides
denne dato uden i god tid at advisere bygherren, giver det bygherren
store problemer med planlægning af personaleressourcer, flytning
af medborgere o.l. Så afleveringsdatoen er meget vigtig!!
…«
I entreprisekontrakten med en budsum på i alt 77.235.000 kr. inkl.
moms blev den sanktionsgivende dato således den 29. august 2006
ved aflevering af byggeriet til bygherren. Der var oprindelig tillige
anført den 31. juli 2006 som sanktionsgivende dato for færdiggø-
relse af byggearbejderne, hvilken dato blev frafaldet af bygherren
i byggemødet den 30. maj 2006.
Klager antog en lang række underentreprenører til de enkelte fa-
gentrepriser, hvilket klager var berettiget til ifølge entreprisekon-
trakten, idet det dog samtidig blev pointeret, at totalentreprenøren
var ansvarlig i forhold til bygherren for opfyldelse af sine kontrakt-
lige forpligtelser.
Som underentreprenør til elarbejderne antog klager UE1, som
deltog allerede i forbindelse med etableringen af byggepladsen før
sommerferien 2005.
Som følge af en streng frostperiode i vinteren 2006 kunne der jf.
byggemødereferaterne fra byggemøderne januar, februar og marts
2006 konstateres forsinkelser på op til 4 uger, hvoraf en del var
indhentet. På samtlige byggemøder pointerede bygherren ved A,
at det var vigtigt, at totalentreprenøren i god tid skulle oplyse byg-
herren om skred i tidsplanen, idet dette havde indflydelse på plan-
lægningen af personale, flytning af beboere m.v. Ved byggemødet
i slutningen af marts 2006 blev det i den forbindelse anført, at i
god tid var 3-4 måneder inden afleveringsdagen. På dette byggemø-
de anførte klagers repræsentanter, at tidsplanen var rettet op, så
den fulgte aktiviteterne på pladsen, hvilket betød, at det indbyggede
slæk i den oprindelige tidsplan nu var væk, men at den oprindelige
afleveringsdato stadig ville kunne overholdes, idet der dog nu ikke
var plads til flere forsinkelser. Endelig blev det i byggemødet den
25. april 2006 anført, at den seneste frist for ændring af afleverings-
datoen nu var medio maj 2006. På byggemødet den 30. maj 2006
spurgte A kritisk ind til tidsplanen, idet bygherren nu havde planlagt
alt indflytning m.v., så en »masse mennesker er involveret og står
på »stand by«.«
Den 11. juli 2006 udeblev samtlige elektrikere fra byggepladsen,
hvilket viste sig at være foranlediget af, at el-entreprenøren selv
havde indgivet begæring om konkurs samme dag. Da konkursboet
ikke ønskede at indtræde i kontrakten, indkaldte klager den 13. juli
2006 til stadeforretning den 17. juli 2006.



I et brev af 27. juli 2006 til bygherrens rådgiver arkitektfirmaet -
- - redegjorde klager for det passerede og henviste i øvrigt til tidli-
gere meddelelser telefonisk og pr. mail. Det blev i brevet tilkende-
givet, at der måtte påregnes en forsinkelse på 3-4 uger, ligesom det
blev oplyst, at klager havde afsøgt markedet for at finde en el-
virksomhed, der kunne færdiggøre arbejdet.
Ved brev af 31. juli 2006 varslede bygherren dagbod fra den 29.
august 2006.
På byggemødet den 3. august 2006 blev det aftalt, at samtlige
boliger skulle afleveres den 13. oktober 2006.
Byggeriet blev afleveret den 13. oktober 2006. Under afleverings-
forretningen blev dagboden opgjort til 1.950.080 kr. ekskl. moms,
hvilket beløb indklagede har tilbageholdt af entreprisesummen.
Forklaringer:
Der er afgivet forklaring af B, C, D og A.
B har forklaret bl.a., at han er administrerende direktør i TE, som
er en mellemstor entreprisevirksomhedmed en årlig omsætning på
ca. 300 mio. kr. De tager sig specielt af styring af hoved- og tota-
lentrepriser, ligesom de har egen produktion med tømrerarbejder.
Vidnet var med i forbindelse med kontraheringen, og han fandt, at
der var begået en fejl ved beregningen første gang, hvorfor der kom
en ny budrunde, hvor det var klageren, der blev antaget. Klageren
har som følge af deres særlige arbejdskoncept, hvorefter de så godt
som altid anvender underentreprenører, kendskab til mange virk-
somheder i hele landet herunder på Lolland Falster. Forinden de
entrerer med en underentreprenør, checker de altid deres økonomi,
også selv om de har et nærmere kendskab til en bestemt underen-
treprenør, idet forholdene kan have ændret sig. Med hensyn til UE1
fik de 2003/04 regnskabet. Både dette og tidligere regnskaber viste,
at der var tale om et solidt selskab. Endvidere kendte de dette firma
som et på - - - velrenommeret selskab. Selskabet havde ca. 40 an-
satte. AB 92 garantien fik klager stillet af underentreprenøren uden
problemer.
Efter at der opstod problemer med dagbøder kontaktede han til
den daværende borgmester og fik etableret et møde den 30. oktober
2006. Efter at sagen gik over til den nye kommune, var det ikke
muligt at få en reel dialog i gang.
C har forklaret bl.a., at han var projektleder på byggeriet. Han var
tilknyttet byggepladsen, fra den blev etableret i juli 2005. I et sådant
byggeri er elentreprenøren med lige fra start, og det kørte helt
planmæssigt. Vinteren 2006 var meget streng, og det tog noget af
det slæk, der var i byggeplanen, men det blev indhentet ved force-
ring. Samarbejdet med bygherren måtte betegnes som rigtigt godt,
ligesom der under byggemøderne hver 14. dagmed underentrepre-
nørerne var en meget behagelig atmosfære. På et plejehjem må el-
installationen betegnes som enmeget kompleks opgave. UE1 fore-
stod selv skitseprojekteringen, der herefter blev afklaret med klagers
rådgivende ingeniør.
Indtil juli 2006 var der ca. 60 mand dagligt på byggeriet, og i juli
havde elentreprenøren ca. 15-20 mand. Da der den 11. juli 2006
ikke mødte nogen op fra elfirmaet, lykkedes det ikke vidnet at få
kontakt med dette, men han fik ad anden vej oplyst, at selskabet
var gået konkurs. Allerede den 12. juli 2006 forsøgte vidnet at få
kontakt til andre, der kunne overtage entreprisen. Han forsøgte i
hele landet, herunder navnlig i København og Sjælland ud over
Lolland Falster, men det var så godt som umuligt, dels på grund af
sommerferien men navnlig på grund af arbejdskraftsituation i
byggeriet på dette tidspunkt. Det lykkedes imidlertid at få kontakt
til en elinstallatør fra Lolland Falster, som ville påtage sig opgaven,
men på grund af sommerferie kunne der ikke være fuldt opmandet
før ind i august. I slutningen af juli var der ca. 7-10 mand og i au-
gust var de oppe på 20-30 mand fra hele Lolland Falster. De øvrige
underentreprenører var meget afhængige af elarbejdernes færdig-

gørelse, idet der ikke kunne sættes lofter op, før der var foretaget
den nødvendige rørføring. Det var derfor nødvendigt at ændre på
arbejdets gang, men alle underentreprenører udviste stor forståelse
og fleksibilitet, så klager er ikke blevet mødt med nævneværdige
krav som følge heraf. Med henblik på at sætte den nye elentreprenør
ind i det allerede udførte arbejde og det resterende, ansatte klager
en ekstern el-ingeniør, der var på pladsen for at bistå hermed.
Konkursen har kostet klager godt 3 mio. kr. i ekstra omkostninger
efter fradrag af garantien, som klager hævede.
D har forklaret bl.a. at han er ansat i - - - Kommune. Han var tid-
ligere social arbejdsmarkeds chef i - - - Kommune, som var bygher-
re på projektet, der var et led i kommunens modernisering af hele 
plejesektoren. Han var involveret i den politiske del af udbuddet, 
og han antog A som projektleder.
Dagbodsbestemmelsen i entreprisekontrakten blev fastholdt, da 
det var afgørende, at tidsplanen holdt. Den konkrete forsinkelse, 
som indtrådte, gav store problemer for kommunen, idet man bl.a. 
ikke kunne sætte de gamle bygninger til salg, før man kendte ud-
flytningsdatoen, ligesom det ikke var muligt at ændre allerede 
varslet arbejdsomlægninger for et meget stort antal personale. 
Hertil kom ekstra aktiviteter for de berørte beboere og deres pårø-
rende, ændrede flytteopgaver og nye informationsmøder m.v.
A har forklaret bl.a., at han via det arkitektfirma, som var bygher-
rerådgiver, blev ansat som projektleder. Han deltog i udbuddet og 
licitationen samt i forbindelse med indgåelse af kontrakterne. 
Dagbodsbestemmelsen blev indsat af hensyn til eventuelle udgifter 
ved forsinkelse. Han var med under hele byggeprocessen, og der 
var under hele forløbet et positivt og konstruktivt samarbejde med 
klager, som hele vejen igennem var meget løsningsorienteret. 
Umiddelbart efter konkursen og varslingen af dagbøder var der et 
møde, hvor D oplyste om problemerne ved forsinkelsen. Da vidnet 
i slutningen af juli 2006 kom tilbage fra ferie, orienterede klager 
ham om de foranstaltninger, man havde iværksat med henblik på 
at finde ny elentreprenør. C var meget problem- og løsningsorien-
teret, og det var vidnets opfattelse, at klager varetog det opståede 
problem hurtigst og bedst muligt, da det var en overophedet periode, 
hvor byggeriet i Danmark gik stærkt, og det var meget svært at 
finde håndværkere. Ca. 14 dage efter afleveringen flyttede alle 60 
beboere ind, hvilket var et stort logistisk arbejde.
Parternes argumenter:
Klageren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at klageren
har ret til tidsfristforlængelse, da der i perioden den 11. juli til 31. 
juli 2006 forelå umulighed med fremskaffelse af arbejdskraft, jf. 
ABT 93 § 24, stk. 1, nr. 3. Klageren havde forinden indgåelsen af 
underentreprisekontrakten med UE1 foretaget alle de nødvendige 
undersøgelser for at sikre sig, at firmaet var solidt og ikke ville 
komme i betalingsvanskeligheder, hvilket også understøttes af, at 
dette firma straks stillede den krævede garanti. Under hele bygge-
perioden havde elentreprenørens arbejde været upåklageligt, herun-
der også opmandingen, hvor der var mandet fuldt op lige til dagen 
før konkursen, der således kom som lyn fra en klar himmel. Efter 
dette tidspunkt har klageren gjort alt, hvad der stod i firmaets magt 
for at finde en ny elentreprenør med den nødvendige arbejdskraft, 
hvilket er ubestridt. På grund af sommerferien men navnlig på 
grund af den særlige situation i byggebranchen på det pågældende 
tidspunkt var det ikke muligt at skaffe den nødvendige arbejdskraft 
fuldt ud før i august, og herefter blev arbejdet færdiggjort til det 
nye udmeldte tidspunkt. Der må derfor i dette særlige tilfælde være 
tale om uforudsete omstændigheder, som er uden for klagers kon-
trol. Klageren har derfor krav på tidsfristforlængelse til den 13. 
oktober 2006, hvor der skete aflevering.
Såfremt voldgiftsretten ikke kan give klageren medhold heri, er 
det klagerens opfattelse, at dagbodskravet skal nedsættes, dels



fordi der har foreligget umulighed for en del af perioden, dels fordi
kravet er urimeligt henset til, at indklagede ikke har ønsket at rede-
gøre for de gener og omkostninger, forsinkelsen har medført.
Indklagede har til støtte for sin påstand gjort gældende, at klager
ikke havde ret til fristforlængelse, jf. ABT 93 § 24, at klager havde
frit valg mellem mange forskellige underleverandører, at klager
ikke var bundet til anvendelse af en bestemt underleverandør eller
eneforhandler, at klager selv havde ansvaret for udvælgelse af eg-
nede, pålidelige og økonomisk solide underleverandører, at forsin-
kelse som følge af underleverandørens konkurs er et forhold, der
ene og alene falder under klagerens risiko, og at underleverandørens
konkurs er tegn på, at klageren ikke har udvist tilstrækkelig omhu
ved sit valg af underleverandør.
Vedrørende klagerens anbringende om bortfald eller nedsættelse
af boden har indklagede bl.a. gjort gældende, at anvendelse af be-
stemmelser om bod for forsinkelse er hensigtsmæssigt ved entrepri-
seprojekter, at totalentreprenører i deres prissætning har mulighed
for at indregne en risikobonus til dækning for de situationer, hvor
der opstår forsinkelse og beregning af bod, at klageren selv har
foreslået den aftalte bodspålagte sluttermin 29.08.2006, at ABT 93
§ 25, stk. 2, fastlægger en objektiv beregning af erstatningen for
forsinkelse, hvor bygherren afskæres fra yderligere erstatning,
uanset det faktiske tab måtte overstige boden i væsentlig grad, og
hvor bygherren til gengæld ikke har en forpligtelse til sikring af
dokumentation for sit konkrete tab, at der efter dansk ret er en yderst
restriktiv adgang til nedsættelse af dagbøder, da maksimeringen i
§ 25 af bygherrens adgang til opnåelse af erstatning ellers bliver
ensidig i entreprenørens favør, at indklagede i tilbudsfasen og under
entreprisen løbende har gjort klageren behørigt opmærksom på
vigtigheden af rettidig levering, at indklagede under projektets
forløb har udvist fleksibilitet med hensyn til udskydelse af delele-
menter, og at dagbodskravet ikke kan anses for åbenlyst urimeligt.
Voldgiftsrettens begrundelse og konklusion:
Ved vurderingen af de under licitationen indkomne tilbud noterede
indklagede, at klagers angivelse af den endelige sanktionsgivende
afleveringsdato var 54 arbejdsdage tidligere end udbudsplanens
angivelse. Det fremgår af byggemødereferaterne fra slutningen af
januar, februar og marts 2006, at der var opstået forsinkelser på op
til 4 uger navnlig begrundet i, at vintervejret og kuldegraderne
havde sat det udvendige tømrer- og murerarbejde tilbage. På byg-
gemødet i marts oplyste klager, at tømreren havde indhentet noget
af den tidligere forsinkelse, at tidsplanen var rettet op, så den fulgte
aktiviteterne på pladsen, at den oprindelige afleveringsdato stadig
kunne overholdes, men at der nu ikke var plads til flere forsinkelser,
idet den indbyggede slæk i den oprindelige tidsplan nu var væk.
Det fremgår af de afgivne forklaringer, at samarbejdet mellem
klager og indklagedes byggerådgiver på alle måder fungerede
upåklageligt hele vejen igennem også i den sidste fase efter klagers
antagelse af en ny elentreprenør. Det fremgår også af de afgivne
forklaringer, at klager kort efter konkursens indtræden fik antaget
en ny elentreprenør, således at denne allerede i slutningen af juli
var bemandet med 7-10 mand og i august med ca. 20-30 mand.
Endvidere antog klager en ekstern elingeniør, der var på byggeplad-
sen dagligt med henblik på at vejlede den nye underentreprenør
med færdiggørelsen af entreprisen.
Voldgiftsretten lægger til grund, at klager, forinden de indgik af-
tale med UE1, havde foretaget de nødvendige og tilstrækkelige
undersøgelser af dennes økonomiske soliditet, at den fulde garanti
på ca. 750.000 kr. blev stillet uden problemer, at underentreprenøren
under hele byggeriet havde udført sine arbejder upåklageligt med
den tilstrækkelige bemanding, og at der op til og så sent som dagen
før konkursens indtræden var fuld bemandingmed ca. 15 håndvær-
kere på elentreprisen. Voldgiftsretten finder derfor, at konkursens

indtræden måtte anses som helt uventet og uvarslet. Endvidere
lægger voldgiftsretten til grund, at klager straks efter konkursen
hurtigt og effektivt iværksatte de nødvendige foranstaltninger med
henblik på at fremskaffe en ny underentreprenør, ligesom der blev
tilknyttet en elingeniør som rådgiver, hvorfor det lykkedes at få
arbejdet færdigt til det tidspunkt, der var aftalt på byggemødet i
begyndelsen af august 2006.
Under disse ganske særlige omstændigheder findes konkursen og
den deraf følgendemanglendemulighed for straks at skaffe tilstræk-
kelig arbejdskraft at måtte betegnes som en hindring, som klager
som totalentreprenør hverken kunne eller burde have forudset,
undgået eller overvundet tidligere end sket. Voldgiftsretten har
herved navnlig tillagt det betydning, at klager forinden entreprise-
kontraktens indgåelse næsten 1½ år tidligere havde foretaget nød-
vendige og tilstrækkelige undersøgelser af entreprenørens økono-
miske soliditet, at der også ifølge indklagedes rådgiver under byg-
geriets forløb ikke på nogenmåde havde været anledning for klager
til at næremistanke om eventuelle økonomiske problemer hos UE1,
og at klager straks iværksatte foranstaltninger med henblik på at
afværge den indtrådte hindring, hvilket lykkedes efter relativt kort
tid, uanset at det på grund af en ekstraordinær overophedning i den
danske byggebranche netop på dette tidspunkt måtte anses for så
godt som umuligt at skaffe den fornødne arbejdskraft til det relativt
omfattende og komplekse elarbejde, der vil være forbundet med et
byggeri indenfor plejesektoren, og hvor færdiggørelsen af elarbejdet
særligt i denne fase af byggeriet må anses for at være af væsentlig
betydning for færdiggørelsen af den samlede entreprise. Klager har
derfor i medfør af ABT § 24, stk. 1, nr. 3, krav på tidsfristforlæn-
gelse indtil afleveringen fandt sted.
Klagers påstand tages herefter til følge.
Med hensyn til omkostningerne forholdes som nedenfor bestemt,
idet det bemærkes, at der ved fordelingen af voldgiftsrettens om-
kostninger er taget hensyn til sagens ganske særlige karakter.

Thi bestemmes:
Indklagede - - - Kommune skal til klageren TE betale 1.950.000,00
kr. med tillæg af renter 10,75% p.a. af 625.000,00 kr. fra den 29.
oktober 2006, af 611.750,00 kr. fra den 29. november 2006 og af
713.250,00 kr. fra den 15. januar 2007.
I sagsomkostninger betaler indklagede 60.000 kr. til klager.
De omkostninger, der er forbundetmed voldgiftsrettens behandling
af sagen, betales med halvdelen til hver efter opgørelse og påkrav
fra Voldgiftsnævnet.



Kendelse afsagt den 13. marts 2008 af Voldgiftsretten for bygge-
og anlægsvirksomhed i sag nr. C-9396.(6)

Hovedentreprenør HE (adv. Henrik Hauge Andersen)
mod
Bygherre BH (adv. Jens Jordahn).

Indledning
Advokat Henrik Hauge Andersen har ved klageskrift modtaget
den 15. maj 2006 anmodet Voldgiftsnævnet om at nedsætte en
voldgiftsret til afgørelse af en tvist mellem ovennævnte parter om
opgørelse af ekstraarbejder, berettigelse af modregning af dagbod
samt vurdering af mangler efter udførelse af to hovedentrepriser
vedrørende renovering af boligbebyggelse - - -.
Voldgiftsnævnet har i anledning heraf vedtaget at nedsætte en
voldgiftsret i henhold til »Regler for behandling af sager ved de af
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed nedsatte vold-
giftsretter« bestående af arkitekt Erik Jørgensen, direktør, ingeniør
M.IDA Ole Davidsen og højesteretsdommer Asbjørn Jensen, med
sidstnævnte som formand.
Parternes påstande
Klageren har nedlagt påstand om, at indklagede skal betale
11.953.495,92 kr. samt rente af 3.697.338,75 kr. fra 21. januar
2006, af 3.541.487,00 kr. fra 21. marts 2006, af 3.899.693,28 kr.
fra 22. maj 2006, af 797.580,46 kr. fra 5. december 2006 og af
17.395,92 kr. fra 30. januar 2008, alt til betaling sker.
Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod be-
taling af et mindre beløb fastsat efter voldgiftsrettens skøn med
tillæg af renter som anført i klageskriftet, og har nedlagt selvstændig
påstand om, at klageren til indklagede principalt skal betale
11.579.783,75 kr. med tillæg af renter af 3.100.000 kr. fra modta-
gelsen af svarskriftet i Voldgiftsnævnet [den 21. september 2006]
til 1. februar 2008 og fra denne dato af det påståede beløb, til beta-
ling sker, subsidiært et mindre beløb med tillæg af renter som på-
stået.
Klageren har heroverfor påstået frifindelse.
Klagerens endelige påstand er opgjort således:

24.121.000,00 kr.Kontraktsummer i alt
190.312,00 kr.Anerkendte fradrag for udgåede ydelser

23.930.688,00 kr.Samlede kontraktsummer
8.866.498,00 kr.Tillægsarbejder
32.797.186,00 kr.Samlet entreprisesum
22.812.306,00 kr.Indklagede har betalt
9.984.880,00 kr.Til rest
436.000,00 kr.Anerkendte udgifter til mangelafhjælpning

11.936.100,00 kr.Tilgodehavende 9.548.880,00 kr. Tilgodehavende med til-
læg af moms

17.395,92 kr.Udgifter til forlænget garanti
11.953.495,92 kr.Klagers krav i alt

Indklagedes endelige påstand er opgjort således:
9.510.268,75 kr.Udgifter til udbedring af mangler 7.608.215,00 kr. med til-

læg af moms
7.188.058,00 kr.Dagbod fra den 24. december 2005 til 15. august 2006 i alt

298 kalenderdage
398.312,00 kr.Fradrag i entreprisesummen



17.096.638,75 kr.I alt
5.516.855,00 kr.Tilbageholdte betalinger vedrørende entreprisen og ekstra-

arbejder
11.579.783,75 kr.Indklagedes krav i alt

Parterne er enige om, at hver af parterne - med den fornødne doku-
mentation - kan korrigere tallet for, hvad indklagede har betalt til
klager.
Bevisførelse
Mundtlig forhandling har fundet sted den 4., 5., 6. og 8. februar
2008. Voldgiftsretten har i denne forbindelse foretaget besigtigelse
af boligbebyggelsen.
Der er foretaget afhjemling af skønsmændene arkitekt m.a.a. Tom
Poulsen, murermester Torben Hvid Rasmussen og arkitekt m.a.a.
Søren Vadstrup.
Der er afgivet forklaring af - - -.
Parterne har tiltrådt, at voldgiftsretten afsiger en kendelse, således
at kendelsen alene gengiver voldgiftsrettens begrundelse for resul-
tatet, men hvori sagsfremstilling, de afgivne forklaringer og parter-
nes procedure alene gengives, i det omfang de indgår i voldgiftsret-
tens begrundelse.
Generelt
Den 18. april 2005 afgav klageren, HE, tilbud på udførelsen i
hovedentreprise af renovering af vinduer, udvendige døre, facader,
tag, fundamenter og el vedrørende - - -, udbudt i licitation i henhold
til udbudsbrev af 21. marts 2005 fra indklagede, BH.
Den 18. og 24. maj 2005 indgik parterne to entreprisekontrakter
vedrørende henholdsvis renovering af vinduer og udvendige døre
og renovering af facader, tag, fundamenter og el. Om tidsfrister og
dagbod anføres enslydende i § 4 i de to entreprisekontrakter følgen-
de:
»Tidsfrister
Stk. 1
Entreprisen skal udføres fra ultimo maj til 23. december 2005,
incl. Mangelafhjælpning.
Stk. 2
Entreprisen er påført dagbodsbehæftede delterminer i.h.t. udbuds-
materialet.
Det skal præciseres at eventuelle del-dagbøder vil blive tilbagebe-
talt såfremt den endelige afleveringstermin overholdes.«
Ifølge indklagedes forklaring var årsagen til, at entrepriserne, der
blev udbudt samlet, blev opdelt i to entreprisekontrakter, udeluk-
kende, at facadeentreprisen blev gennemført som en byfornyelsessag
med offentlig støtte, og at kommunen derfor krævede et særskilt
regnskab herfor. Af hensyn til opnåelsen af tilskud var det af væ-
sentlig betydning for BH, at facadeentreprisen var afsluttet inden
udgangen af kalenderåret 2005.
Det fremgår af Fællesbeskrivelsens pkt. 0.1 »Almen orientering«,
at byggeledelse og bygherrens tilsyn blev udført af R.
Det fremgår bl.a. af HE's tilbudsbrev af 18. april 2005, der er en
del af entreprisegrundlaget, af tidsplanerne og forklaringerne om
arbejdets udførelse, at ejendommens facader med henblik på
renoveringen blev opdelt i 6 etaper, og at arbejdet blev tilrettelagt
således, at bygherrens tilsynsførende i takt med, at der blev opstillet
stillads ud for en etape, foretog en registrering af, hvilke vindues-
rammer der efter hans opfattelse kunne genbruges, og hvilke der
skulle kasseres. Herefter blev den pågældende sektions facadepuds
nedbanket, og først herefter blev vinduesrammerne nedtaget med
henblik på renovering. Efter nedtagning af vinduesrammerne udfør-
tes grovpudsning og filtsning af facaderne, hvorefter de renoverede
og nye vinduesrammer blev tilpasset, isat og færdigmalet fra stil-
lads.

Klagers krav om tidsfristforlængelser.
En del af klagers krav på bl.a. betaling af stilladsleje, vinterforan-
staltninger og byggepladsomkostninger og indklagedes krav på
dagbod er afhængig af, hvorvidt klager har krav på tidsfristforlæn-
gelser. Voldgiftsretten behandler derfor indledningsvis dette
spørgsmål.
Klager har fremsat krav om tidsfristforlængelse som følge af æn-
dringerne i vinduesentreprisen, standsningen af facadepudsearbej-
derne, ændringen af metoden for arbejdernes udførelse, samt den
sene fremsendelse af detailtegninger for altanelementer og altanræ-
kværker. Hertil kommer krav om tidsfristforlængelser som følge
af overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i 3 arbejdsdage samt
en forsinkelse på 2 arbejdsdage som følge af afspærringer i forbin-
delse med en brand i naboejendommen.
Indklagede har afvist kravene om tidsfristforlængelser navnlig
med henvisning til, at indklagede på intet tidspunkt har givet tids-
fristforlængelser, og at forsinkelserne i det hele skyldes klagers
egne forhold. Endelig har indklagede henvist til, at klager ved ud-
arbejdelsen af de reviderede tidsplaner af henholdsvis 26. juli og
7. september 2005, som byggeledelsen tiltrådte, har fraskrevet sig
retten til at påberåbe sig eventuelle forsinkelser som grundlag for
tidsfristforlængelser.
1. Ændringer i vinduesentreprisen
Klager har til støtte for kravet om tidsfristforlængelse vedrørende
vinduesentreprisen navnlig henvist til, at udbudsmaterialets om-
fangsbeskrivelse med hensyn til antallet af vinduesrammer, som
skulle udskiftes, var misvisende. Det var således anført, at træet i
de gamle rammer var godt, og at der alene skulle anvendes omkring
100 nye rammer, men det viste sig, at træet i mange rammer var
dårligt, og at omkring 1200 rammer derfor måtte kasseres og ud-
skiftes med nye rammer. Dette medførte en væsentlig indledende
forsinkelse og senere i byggeperioden yderligere forsinkelser med
hensyn til levering af nye rammer fra leverandøren, 1. Med en så
stor forøgelse af den forventelige leverance ville det heller ikke
med så korte varsler have været muligt at få rettidig levering fra
andre leverandører. Det er endvidere ikke rigtigt som hævdet af
indklagede, at forsinkelser med vinduesleverancen var uden selv-
stændig betydning for afleveringen af arbejdet, fordi klager i for-
vejen var forsinket med udførelsen af facadeentreprisen.
Indklagede har afvist kravet om tidsfristforlængelse som følge af
det forøgede antal nye rammer navnlig med henvisning til, at HE
sparede tid, fordi den forøgede vinduesudskiftning begrænsede
omfanget af den snedkermæssige gennemgang af vinduerne, at
klagers forsinkelse med hensyn til facadeentreprisen medførte, at
eventuelle forsinkelser som følge af vinduesleverancerne ikke fik
særskilt betydning for tidspunktet for arbejdets færdiggørelse, og
at eventuelle forsinkelser hos en underentreprenørs materialeleve-
randør ikke giver en hovedentreprenør ret til tidsfristforlængelse.
Sagens oplysninger:
I omfangsbeskrivelsen »04 VINDUER« hedder det bl.a.:
»Vinduerne er af god trækvalitet, som tilsyneladende har kunnet
modstå en manglende vedligeholdelse med maling i mange år. …
Vinduerne er tilsyneladende kun blevet malet med linolie gennem
tiderne. … Formodentlig derfor den rimelige gode tilstand træet
fortsat befinder sig i. Karm om rammeprofilerne er kraftige og
stabiliteten god. …«
Under »Nr. 04.06 Nye vinduesrammer« hedder det bl.a.:



»I forbindelse med vinduesistandsættelsen skal der påregnes at
nogle af de eksist. vinduesrammer er for dårlige til istandsættelse,
så derfor skal disse udskiftes til nye rammer udført i samme pro-
fil/størrelse og i sibirisk lærketræ
…
100 stk. nye vinduesrammer i størrelse 700 x 12000 mm (bxh)
skal medregnes.«
Først i forbindelse med selve renoveringsarbejdet på de nedtagne
vinduesrammer, som blev udført af tømrerfirmaet, UE, som unde-
rentreprenør for HE, viste det sig, at en betydelig del af rammerne
var i så dårlig stand, at bygherrens tilsyn tiltrådte, at de blev kasse-
ret. I alt blev omkring 1200 vinduesrammer erstattet med nye
rammer. Rammerne skulle leveres af L1, som UE havde indgået
aftale om levering med.
Voldgiftsretten udtaler:
På grundlag af oplysningerne i sagen herunder de afgivne forkla-
ringer finder voldgiftsretten det godtgjort, at der opstod en betydelig
forsinkelse med hensyn til færdiggørelse af vinduesentreprisen som
følge af, at det først i forbindelse med selve renoveringen af de
nedtagne rammer viste sig, at et meget større antal rammer end
forudsat i kontraktsmaterialet skulle erstattes af nye rammer, og at
HE som følge heraf bl.a. i brev af 22. juli 2005, 16. august 2005,
18. oktober 2005 og 2. november 2005 forbeholdt sig ret til tids-
fristforlængelse som følge heraf. Voldgiftsretten finder det således
godtgjort, at der opstod en væsentlig forsinkelse med hensyn til
bestilling og levering af de første rammer og derefter løbende for-
sinkelser med hensyn til levering af de senere bestilte leverancer.
Voldgiftsretten finder det endvidere godtgjort, at denne forsinkelse
fik betydning for færdiggørelsen af vinduesentreprisen og dermed
afleveringen af det samlede arbejde, og det findes ikke godtgjort,
at HE ved manglende tilrettelæggelse af de øvrige arbejder selv
har forsømt at begrænse forsinkelsen, eller at forsinkelsen kunne
være undgået ved, at HE's underentreprenør, UE, havde valgt en
anden leverandør. Som følge af oplysningerne i udbudsmaterialet
om, at vinduerne var af god trækvalitet og det hertil knyttede skøn
over, at omkring 100 vinduesrammer kunne forventes udskiftet
med nye rammer, finder voldgiftsretten, at forsinkelsenmå henføres
til bygherrens forhold, jf. AB 92 § 24, stk. 1, nr. 2, hvorfor HE er
berettiget til en vis tidsfristforlængelse på vinduesentreprisen.
2. Standsning af facadepudsarbejderne og ændring af arbejdsme-
toden
Klager har til støtte for kravet om tidsfristforlængelse vedrørende
facadeentreprisen navnlig anført, at arbejderne reelt var standset i
perioden 28. juli til medio august 2005, og at dette skyldtes indkla-
gedes forhold, idet indklagede ændrede den foreskrevne pudsnings-
metode. Ændringen indebar i øvrigt en yderligere arbejdsgangmed
ekstra lag opretningspuds, for hvilke klager fik merbetaling på
400.000 kr. Undersøgelserne af, om nedbankningen af puds på
gårdsiden kunne erstattes af en varmtvandsrensning, medførte en
yderligere forsinkelse, og mandskabet kunne ikke overflyttes til
anden nedbankning på gadesiden. Hertil kom 3 dages
overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i september 2005 og en
forsinkelse på 2 dage som følge af branden i november måned på
naboejendommen.
Indklagede har afvist kravet om tidsfristforlængelse på facadeen-
treprisen. Indklagede har henvist til, at årsagen til forsinkelsen
navnlig skyldtes, at HE hverken havde tilstrækkeligt kvalificeret
byggepladsledelse eller mandskab til at udføre arbejderne, at de
kontraktsmæssige pudseprøver ikke blev udført rettidigt og i øvrigt
viste sig at være fejlbehæftede, atHE havde problemer med hensyn
til materialerne til filtsearbejdet, ogatHE nedmandede arbejdsplad-
sen i juli/august 2005 i stedet for at udføre nedhugning af gammel
puds og udføre udkast på gadefacaderne. Behovet for udførelsen

af et ekstra opretningspudslag skyldes en for hårdhændet nedbank-
ning, der ifølge omfangsbeskrivelsens pkt. 0.3.05 skal »udføres så 
skånsomt så sten og fuger ikke beskadiges«. I øvrigt forudsatte den 
oprindelige pudsemetode, der var angivet i omfangsbeskrivelsens 
pkt. 03.08, tre særskilte behandlinger af facaden, som HE derfor 
under alle omstændigheder skulle have indregnet i tidsplanen.
Sagens oplysninger:
I omfangsbeskrivelsens »Nr. 03 Facader/sokkel« under »Nr. 08
Oppudsning« hedder det bl.a.: 
»…
Udkastning med K kh 20/80/475, 0,8 mm.
Der pudses med K kh 35/65/500, 0,5 mm farvet puds
Slamlag fjernes med filtsbræt på puds, så tilslagsmaterialet frem-
står i overfladen
Afslutningsvis tyndfiltses med K kh 20/80/475, 0,3 mm, så kun
pudsespor fjernes og tilslagsmaterialet fortsat fremstår i overfladen.« 
I særbeskrivelsen under »Afsnit 2 Murerarbejdet (Mur)« hedder
det side 7 under »Pkt. 2.3 Udførelse« bl.a.: 
»Arbejder på facader - generelt:
I forbindelse med arbejdets opstart skal der udføres prøver af de 
enkelte typer arbejder, efter nærmere anvisning, til tilsynets god-
kendelse.
…
Puds-, filts- og reparationsarbejdet skal tilrettelægges, så der ikke
forekommer synlige overgange eller farveforskelle i overfladen. 
…
Pudsning:
Filtsning udføres iht. Bygningsbevaring, udgivet af Skandinavisk
Jurakalk A/S, udgave 2003.
Tyndfiltsning af facader udføres iht. metode 1 side 35.
…«
I rettelsesblad nr. 01 af 8. april 2005 hedder det bl.a.: 
»Særbeskrivelse-opdelt i fag:
Side 5, Mørtel - præcisering:
I forbindelse med pudsearbejder på facader skal der anvendes
indfarvet mørtel. 
…
Side 7, Arbejder på facader generelt - tilføjelse:
Ved anvendelse af kalk- og hydrauliske kalkmørtler må lagtykkel-
sen pr. arbejdsgang ikke overstige 15 mm. Årsagen er, at luftens 
kuldioxid skal kunne trænge ind i materialet og carbonatisere kal-
ken.
Endvidere skal der gå ca. 1 uge mellem påføring af disse lag -
væggen skal være hvidtør før næste lag kan påføres.«
I referat af »Projektgennemgangsmøde vedr. murer-arbejder« af 
18. maj 2005 hedder det bl.a.:
»7. Facadepuds:
Mørtel: Det pointeres, at mørtelen skal være vådmørtel m/jurakalk
uden cement, med tilslag af bakkesand, kornstørrelse max 6 mm. 
Opbygning: 2-lagsopbygning, hvor 2. gang udføres med Wash-
board som ædelpuds/granitpuds. Den afsluttende filtsbehandling 
udføres ikke.
Prøver: Der afsættes først en 1-2 m2-prøve til forhåndsvurdering 
v/Svinget 5, efter godkendelse af denne afsættes en stor prøve, 
omfattende en hel bane fra taggesims til sokkel.«
Voldgiftsretten udtaler:
Det må på grundlag af byggemødereferater, tilsynsreferater, breve
fra HE til byggeledelsen og forklaringerne lægges til grund, at HE 
udførte nogle pudsprøver i juni måned 2005, men at byggeledelsen 
først den 28. juni 2005 meddelte HE den endelige materialesam-
mensætning og udførelsesmåde vedrørende facadepudsen [B35]. 
Den aftalte facadepudsprøve udført som wash-board blev besigtiget 
den 28. juli 2005 af tilsynet, der ikke vil acceptere de konstaterede



revner i pudsen, og ny besigtigelse med deltagelse af bygherren
blev aftalt til primo august 2005. Under denne besigtigelse den 4.
august 2005 kasserede bygherren prøven. Under det efterfølgende
møde den 7. august 2005 meddelte byggeledelsen, at man ville
»undersøge forholdene ved at lade washboardbehandlingen blive
erstattet med den tyndfilts, som indgår i tilbudsindhentningen som
en alternativ løsning«, jf. R's referat af 8. august 2005. Det blev
endvidere aftalt, at HE skulle udføre forsøg med højtryksrensning
af den resterende eksisterende facadepuds på gårdsiden, jf. R's re-
ferat af projektmøde den 18. august 2005. Det fremgår af R's til-
synsnotat nr. 10 af 25. august 2005, at forsøget med højtryksrens-
ning af gårdfacaden var opgivet, og at byggeledelsen den 24. august
2005 havde meddelt HE, at gårdfacaden skulle afrenses ved ned-
bankning. Af forklaringerne fremgår, at baggrunden for byggele-
delsens beslutning navnlig var, at HE ved besigtigelsen af prøvefel-
terne havde tilkendegivet, at HE ikke kunne indestå for, at der ikke
ville kunne opstå farvenuancer i tyndfiltsen, hvis der alene blev
anvendt højtryksrensning og pletvis nedbankning af løs mørtel.
Det fremgår endvidere bl.a. af byggemødereferat nr. 10 fra møde
den 1. september 2005, at det endelige prøvefelt med tyndfilts af-
ventede levering af indfarvet tyndfilts. Byggeledelsen kasserede
en tyndfiltsprøve den 22. september 2005, og en ny tyndfiltsprøve
blev godkendt den 30. september 2005, men således at bygherren
og byggeledelsen skulle have forelagt et stort referencefelt efter
nedtagning af stillads til endelig godkendelse i ugen fra 3. oktober
til 7. oktober 2005. Det fremgår af projektmødereferat fra møde
den 24. oktober 2005, at tyndfiltsprøven ikke blev godkendt, og at
den endelige godkendelse forudsatte, at stødene i tyndfiltsen blev
gjort mindre synlige ved bl.a. anvendelse af flere folk i det enkelte
sjak.
Det må efter voldgiftsrettens opfattelse lægges til grund, at en del
af forsinkelsen med facadeentreprisen skyldes, at HE ikke rettidigt
var i stand til at udføre tilfredsstillende prøvefelter vedrørende
filtsningen, og at dette et vist omfang skyldes fejl i det af HE an-
vendte Maxittyndfiltsmateriale og HE's disponering af stilladset.
Voldgiftsretten finder imidlertid, at hovedårsagen til, at de aftalte
prøvefelter med farvet tyndfilts blev afsat så sent i arbejdsprocessen,
at dette medførte forsinkelser på den samlede facadeentreprise,
skyldes, at de af byggeledelsen anviste mørtelmaterialer ikke var
egnet til den wash-boardbehandling, som byggeledelsen bestemte
skulle anvendes på projektgennemgangsmødet den 18. maj 2005,
og at byggeledelsen først den 8. august 2005 traf beslutning om,
at denne metode skulle forlades. På den baggrund finder voldgifts-
retten, at HE er berettiget til en vis mindre tidsfristforlængelse som
følge af byggeledelsens beslutning om omlægning af arbejdsmeto-
den.
Det må endvidere lægges til grund, at såvel tilsynet som HE
konstaterede, at nedbankningen på en del områder havde medført
så store fordybninger i facadeoverfladen, at udkastlaget måtte op-
rettes med et ekstra pudslag, inden grovpudsning kunne udføres.
Det er oplyst, at pudslaget på de eksisterende facader gennem tider-
ne var repareret flere gange, herunder med cementbaseret mørtel.
Voldgiftsretten finder det bl.a. på den baggrund ikke godtgjort, at
behovet for en opretning af pudslaget skyldes, at HE har udført
nedbankningen for hårdhændet. Det bemærkes i den forbindelse,
at der ikke foreligger oplysninger om, at tilsynet under HE's udfø-
relse af nedbankningen har gjort indsigelser imod fremgangsmåden.
Denne nødvendige opretning af facaderne indgår ikke i kontraktens
omfangsbeskrivelse og må derfor anses for et ekstraarbejde, som
berettiger HE til en vis tidsfristforlængelse. Det gælder, selv om
beskrivelsen af oppudsning i omfangsbeskrivelsen synes at indehol-
de en oppudsning, der omfatter tre behandlinger af facaderne.

Endelig finder voldgiftsretten, at HE er blevet forsinket som følge
af byggeledelsens beslutning af 8. august 2005 om forsøg med
højtryksrensning af gårdfacaderne i stedet for nedbankning, der
først blev opgivet den 24. august 2005. Den ændrede metode ville
medføre en vis besparelse af tid for HE, men også en økonomisk
besparelse for bygherren, hvorfor forsinkelsen må henregnes til
bygherren. Det forhold, at metoden blev foreslået af medarbejdere
fra HE, uden at HE samtidig tog forbehold om risiko for farvefor-
skelle i det endelige tyndpudslag, kan ikkemedføre et andet resultat.
Voldgiftsretten finder det endvidere ikke godtgjort, at HE var i
stand til udnytte mandskabet i denne prøveperiode ved nedhugning
på gadesiden, hvorfor forsinkelsen ikke kunne være opvejet herved.
Samlet finder voldgiftsretten, at HE, der gentagne gange har gjort
byggeledelsen opmærksom på forholdenes betydning for overhol-
delse af afleveringsfristen, har været berettiget til en vis tidsfristfor-
længelse som følge af de anførte forhold. Den omstændighed, at
byggeledelsen på byggemøder og på anden måde har afvist, at
forholdene kunne begrunde tidsfristforlængelse, kan ikke i sig selv
medføre, at kravet er bortfaldet.
3. Detailprojektet for altaner
Klage har til støtte for kravet om tidsfristforlængelse vedrørende
renovering af altaner navnlig anført, at detailprojektet for altaner
- trods gentagne rykkere herfor - fremkom på et så sent tidspunkt,
at levering af altanelementer fra L2 og rækværker blev stærkt for-
sinket, idet projektet først forelå i sin helhed den 19. december
2005.
Indklagede har afvist kravet om tidsfristforlængelse med henvis-
ning til, at klager fra entreprisens begyndelse var klar over, at der
ville ske en løbende projektering, og at klager kunne have ordret
de enkelte elementer i takt med, at der forelå detailtegninger.
Voldgiftsretten udtaler:
Der forelå ikke ved arbejdets begyndelse en detailprojektering af
altaner og rækværkerne på disse. Det fremgår af byggemødereferat
nr. 16 fra mødet den 13. oktober 2005, at »Det endelige skitsepro-
jekt på altanerne er ikke afklaret« og at »HE påpeger at dette kan
give tidsmæssige problemer med leverancen af afdækningselemen-
ter samt opkantselementer i fiberbeton«. Dette er gentaget i de ef-
terfølgende byggemødereferater. I referatet fra byggemøde nr. 24
den 8. december 2005 oplyser HE, at der er 9 ugers leveringstid
på fiberbetonelementer. Dette gentages i byggemødereferat nr. 25
af 15. december 2005, hvori det tillige anføres, at de sidste altan-
projekter er udleveret den 12. december 2005 og »dermed skulle
alle altaner være projekteret og afleveret«, bortset fra detailafklaring
vedrørende en enkelt altan, der skulle afklares den 19. december
2005. I brev af 24. november 2005 har HE oplyst byggeledelsen
om, at konsekvenserne af det manglende projekt som følge af leve-
ringsfristen fra L2 bl.a. vil være, at »Altanerne… derfor først [kan]
udføres i februar måned, men HE forsøger at få elementer leveret
tidligere således at de enkelte altaner kan færdiggøres i en successiv
proces.«
Voldgiftsretten finder, at HE har været berettiget til at udskyde
ordningen af i hvert fald fiberbetonafdækningernemv., indtil detail-
projekteringen viste, hvilken udformning afdækningerne mv.
skulle have, og hvilke mængder heraf der i alt skulle ordres.
HE er på denne baggrund berettiget til den tidsfristforlængelse
med hensyn til aflevering af altanerne, som forsinkelserne med
detailprojekteringen har medført.
4. Betydningen af HE's tidsplaner.
Indklagede har fremsat indsigelse om, at HE i hvert fald ved revi-
sionerne af tidsplanen for arbejdets udførelse af 26. juli 2005 og
7. september 2005 har givet afkald på tidsfristforlængelser for for-
hold, som ligger forud for disse planer.



Klager har afvist indsigelsenmed henvisning til, at der med hensyn
til overholdelsen af tidsfristerne i disse revisioner var knyttet krav
fra HE's side om betaling af forceringsudgifter, som byggeledelsen
afviste, og en forudsætning om, at der ikke blev knyttet dagbod til
en eventuel overskridelse af afleveringsfristen.
Voldgiftsretten udtaler:
Det må lægges til grund, at revisionerne af 26. juli 2005 ikke blev
tiltrådt af byggeledelsen. I byggemødereferat nr. 10 fra møde den
1. september 2005 hedder det således bl.a.: »HE udarbejder revide-
ret og forceret tidsplan, med henblik på overholdelse af sluttermin
d. 23-12-2005«.
For så vidt angår tidsplanen revideret 7. september 2005 indehol-
der denne revision ingen udtrykkelig afleveringsdato, men det
fremgår af planen, at slutdatoen for facadepuds mv. på etape 6 er
16. december 2005, at slutdatoen for maling af rammer og karm
fra stillads er 6. januar 2006, at slutdatoen for mangelgennemgang
og afhjælpning er 11. januar 2006, og at slutdatoen for nedtagelse
af stilladser er 20. januar 2006. I fremsendelsesbrevet af 9. septem-
ber 2005 anfører HE bl.a., at »Tidsplanen [ikke] indeholder …
sanktioner idet vi forudsætter at disse undlades i den givne situa-
tion.« Det fremgår endvidere, at HE kræver betaling for den force-
ring, der efter HE's opfattelse er indeholdt i tidsplanen, og betaling
af udgifter til ekstra stilladsleje. Af R's referat af 13. september
2005 fra et møde med HE den 8. september 2005 om tidsplanen
fremgår, at R ikke vil acceptere disse krav. Det må ud fra den efter-
følgende korrespondance, herunder parternes divergerende referater
fra efterfølgendemøder om tidsplanlægningen i oktober, november
og decembermåned, lægges til grund, at HE fastholdt, at forcerings-
udgifter og udgifter til stilladser skulle betales af bygherren, og at
tidspunktet for en eventuel slutdagbod ikke var tiltrådt af HE som
følge af HE's krav om tidsfristforlængelser.
På den baggrund finder voldgiftsretten det ikke godtgjort, at HE
med fremsendelsen af de pågældende revisioner af HE's tidsplan
har givet afkald på tidsfristforlængelser vedrørende forhold, som
ligger forud for udarbejdelsen af disse tidsplaner.
Voldgiftsrettens samlede vurdering, af størrelsen af en tidsfristfor-
længelse.
Klage har ikke under voldgiftssagen angivet, hvilken tidsfristfor-
længelse med hensyn til aflevering af arbejde, klager finder, at HE
er berettiget til. Klager har imidlertid afvist dagbodskravet bl.a.
med henvisning til HE's ret til tidsfristforlængelser og i øvrigt
fremsat krav om betaling af byggepladsomkostninger og leje af
stillads for januar og februar måned 2006.
Under arbejdets udførelse i 2005 har HE ved forskellige lejligheder
over for byggeledelsen konkretiseret størrelsen af de krævede
tidsfristforlængelser. I HE's brev af 24. november 2005 til R anføres
det således, at der som følge af forsinkelserne, herunder arbejdsned-
læggelserne og branden på naboejendommen skal tillægges kon-
traktstidsplanen 35 dage, og det foreslås, at den sanktionsgivende
sluttermin fastsættes til den 11. februar 2006.
Indklagede har i det hele afvist, at der er grundlag for at give
tidsfristforlængelser.
Voldgiftsretten finder, at den tid, der er fastsat i entreprisekontrak-
terne til udførelsen af arbejderne, er meget kort, når henses til ar-
bejdets omfang og karakter. Som følge heraf har det kun i begrænset
omfang været muligt ved omdisponering mv. at afbøde eventuelle
forsinkelser. Byggeledelsen har endvidere afvist at betale for force-
ring.
På baggrund af det anførte ovenfor finder voldgiftsretten, at der
ud fra en samlet vurdering skønsmæssig må fastsættes en samlet
tidsfristforlængelse med i alt 25 arbejdsdage, således at HE bl.a.
er berettiget til erstatning eller godtgørelse for tab og udgifter, der
skyldes forlængelse af arbejdsperioden til og med den 30. januar

2006, jf. AB 92 § 27. HE er endvidere yderligere berettiget til en 
tidsfristforlængelse med hensyn til afleveringstidspunktet på 5 ar-
bejdsdage som følge af de 3 dage med de overenskomststridige 
arbejdsnedlæggelser hos murerne og 2 dage for branden, således 
som HE under arbejdets udførelse har varslet over for byggeledel-
sen.
Dagbod
Indklagede har under arbejdets udførelse varslet krav om dagbod
og har under sagen nedlagt påstand om slutdagbod beregnet fra 
den 24. december 2005 til og med den 17. oktober 2006 i alt 298 
kalenderdage med 1 % af den samlede entreprisesum på 24.121.000 
kr. eller 24.121 kr. pr. dag, i alt 7.188.058 kr.
Indklagede har til støtte for kravet navnlig henvist til, at HE ikke 
har været berettiget til tidsfristforlængelser, og at den aftalte fær-
diggørelsesdato er den 23. december 2005, hvorfor slutdagbod 
ifølge kontrakten kan pålægges fra den 24. december 2005.
Indklagede var endvidere berettiget til at nægte at modtage arbejdet
den 2. februar 2006 som følge af, at arbejdet ikke var færdiggjort,
idet HE kun havde udført en mindre del af den i kontrakten fastsatte
indvendige mangelgennemgang og mangelafhjælpning. Hertil
kommer, at facadearbejdet led af så væsentlige udførelsesmangler
med hensyn til farveforskelle og pudseskel, at bygherren kasserede
arbejdet. Bygherren var derfor berettiget til at nægte at modtage
det samlede arbejde den 2. februar 2006. HE protesterede ikke
imod, at bygherren først indkaldte til afholdelse af afleveringsfor-
retning den 2. februar 2006, og afholdelsen må herefter anses for
accepteret som rettidig, selv om 10 dagsfristen var overskredet. HE
har i øvrigt afvist, at der var udførelsesmangler på facaden, og
indklagede har derfor af bevismæssige grunde været afskåret fra
selv at foretage afhjælpningen, hvorfor arbejdet fortsat ikke kan
anses for udført. Indklagede har endvidere været berettiget til i
oktober 2006 at nægte modtagelsen af den udskudte del af maleren-
treprisen på grund af fortsatte væsentlige mangler. Indklagede har
på intet tidspunkt givet afkald på at pålægge slutdagbod. Dagboden
er med rette beregnet af den samlede entreprisesum, uanset at arbej-
det af rent tekniske grunde er opdelt på to adskilte entreprisekon-
trakter.
Klager har til støtte for afvisning af dagbodkravet navnlig henvist 
til, at HE havde krav på betydelige tidsfristforlængelser. Indklagede 
gennemførte ikke afleveringsforretningen inden 10 dage efter fær-
digmeldingen den 13. januar 2006, hvorfor entrepriserne må anses 
for afleveret pr. 13. januar 2006. Endelig har bygherrens rådgiver 
på et møde den 5. december 2005 over for HE bekræftet, at der 
ikke ville blive opkrævet dagbøder. Dagboden kan i øvrigt kun 
beregnes i forhold til den af de to entrepriseaftaler, som forsinkelsen 
i givet fald angår.
Sagens oplysninger:
I Fællesbeskrivelsen under »Pkt. 0.1.7 Tidsfrister og bod« hedder
det bl.a.:
»1. deltidsfrist, delaflevering af facader:
Når en facade, etape, er færdiggjort skal der ske delaflevering. 
Disse delafleveringer i alt 5 på gadefacaden og 5 på gårdfacaden 
(de følger gadebetegnelserne) skal entreprenøren indarbejde i sin 
tidsplan, så de klart fremgår af denne.
…«
Under pkt. »0.1.10 Mangelgennemgang samt udbedring« hedder
det bl.a.:
»Detailtidsplanen skal indeholde tid til entreprenørens egen
mangelgennemgang og - udbedring samt bygherrens efterfølgende 
kontrolgennemgang.
Afleveringsforretning vil ikke blive afholdt før mangeludbedring 
er helt afsluttet.
Mangelgennemgang samt udbedring:



Entreprenøren skal skriftligt dokumentere, at ALLE mangler er
udbedret og opfylder de stillede krav til arbejdets udførelse inden
kontrolgennemgang foretages sammen med bygherrens tilsyn.
Bygherrens kontrolgennemgang forventes fri for mangler og skal
foretages minimum 5 arbejdsdage inden den endelige afleverings-
forretning.
…«
Det fremgår af sagen, at R og HE i oktober måned 2005 aftalte,
at malerarbejdet på samtlige etaper blev indstillet på grund af vejr-
liget og først skulle færdiggøres i foråret 2006.
Den 6. januar 2006 meddelte HE, »at facadepudsarbejdet samt
vinduesrenoveringen er afsluttet d. 13.01.2006 eksklusive udskudte
arbejder.« HE anmodede endvidere R om indkaldelse til afleverings-
forretning.
Det fremgår af forklaringerne, at R først den 25. januar 2006 tele-
fonisk forhørte sig hos HE om, hvornår HE kunne deltage i en af-
leveringsforretning, hvorefter R samme dag eller dagen efter ind-
kaldte til afholdelse af afleveringsforretning den 2. februar 2006.
Den 30. januar 2006 fremsendte R til HE det bilag 1 til afleverings-
protokollen, som begrundede bygherrens nægtelse af at modtage
arbejdet.
I afleveringsprotokollen af 2. februar 2006 udarbejdet af R hedder
det under »Bygherrens bemærkninger: Grundet de kasserede arbej-
der samt de anførte mangler i bilag nr. 1 nægter vi at modtage ar-
bejdet.«
I det anførte bilag 1 hedder det bl.a.:
»Nedenstående arbejder/ydelser kan vi ikke modtage på grund af
den kvalitet det fremstår i ved afleveringen:
Disse arbejder kasseres af tilsynet.
1) Tyndfilts på afsnit 1, 2 og 3 kasseres
Begrundelsen er at både lodrette og vandrette stød i filtsningen
er så dårligt udført, at vi må kræve denne del af facaden filtset om.
2) Tyndfilts på afsnit 3, 4, 5 og 6 kasseres
Begrundelsen er, at den færdige tyndfilts fremstår med en anden
farve end afsnit 1, 2 og 3. …
3) Betonsålbænke på gårdfacaden kasseres.
…
Sålbænkene er afleveret med ru og åbne, skarpkantede støbeover-
flader, der slet ikke er færdigbehandlet. For at modtage disse sål-
bænke, skal kanterne rundes og en afsluttende glitning udføres.
Inden dette bliver udført skal betonsålbænkene friskæres fra pudsen
i begge ender. …
Derudover må vi konstatere at følgende arbejder Ikke er færdig-
gjort eller er behæftet med mangler:
…
- Altanrækværker af fiberbeton er ikke udført
…
Mangelgennemgang af indvendige arbejder er udført på mindre
end 50 % af kareen
Mangelafhjælpningen af indvendige arbejder er udført på mindre
end 20 % af kareen
…«
I et bilag 2 til afleveringsprotokollen afviste HE bygherrens indsi-
gelser vedrørende facadefiltsningen og betonsålbænkene, og anførte
med hensyn til ikke udførte arbejder bl.a., at »indvendige arbejder
ikke er færdiggjort pga. for lave temperaturer, hvorfor mangelgen-
nemgang ikke er tilendebragt.«
HE anførte endvidere: »Uanset om afleveringsdokument ikke
måtte blive tiltrådt af bygherre, betragter HE arbejdet for afleveret.«
Voldgiftsretten udtaler:
Det forhold, at bygherren ikke i overensstemmelse med reglerne
i AB 92 § 28, stk. 1, har indkaldt til afleveringsforretning senest
10 dage efter den 13. januar 2006, kan uanset bestemmelsen i AB

92 § 28, stk. 3, under de foreliggende omstændigheder, herunder
at HE ikke protesterede imod den fastsatte dato for afholdelse af
afleveringsforretning, ikke i sig selv føre til, at arbejdet kan anses
for afleveret.
Den omstændighed, at HE - uanset at den kontraktmæssige man-
gelafhjælpning ikke var udført fuldt ud - har meldt arbejdet færdigt
til den 13. januar 2006, må efter voldgiftsrettens opfattelses ses i
lyset af, at bygherren i det hele havde afvist at indrømme berettigede
tidsfristforlængelser og pålagt dagbøder regnet fra den 24. december
2005.
Voldgiftsretten har som anført ovenfor fundet, at HE er berettiget
til en samlet tidsfristforlængelse på 30 arbejdsdage. Allerede på
den baggrund finder voldgiftsretten, at denmanglende færdiggørelse
af den indvendigemangelgennemgang ogmangelafhjælpning ikke
kan danne grundlag for at pålægge HE dagbod. Det samme gælder
denmanglende udførelse af altanrækværker, der som anført ovenfor
er begrundet i bygherrens forsinkelse med detailprojekteringen.
Med hensyn til facadefiltsningen finder voldgiftsretten, som
nærmere omtalt nedenfor under mangler, at HE's udførelse lider af
visse udførelsesmangler navnlig i form af uhensigtsmæssig place-
ring af lodrette pudseskel og for mange og for grove vandrette
pudseskel i den underliggende grovpuds, men at synligheden af en
del af de vandrette pudseskel må henføres til, at facaden i overens-
stemmelse med aftalen med bygherren kun er påført ét lag farvet
tyndfilts.
Det fremgår af særbeskrivelsens Pkt. 02.03 »at Puds-, filts- og
reparationsarbejdet skal tilrettelægges, så der ikke forekommer
synlige overgange og farveforskelle«. Det fremgår endvidere af
R's mødereferat af 8. august 2005, »At både grovpudsen og tynd-
filtsen udføres i lodrette baner og i én operation, indenfor samme
dag, imellem de eksisterende spring i facaden.« Endelig har byg-
herrens tilsyn efter besigtigelsen af et større prøvefelt den 24. okto-
ber 2005 bl.a. anført: »Tyndfilts: prøven ikke godkendt. For endelig
godkendelse kræves at murer skal forsøge at gøre stødene i tynd-
filtsen mindre synlige.«
Ifølge Fællesbeskrivelsens Pkt. 0.1.7 skulle facadearbejdet tilret-
telægges således, at der skulle ske delaflevering, når en etape var
færdig, og dette skulle entreprenøren indarbejde i sin tidsplan,
hvilket også skete.
Det fremgår imidlertid af afleveringsprotokollens bilag 1, at byg-
herren først ved den samlede aflevering den 2. februar 2006 har
kasseret filtsningen på samtlige facadeetaper.
Efter voldgiftsrettens opfattelse burde tilsynet have kasseret de
færdige etaper, så snart HE havde udført facadefiltsningen af den
enkelte etape og senest umiddelbart efter nedtagningen af stilladset,
hvis tilsynet fandt, at HE's udførelse var behæftet med så store
mangler, at arbejdet måtte kasseres, jf. princippet i AB 92 § 11,
stk. 4. Herved ville HE være blevet sat i stand til i givet fald at
forbedre sin udførelse af de følgende etaper eller have rejst
spørgsmålet om behovet for udførelsen af et yderligere lag tyndfilts.
På den baggrund finder voldgiftsretten, at bygherren ikke har
været berettiget med henvisning til manglerne ved facadefiltsningen
at nægte modtagelsen af arbejdet.
Det samme gælder for så vidt angår bygherrens afvisning af at
modtage arbejdet med henvisning til mangler ved udførelsen af
betonsålbænkene på gårdfacaden.
Voldgiftsretten finder således, at hverken det manglende arbejde
eller manglerne ved det udførte arbejde, hver for sig eller i forening
berettiger bygherren til at pålægge HE slutdagbod.
Voldgiftsretten frifinder herefter klager for at betale dagbod.
Ekstraarbejder:
- - -



Aftaleseddel nr. 71 (bilag 106) - byggepladsomkostninger i for-
bindelse med forrykkelse af tidsplan - 198.839 kr.
Indklagede har afvist kravet med henvisning til, at der ikke blev
udført malerarbejde i perioden fra den 23. december 2005 til 1. fe-
bruar 2006, hvorfor opretholdelse af byggepladsen alene var nød-
vendig for, at HE kunne udføre mangelafhjælpning, hvilket er
bygherren uvedkommende.
Som anført ovenfor om tidsfristforlængelser har voldgiftsretten
fundet, at HE har været berettiget til en tidsfristforlængelse på 25
arbejdsdage, som udløser erstatning henholdsvis godtgørelse for
merudgifter som følge af forsinkelsen dvs. til og med mandag den
30. januar 2006.
Uden en forsinkelse med arbejdets udførelse ville HE kunne have
anvendt byggepladsmedarbejderne andet steds, og byggepladsen
kunne være afrigget tilsvarende tidligere. På den anden side må det
lægges til grund, at afhjælpning af så betydelige mangler, som ar-
bejdet var behæftet med, nødvendiggjorde, at i hvert fald en del af
byggepladsen blev opretholdt, ligesommangelafhjælpningen nød-
vendiggjorde tilstedeværelsen af byggepladsmedarbejdere. Som
følge heraf finder voldgiftsretten, at HE alene er berettiget til at få
godtgjort en del af omkostningerne ved byggepladsforlængelsen.
Beløbet fastsættes skønsmæssigt til 60.000 kr. Indklagede skal
derfor alene betale 60.000 kr., hvorfor klagers krav nedsættes med
138.839 kr.
Aftaleseddel nr. 72 (bilag 107) - byggepladsomkostninger i for-
bindelse med udførelse af altanrækværker - 112.514 kr.
Som anført ovenfor har voldgiftsretten fundet, at bygherrens
manglende detailprojektering af altanrækværkerne har medført en
forsinkelse med hensyn til udførelsen af altanrækværkerne i fiber-
beton.
Voldgiftsretten finder, at der bør ydes HE et skønsmæssigt fastsat
beløb til dækning af udgifterne på 50.000 kr.
Indklagede skal herefter alene betale 50.000 kr., hvorfor klagers
krav for ekstraydelser nedsættes med 62.514 kr.
- - -
Aftaleseddel nr. 79 (bilag 109) - vinterforanstaltninger uge 52 -
31.650 kr.
Som anført ovenfor om tidsfristforlængelser har voldgiftsretten
fundet, at HE har været berettiget til en tidsfristforlængelse på 25
arbejdsdage, dvs. til og med mandag den 30. januar 2006 med ret
til godtgørelse for de deraf følgende merudgifter.
Som følge heraf er HE berettiget til godtgørelse af udgifter til
vinterforanstaltninger.
Indklagede skal betale 31.650,00 kr.
Aftaleseddel nr. 80 (bilag 110) og aftaleseddel nr. 91 (bilag, 114)
- vinterforanstaltninger uge 1-4 - 66.503 kr.
Som anført ovenfor om tidsfristforlængelser har voldgiftsretten
fundet, at HE har været berettiget til en tidsfristforlængelse og
godtgørelse på 25 arbejdsdage, dvs. til og med mandag den 30. ja-
nuar 2006.
Som følge heraf er HE berettiget til godtgørelse af udgifter til
vinterforanstaltninger.
Indklagede skal betale 66.503,00 kr.
- - -
Aftaleseddel nr. 113 (bilag 135) - diverse tømrerarbejder - 40.176
kr.
Arbejdet omfatter ca. 260 rudeudskiftninger og kitninger, navnlig
af vinduer i kældre og trappeopgange udført af UE i januar måned
2006.
Indklagede har afvist kravet med henvisning til, at den tilsynsfør-
ende ikke på forhånd havde godkendt eller endog blot adviseret
om udførelsen af dette ekstraarbejde.

Klager har anført, at tilsynet på pladsen løbende kunne have 
kontrolleret arbejdet, således som det hele tiden havde været praksis 
på pladsen med tilsvarende små reparationer. Tilsynet kunne også 
have kontrolleret efterfølgende, at arbejdet var udført, som beskrevet 
i opgørelsen, der meget præcist angiver, hvor udskiftningerne er 
sket. Tilsvarende aftalesedler er tidligere godkendt af byggeledelsen 
og betalt.
Voldgiftsretten finder det godtgjort, at arbejdet er udført, og at 
tilsynet kunne have kontrolleret, at arbejdet var udført. Voldgifts-
retten finder endvidere, at HE på grundlag af tidligere godkendte 
aftalesedler vedrørende lignende arbejde har været berettiget til at 
gå ud fra, at proceduren vedrørende sådanne mange - meget små -
arbejder var accepteret af bygherren.
Indklagede skal herefter betale 40.176,00 kr.
- - -
Garantiprovision 17.395,92 kr.
Klager har krævet, at indklagede skal erstatte HE's merudgifter
til garantiprovision i to år, idet HE ikke har kunnet nedskrive garan-
tien, fordi indklagede uretmæssigt har nægtet at modtage arbejdet 
i januar 2006 eller senere.
Indklagede har afvist kravet med henvisning til, at nedskrivningen 
af garantien under alle omstændigheder først kan ske, når HE har 
udført den af bygherren krævede mangelafhjælpning, herunder af-
hjælpning af manglerne på facaderne, idet udgifterne hertil langt 
overstiger garantien. Mangelafhjælpningen har endnu ikke fundet 
sted.
Voldgiftsretten udtaler:
Det følger af Fællesbestemmelsernes § 6, stk. 2, at entreprenørens
sikkerhedsstillelse nedskrives fra 15 % til 10 % af entreprisesum-
men efter afleveringen. På grundlag af det anførte ovenfor om 
tidsfristforlængelse og aflevering, opfyldte HE betingelserne for 
at kunne nedskrive garantien til 10 % fra 1. februar 2006. Ifølge 
det oplyste betaler HE 14.473 kr. i provision om året. Voldgiftsret-
ten lægger ud fra de fremlagte oplysninger til grund, at denne pro-
vision betales for en garanti på 15 %. Da garantien vil kunne 
nedskrives til 10 % efter afsigelsen af nærværende kendelse, tilken-
der voldgiftsretten klager et beløb til dækning af provision af de 5 
%, som garantien kunne være nedskrevet med i 2 år eller i alt 
9.648,67 kr.
Indklagedes krav
Mangler
Mangler ved det udførte pudsearbejde
Indklagede har gjort gældende, at det udførte pudsearbejde led af
så væsentlige udførelsesmangler, at det kan kræves omgjort. 
Manglerne består i, at tyndfiltsen har pudseskel i et uacceptabelt 
omfang. Der er endvidere uacceptable farveforskelle mellem faca-
derne på etaperne 1-2 og 3-6, ligesom facaderne på store dele er 
hvidfarvede. Indklagedes tilsyn har aldrig godkendt de af HE ud-
førte prøver. Tilsynet har tværtimod gentagne gange kasseret de 
udførte prøvefelter, og ved besigtigelsen af det store prøvefelt den 
24. oktober 2005 anførte tilsynet direkte, at pudseskellene skulle 
være mindre synlige, og tilsynet anviste endvidere en egnet arbejds-
metode. For så vidt angår den hvidfarvning, som ifølge skønsmæn-
dene skyldes et ikke afhærdet grovpudsunderlag, fremgik det af 
forklaringerne, at HE's murermester var klar over problemet med 
den langsomme udtørring, men undlod at orientere byggeledelsen 
eller tilsynet på pladsen. HE synes i øvrigt selv at have været klar 
over, at filtsningen var behæftet med mangler, idet man af egen 
drift omfiltsede facaden ved - - -.
Som følge af det anførte har indklagede krav på, at manglerne 
vedrørende facadefiltsningen afhjælpes ved, at facaden i det hele 
påføres et ekstra lag tyndfilts, idet de øvrige forslag til udbedring, 
som skønsmændene peger på, ikke vil give bygherren en facade



med et udseende og holdbarhed, som bygherren er berettiget til
efter kontrakten.
Omkostningerne hertil er af skønsmændene anslået til 3.200.000
kr., herunder byggeplads med 200.000 kr., stillads 950.000 kr.,
filtsning 1.950.000 kr. og 100.000 kr. til teknisk bistand. Hertil
kommer efter indklagedes opfattelse nødvendige udgifter til de
kommunale parkeringspladser med 90.720 kr. og retablering af
haver med 52.000 kr. Indklagede må under alle omstændigheder
være berettiget til at kræve et betydeligt forholdsmæssigt afslag i
entreprisesummen, jf. AB 92 § 34.
Klager har afvist kravet navnlig med henvisning til skønserklærin-
gens konstatering af, at såvel hvidfarvning som pudseskel i et vist
omfang er uundgåeligt ved facaderenoveringer af en facadestørrelse
som den foreliggende og under hensyn til lagtykkelser og opbygning
af grovpudsen samt årstiden for udførelsen af arbejdet. Særligt for
så vidt angår pudseskellene er disse forventelige, fordi der alene
er anvendt den i kontrakten aftalte metode med påføring af farvet
tyndfilts i ét lag. Hvad angår hvidfarvningen, som ifølge skønser-
klæringen skyldes manglende afhærdning af den underliggende
grovpuds, beror dette på indklagedes projekt, hvori der ikke var
afsat den fornødne tid til afhærdning. Indklagedes rådgiver har
tværtimod udtrykkelig i rettelsesblad 1 angivet, at der kun skulle
gå ca. 1 uge mellem påføring af kalkmørtellag, hvilket efter skøn-
serklæringen er klart utilstrækkeligt, hvis den fornødne afhærdning
skal opnås og hvidfarvning undgås. Tilsynet har endvidere på intet
tidspunkt kasseret pudsearbejderne på de enkelte etaper, men har
valgt først at kassere hele arbejdet ved afleveringen den 2. februar
2006. Bygherren må derfor gennem sit tilsyn have godkendt det
færdige udseende som acceptabelt. Hvis der findes at være mangler
ved arbejdet, må bygherren, der i denne sammenhæng må identifi-
ceres med tilsynet, endvidere selv bære i hvert fald en del af udgif-
terne til en afhjælpning af manglerne.
Sagens oplysninger
- - -
Voldgiftsretten udtaler:
Det må på grundlag af byggemødereferater, tilsynsreferater, breve
fra HE til byggeledelsen og forklaringerne lægges til grund, at HE
efter, at byggeledelsen i august 2005 havde besluttet, at facaderne
som afsluttende behandling skulle tyndfiltses med farvet mørtel,
udførte forskellige tyndfiltsprøver som blev kasseret. Byggeledelsen
kasserede således en tyndfiltsprøve den 22. september 2005. En
ny tyndfiltsprøve blev godkendt den 30. september 2005, men så-
ledes at bygherren og byggeledelsen skulle have forelagt et stort
referencefelt efter nedtagning af stillads til endelig godkendelse i
begyndelsen af oktober 2005. Det fremgår af projektmødereferat
fra møde den 24. oktober 2005, at den store tyndfiltsprøve ikke
blev godkendt, og at byggeledelsen anførte, at den endelige godken-
delse forudsatte, at stødene i tyndfiltsen blev gjort mindre synlige
ved bl.a. anvendelse af flere folk i de enkelte sjak. Det er ikke op-
lyst, at tilsynet under arbejdets udførelse skulle have kasseret om-
råder med grovpuds på grund af for grove pudseskel. Det er heller
ikke oplyst, at tilsynet skulle have kasseret færdige etaper med
tyndpuds efter udførelsen eller efter nedtagelse af stilladset ud for
den pågældende etape, før tilsynet i det hele kasserede facadearbej-
derne den 2. februar 2006.
Voldgiftsretten finder, som det er anført i skønserklæringen, at
tyndfiltsningen er udført i overensstemmelsemed projektmaterialet
med kun ét lag afsluttende tyndfilts. Voldgiftsretten finder, at an-
vendelsen af facadefiltsning med kun ét lag farvet tyndfilts, medfø-
rer, at det - som anført af skønsmændene - må accepteres, at facaden
fremstår med visse farveforskelle og aftegninger af pudseskel fra
den underliggende grovpuds. Voldgiftsretten er endvidere enig
med skønsmændene i, at anvendelse af indfarvede mørtler på faca-

der altid vil medføre en vis uensartethed i den færdige farve. 
Voldgiftsretten finder således, at det ikke kan anses for en udførel-
sesfejl, at der er opstået en vis farveforskel som følge af, at den 
farvede tyndfilts er påført successivt på de forskellige facadeafsnit.
Særlig med hensyn til de synlige vandrette pudseskel finder 
voldgiftsretten, at sådanne ikke helt kan undgås, når der kun anven-
des ét afsluttende lag tyndfilts. Voldgiftsretten finder imidlertid, at 
HE burde have udført grovpudsningen med færre og mindre grove 
pudseskel, navnlig når henses til, at HE vidste, at der kun indgik 
ét lag tyndfilts i den afsluttende behandling. Voldgiftsretten finder 
endvidere, at en del af de lodrette pudseskel kunne og derfor burde 
have været placeret mere hensigtsmæssigt.
Med hensyn til hvidfarvningen må det - som anført af skønsmæn-
dene - lægges til grund, at den skyldes den manglende afhærdning 
af den underliggende grovpuds. Voldgiftsretten finder, at en erfaren 
murerentreprenør burde have gjort bygherren opmærksom på risi-
koen for hvidfarvning som følge af manglende afhærdning i forbin-
delse med anvendelse af farvet tyndfilts, jf. AB 92 § 15, stk. 2. På 
den anden side måtte byggeledelsens særlige instruktioner i rettel-
sesblad nr. 1 om ventetid på ca. én uge mellem påføring af flere 
lag kalkmørtel give murerentreprenøren den opfattelse, at byggele-
delsen havde undersøgt forholdet og havde gjort op med denne ri-
siko.
På denne baggrund finder voldgiftsretten, at indklagede som følge 
af de anførte udførelsesmangler alene er berettiget til et forholds-
mæssigt afslag i entreprisesummen, som skønsmæssigt fastsættes 
til 1.000.000 kr.
- - -
Mangler ved snedkerarbejdet og malerarbejdet
Indklagede har med henvisning til skønserklæringen af 11. januar
2008, gjort gældende, at der fortsat er mange mangler vedrørende 
såvel snedkerarbejdet som malerarbejdet.
Der er således ikke de i monteringsanvisningen for rammerne fra 
L3 angivne 3 mm luft hele vejen rundt om vinduesrammerne. 
Nogle steder er der slet ingen luft mellem karm og ramme, således 
at der ikke er plads til fremtid malingvedligeholdelse. Udgifterne 
til udbedring heraf er af skønsmanden anslået til 1.300.000 kr.
Samlingerne på de udvendige fatninger er udført sjusket og med 
ikke fagmæssigt tilpassede indfatninger. Skønsmanden har anslået 
udbedringsomkostningerne til 50.000 kr.
Der er forskellige udeladte arbejder og mangler ved snedkerarbej-
derne, herunder manglende snedkergennemgang af karnap (- - -). 
Skønsmanden har anslået udbedringsomkostningerne til 120.000 
kr.
Der mangler endvidere færdiggørelse af malerarbejdet på en lang 
række områder. Skønsmanden har anslået udbedringsomkostnin-
gerne til 300.000 kr.
Arbejdet forudsætter opsætning af stillads. De skønnede omkost-
ninger hertil anslår indklagede til 550.000 kr. Hertil kommer 
kommunalafgift for parkering, anslået til 147.420 kr.
Klager har gjort gældende, at det ikke kan anses for en udførelses-
fejl, at der ikke alle steder er den 3 mm luftafstand, som er foreskre-
vet i L3's montagevejledning. I L3's generelle produktbeskrivelse 
er der således alene anført, at der skal ske »Tilpasning af de gamle
rammer, så der er 2-3 mm luft hele vejen rundt.« Formålet med luft
mellem karm og ramme er at sikre frigang og at ventilere de koblede
vinduesrammer. Der er således tale om et funktionskrav. Skønsman-
den har ikke fundet tilfælde af kondens som følge af for lille afstand
mellem karme og rammer. Som anført af skønsmanden vil det ikke
være muligt at undgå en vis forskel i luftafstanden ved en renove-
ring af vinduer som den foreliggende. Klager anerkender dog - som
påpeget af skønsmanden - at der er visse skævheder og utætheder 
ud over det forventelige, som kan udbedres for 120.000 kr.



Klager anerkender, at der er mangler med hensyn til de udvendige
indfatninger og anerkender, at omkostningerne ved udbedring som
anført af skønsmanden kan ansættes til 50.000 kr.
Klager anerkender endvidere, at der er mangler med hensyn til
maling af kanter og false, og tiltræder, at omkostningerne ved ar-
bejdet kan ansættes til 100.000 kr. med tillæg af udgifter til lift på
30.000 kr.
Klager er enig i, at der mangler snedkermæssig gennemgang af
karnappen (- - -), men årsagen er ganske enkel, at karnappen i det
hele var for rådden til, at det var håndværksmæssigt forsvarligt at
udføre reparationsarbejde på den. Klager er endvidere enig i, at der
forskellige steder mangler en snedkermæssig gennemgang, men at
en del af de døre, som indklagede hævder skulle gennemgås, ikke
er omfattet af entreprisen. Klager finder derfor, at omkostningerne
til afhjælpning på de områder, som er omfattet af kontraktens arbej-
der, udgør 60.000 kr.
Klager gør med hensyn til malerarbejdet gældende, at kældervin-
duer mod gade og gård ikke er omfattet af entreprisen, og at enkelte
af de øvrige krav også vedrører arbejde, der ikke er omfattet af af-
talerne. Klager er imidlertid enig i, at der er visse mindre mangler
ved andre dele afmalerarbejdet, som ifølge skønsmandens erklæring
kan udbedres for i alt 66.000 kr.
Voldgiftsretten udtaler:
Voldgiftsretten er enig med skønsmanden i, at det ikke ved en
renovering af den foreliggende karakter vil være praktisk muligt
overalt at sikre 3 mm luft på alle 4 sider af vinduesrammerne.
Kravet i monteringsvejledningen må - ud over at have betydning
for udseendet af vinduet - være et funktionskrav, der skal sikre de
koblede rammer mod kondens. Ifølge det oplyste, er der ikke kon-

stateret kondens som følge af manglende ventilation. Voldgiftsretten
finder på den baggrund, at indklagede ikke kan kræve en udbedring
af samtlige vinduesrammer med henblik på at opnå 3 mm luft
overalt. Det bemærkes i den forbindelse, at voldgiftsretten er enig
med skønsmanden i, at det ikke ved en renovering af vinduer som
den foreliggende, herundermed de valgte nye koblede inderrammer,
er muligt at sikre en fuldstændig ens udvendig frigang.
Med hensyn til de øvrige påberåbte mangler med hensyn til
snedker- og malerarbejdet finder voldgiftsretten på baggrund af
skønerklæringen, at der bør tillægges klager et samlet beløb til
dækning af omkostningerne ved udbedring, herunder til lift og
byggeplads, som skønsmæssig fastsættes til 500.000 kr. Voldgifts-
retten finder ikke grundlag for at tilkende klager et beløb til dækning
af uforudsete udgifter i forbindelse med afhjælpning af de konsta-
terede mangler.
Klager har anerkendt et beløb på 426.000 kr., hvorfor der yderli-
gere tilkendes indklagede 74.000 kr.
Teknisk bistand 10 % af 6.479.140 kr. - 647.000 kr.
Klager har afvist kravet.
Voldgiftsretten finder, at manglerne er af en sådan karakter og et
sådant omfang, at der bør tillægges bygherren et beløb til teknisk
bistand til udførelsen af udbedringen. Beløbet fastsættes skønsmæs-
sigt til 100.000 kr.
- - -
Tilbagehold - 5.516.855 kr.
Indklagede anerkender at have tilbageholdt 5.516.855 kr. af entre-
prisesummen. Beløbet skal fratrækkes indklagedes krav.
Samlet opgørelse af klagers krav
Klagers krav kan herefter opgøres således:

24.121.000,00 kr.Kontraktsummer i alt
190.312,00 kr.Fradrag for udgåede ydelser

23.930.688,00 kr.Samlede kontraktsummer
7.840.216,48 kr.Tillægsarbejder
31.770.904,48 kr.Samlet entreprisesum
22.812.306,00 kr.Indklagede har betalt
8.958.598,48 kr.Til rest
1.697.575,00 kr.Anerkendte og tilkendte udgifter til mangelafhjælpning
7.261.023,48 kr.Klagers krav eksklusive moms
1.815.255,87 kr.Moms heraf
9.076.279,35 kr.Klagers krav med tillæg af moms

9.648,67 kr.Udgifter til forlænget garanti
9.085.928,02 kr.Klagers krav i alt

Herefter giver voldgiftsretten klager medhold i påstandene med i
alt 9.085.928,02 kr. og med renter som nedenfor bestemt.
Klager frifindes endvidere for indklagedes krav.
Som følge af sagens udfald skal indklagede til klager betale sagens
omkostninger med 550.000 kr. Af de afholdte omkostninger til syn
og skøn på 235.172,94 kr. inklusive moms, der foreløbigt er udlagt
af indklagede, skal klager betale en tredjedel eller 78.390,98 kr.
inklusive moms til indklagede, og indklagede selv endeligt udrede
to tredjedele.
De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftssagens
behandling, betales af indklagede efter opgørelse og påkrav fra
Voldgiftsnævnet.



Kendelse afsagt den 18. marts 2008 af Voldgiftsretten for bygge-
og anlægsvirksomhed i sag nr. C-8689.(6)

Hovedentreprenør HE under konkurs (advokat Michael Melchior
og advokat E. Vinther Andersen)
mod
Bygherre BH (advokat Irene Wittrup og advokat Jesper Nørholt).

1. Indledning.
Advokat E. Vinther Andersen har ved klageskrift af 26. november
2004, modtaget s.d., anmodet Voldgiftsnævnet om at nedsætte en
voldgiftsret til afgørelse af en tvist mellem hovedentreprenør HE
og bygherre BH i anledning af udvidelsen af BH's domicil på - - -
, hvor HE i hovedentreprise opførte en 5-etagers kontorbygning,
ombyggede de 2 nederste etager i det eksisterende højhus og
renoverede facaden på højhuset.
Voldgiftsretten har i den anledning vedtaget at nedsætte en vold-
giftsret i henhold til »Regler for behandling af sager ved de af
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed nedsatte vold-
giftsretter« bestående af civilingeniør, cand. jur. Jørgen Egholm,
civilingeniør Povl Erik Hansen og højesteretsdommer Hugo
Wendler Pedersen med sidstnævnte som formand.
HE er gået konkurs med den 13. oktober 2005 som fristdag.
Konkursboets kurator, advokat HenrikGroos, har på et forberedende
møde den 1. december 2005 i Voldgiftsretten om sagen meddelt,
at boet ønsker at indtræde i sagen, jf konkurslovens § 136, stk. 1.
Klageren, HE, nu HE under konkurs (i det følgende klageren eller
HE) har i tillæg af 15. juni 2005 til klageskriftet nedlagt påstand
om, at indklagede, BH, (i det følgende indklagede eller BH) skal
betale i alt 114.233.923,85 kr. inkl. moms med tillæg af nærmere
angivne renter.
Af klagerens samlede påstandsbeløb vedrører 62.128.881,25 kr.
inkl. moms krav om tidsfristforlængelse (forsinkelseskrav). Beløbet
er opgjort således:

Overskrift BeløbPunkt

7.700.000,00kr.
a) Øgede udgifter til administration på byggeplad-
sen

8.000.000,00kr.a1) Klagers krav for perioden 5.9.2003-15.6.2004

2.000.000,00kr.
b) Øgede udgifter til admini- stration på hovedkon-
toret

15.000,00kr.c) Ekstra kørselsudgifter, udgifter til kontor m.m.
6.000.000,00kr.d) Øgede byggepladsudgifter
5.930.193,00kr.e) Mistet dækningsbidrag

57.912,00kr.f) Ekstraudgifter til garanti- stillelse

2.000.000,00kr.
g) Godtgørelse i forbindelse med udskudte arbej-
der
h) Krav på bonus kr. 5.000.000,00



Overskrift BeløbPunkt

8.000.000,00kr.
i) Krav på forsinkelseserstatning for underentre-
prenører

5.000.000,00kr.j) Uberettiget tilbagehold for dagbøder
12.425.776,25kr.Moms
62.128.881,25kr.I alt inkl. Moms

I påstandsdokument af 23. oktober 2007 har HE nedsat forsinkel-
seskravet til 40.000.000 kr. med tillæg af procesrenter fra sagens
anlæg, og til betaling sker. I brev af 29. oktober 2007 har HE

yderligere nedsat forsinkelseskravet til 25.000.000 kr. med tillæg
af procesrenter fra sagens anlæg, og til betaling sker. Beløbet på
25.000.000 kr. er opgjort således:

4.000.000kr.a) Øgede udgifter til administration på byggepladsen
1.000.000kr.a1) Klagers krav for perioden 5.9.2003-15.6.2004
3.000.000kr.d) Øgede byggepladsudgifter
1.000.000kr.e) Mistet dækningsbidrag
5.000.000kr.h) Krav på bonus
2.000.000kr.i) Forsinkelseserstatning til underentreprenører
16.000.000kr.I alt
4.000.000kr.Moms af kr. 16.000.000
5.000.000kr.j) Uberettiget tilbagehold for dagbøder
25.000.000kr.I alt inkl. moms og dagbøder

BH har i svarskrift II af 19. juni 2007 påstået frifindelse.
BH har endvidere i svarskrift II nedlagt selvstændig påstand om,
at HE under konkurs til BH skal betale 51.120.486,54 kr. inklusive
moms med tillæg af sædvanlig procesrente af 29.174.556,32 kr.
fra den 4. oktober 2005 og af 21.945.930,22 kr. fra den 19. juni
2007, til betaling sker.
Af dette krav vedrører 29.174.556.32 kr. tidsproblematikken.
BH har i duplik I af 23. september 2007 nedlagt påstand om fri-
findelse.
BH har endvidere i duplik I nedlagt påstand om, at HE under
konkurs til BH skal betale 26.945.930,30 kr. inklusive moms med
sædvanlig procesrente af 5.000.000,00 kr. fra den 4. oktober 2005
og af 21.945.930,22 kr. fra den 19. juni 2007, og til betaling sker.
Af dette krav vedrører 5.000.000 kr. BH's krav om betaling af
dagbod.
I påstandsdokument af 19. oktober 2007 har BH gentaget sin på-
stand fra duplik I.
Det fremgår af sagen, at rådgiver R på vegne BH foretog tilbage-
hold for et dagbodsbeløb på 5.000.000 kr. i forbindelse med acon-
tobetaling 26 af faktura 2509471, idet R af det fakturerede beløb
på 8.437.500 kr. inkl. moms anviste 3.437.500 kr. inkl. moms. BH
har i svarskrift II af 19. juni 2007 under position 3.7.3 anført, at
BH i stedet gør dagboden på 5.000.000 kr. gældende sommodkrav
og derfor anerkender at skylde 5.000.000 kr. på den nævnte faktura.
I dagene 5. november til 22. november 2007 og i dagene 29.-30.
januar og 6.-7. februar 2008 fandt delforhandling sted vedrørende
forsinkelsesspørgsmålet.
2. Parternes påstande.
HE har under den mundtlige forhandling om forsinkelsesspørgs-
målet nedlagt påstand om, at BH til HE skal betale 25.000.000 kr.
med tillæg af procesrente fra sagens anlæg, og til betaling sker.
BH har under den mundtlige forhandling om forsinkelsesspørgs-
målet gentaget sin påstand i duplik I af 23. september 2007.
3. Aftalegrundlaget.
3.1. Hovedpunkter.
Udbudsbrev med udbudsmateriale blev sendt til bl.a. HE den 8.
april 2002. Udbudsmaterialet indeholdt bl.a. Fællesbetingelser
(April 2002), Særlige Betingelser (April 2002), Miljøforhold ved

bygge- og anlægsarbejder (- - - Kommune, 20. januar 2001), Regu-
lativ, Særlige Bestemmelser, Erhvervsaffald (- - - Kommune, 1998),
Regulativ, Råden over vejareal (- - - Kommune, 1999), Plan for
sikkerhed (April 2002) og Udbudstidsplan af 8. april 2004.
Udbudsmaterialet var tilvejebragt af R (i det følgende kaldet R),
der var BH's totalrådgiver, og som underrådgiver havde UR.
HE's tilbud, der er dateret den 24. maj 2002, lyder på 261.208.995
kr. ekskl. moms. Med tilbuddet fulgte Komplet Tilbudsliste af 29.
maj 2002. Accept er underskrevet den 2. juli 2002 af HE og den 3.
juli 2002 af BH.Med fradrag for leverance af granitbeklædning og
variable ydelser blev entreprisesummen på 222.382.238 kr. ekskl.
moms.
- - -
3.4. Udbudstidsplan.
Ifølge udbudstidsplanen af 8. april 2002 var afleveringstidspunktet
og starttidspunktet for dagbod fastsat til den 23. januar 2004.
Denne dato blev i forbindelse med kontraktforhandlingerne ændret
til den 13. februar 2004, således som det også fremgår af hovedtids-
plan af 18. november 2002, der er den første hovedtidsplan udar-
bejdet af HE.
I notat af 18. november 2002 fra R hedder det i tilknytning hertil:
»Vedr. Hovedudførelsestidsplan
1. Grundlag.
Dette notat er sammen med HE's Hovedudførelsestidsplan af
18.11.2002, grundlag for BH's accept af hovedudførelsestidsplan
med tilhørende dagbodsterminer.
Notat omfatter de betingelser som er tilknyttet BH's accept af
hovedudførelsestidsplan.
Med accept af HE's Hovedudførelsestidsplan af 18.11.02 udgår
udbudstidsplan af 08.04.02 med tilføjelser …
2. Betingelser
…
2.5 Fastsættelse af hovedudførelsestidsplan
Hovedudførelsestidsplan kan kun ændres hvis både BH og HE er
enige derom.
2.6 Detailtidsplaner



HE skal indenfor de enkelte fag og aktivitetsområder udarbejde
detailtidsplaner som løbende og i god tid formidles videre til byg-
geledelse til orientering og kommentar.
Forberedende aktiviteter såsom fremskaffelse af prøver til godken-
delse, udarbejdelse af arbejdstegninger og beregninger til godken-
delse som skal foreligge før produktion på pladsen, skal også
fremgå af detailtidsplaner.
2.7 Kritisk vej
Kritisk vej for arbejdet er ikke angivet i hovedudførelsestidsplan.
Det forudsættes at HE i god tid før udførelsen af arbejdet, oplyser
kritiske veje både for hovedudførelsestidsplanen og for detailar-
bejdstidsplanerne.«
- - -
4. Forliget af 5. september 2003.
I en forligsaftale, der er underskrevet på vegne BH den 5. septem-
ber 2003 og på vegne HE den 8. september 2003 hedder det bl.a.:
»Forligsaftale
Imellem
BH og HE
er indgået følgende forligsaftale på byggesagen - - -.
- Afleveringsdatoen fastsættes til den 15. juni 2004, ekskl. - - -
og forplads, fra hvilken dato dagbod regnes.
- Der ydes en økonomisk kompensation til HE på kr. 3,5 mio.
ekskl. moms til fuld og endelig afregning af de i bilag 1 listede
forhold. Beløbet udbetales mod faktura, når betingelserne i nærvæ-
rende forligsaftale er opfyldt.
- Herudover ydes en bonus til HE på kr. 5 mio. ekskl. moms, så-
fremt afleveringsforretning uden væsentlige mangler kan afholdes
til det aftalte tidspunkt den 15. juni 2004. Beløbet udbetales mod
faktura, når afleveringsforretning er gennemført.
- Denne bonus aftrappes lineært, såfremt aflevering sker mellem
den 15. juni 2004 og den 1. august 2004. Herefter udgør bonusbe-
løbet 0 kr.
Øvrige krav, fremsat af HE … er ikke omfattet af nærværende
forligsaftale.
- BH afstår fra at fremsætte krav over for HE om dækning af
meromkostninger som følge af de opståede forsinkelser.
HE forpligter sig til at søge småforsinkelser af 1-2 dages varighed
indarbejdet i produktionen, således at disse forsinkelser ikke for-
skyder afleveringsdatoen.
- En gang om måneden frem til afleveringsdatoen afholdes et op-
følgningsmødemed deltagelse af den hidtidige forhandlingsgruppe
suppleret med projektchef - - -, HE.
- Bilag 3 vedrørende organisatoriske forhold er en del af nærvæ-
rende forlig.
- Uoverensstemmelser vedrørende denne forligsaftale afgøres efter
de regler, der er aftalt i den indgåede kontrakt.«
Bilag 3 til forligsaftalen lyder således:
»Organisatoriske forhold
- Revideret tidsplan, dateret 25. august 2003, danner grundlag for
afslutningen af sagen.
- Organisationsplan, dateret 1. september 2003, er gældende.
- På byggemøderne registreres løbende stade for afklaring af ek-
strakrav. Der afholdes produktions-, projekt- og økonomimøder
hver uge som aftalt i arbejdsgruppen.
- Udgiften til trafikvagt fordeles ligeligt mellem BH og HE i hele
byggeperioden. Der søges i fællesskab etableret en billigere ordning
der kan tilgodese kravet fra - - - kommune og der arbejdes i fælles-
skab på helt at eliminere behovet for trafikvagt.«
I tilslutning til forliget udarbejdede HE en tidsplan af 1. oktober
2003, hvor afleveringstidspunktet var fastsat til den 15. juni 2004.

HE udarbejdede efterfølgende en tidsplan af 12. december 2003,
hvor afleveringstidspunktet den 15. juni 2004 blev fastholdt. Denne
tidsplan blev imidlertid aldrig accepteret af BH.
Aflevering fandt sted den 11. oktober 2004.
5. Afvigerapporter.
I et notat fra R af 21. juni 2002 med revision af 23. august 2002
med titlen »Overordnet tilsynsplan og plan for projektopfølgning«
vedrørende BH's nye domicil hedder det bl.a.:
»…
6 Projektopfølgning dokumentation og system
…
6.4 Afvigerapport
Orientering vedr. projektrevisioner og evt. præciseringer vedr.
projekt angives på »Afvigerapport«. Rapport, som er vedlagt i bilag
3, anvendes.
Liste med opdateret oversigt over afvigerapporter føres af de
respektive fagansvarlige. Angives i byggemødereferat.
Det aftales mellem byggeleder, entreprenør og den fagansvarlige
om evt. smårevisioner af projekt i form af afvigerapportersedler
og notater har et omfang, som begrunder en projektrevision (hhv.
beskivelse eller tegninger).
Grundlæggende må der ikke være for mange projektrevisioner og
projektændringer som ikke fremgår af de autoriserede tegninger
og beskrivelser. Omvendt er det ikke hensigtsmæssigt at revidere
projektmateriale for tit, begrundet i smårevisioner, idet dette giver
signalforvirring.
7.4 Påtale fra tilsyn overfor entreprenør (tilsynsrapporter)
Der anvendes tilsynsrapporter til påtale overfor entreprenør, hvis
tilsynets kontrol afslører fejl og mangler i udførelse. Påtale vil in-
deholde krav om, at fejl og mangler bliver rettet.
Tilsynsrapport er vedlagt som bilag 3.
Entreprenør skal melde tilbage til tilsyn og bekræfte, at fejl er af-
hjulpet.
Fagtilsyn vil derudover kontrollere stikprøvevis, at anvisninger i
tilsynsrapport er fulgt. Dette vil blive anført i tilsynsrapport.
Fagtilsyn er ansvarlig for at føre lister over udleverede tilsynsrap-
porter.
Disse vil blive anført i byggemødereferater.
Tilsynssedler nummereres iht. overordnet systematik, se nedenfor.
…«
Der er ikke enighed mellem parterne om, hvor mange afvigerap-
porter der er udfærdiget fra forliget den 5. september 2003, og
indtil HE indgav klageskrift den 26. november 2004. HE har opgjort
tallet til 1.124 afvigerapporter, BH til 1.190 afvigerapporter.
- - -
6. De udvalgte positioner.
Parterne har til den mundtlige behandling i dagene 5. november
2007 til 22. november 2007 udvalgt positionerne 22, 42, 24, 10,
27, 6, 9, 35, 33, 11, 12, 13, 28, 19, 21, 44, 2b, 31, 29, 5, 2b, 25, 41,
15, 43, 8, 18, 23. Til den mundtlige forhandling i dagene 29.-30.
januar og 6.-7. februar 2008 har parterne udvalgt positionerne 37,
3, 1, 2, 20 og 34. - - -.
HE har efter anmodning fra voldgiftsretten udarbejdet en oversigt
over HE's krav om tidsfristforlængelse for den enkelte position og
for dennes indvirkning på slutterminer for de krav, der behandledes
i november 2007. Voldgiftsretten har modtaget oversigten den 22.
november 2007. HE har endvidere efter anmodning fra Voldgifts-
retten udarbejdet en oversigt over de krav, der behandledes i januar
og februar 2008. Voldgiftsretten har modtaget denne oversigt den
7. februar 2008.
Kravene behandlet i november 2007:



Tidsfristforlængelse for slut-
terminen

Tidsfristforlængelse for aktivitetenPosition

2 måneder2 måneder22
1 måned3 måneder42
2 uger2 uger24
6 uger3 måneder6
2 måneder6 måneder10
3 uger3 uger27
1½ måned3 måneder35
2 uger3 måneder9
1 måned2½ måned33
2 måneder2 måneder11
1 måned1 måned12
2 måneder2 måneder13
1½ måned2 måneder28
3 uger2 måneder19
1 uge1½ måned21
2 uger2 uger31
1½ måned1½ måned44
2 måneder2 måneder29
6 uger2 måneder 7 dage5
17 dage22 dage25
6 uger3 måneder41
1½ måned3 måneder 10 dage15
3 måneder3 måneder43
2 måneder2 måneder8
2 3/4 måned2 3/4 måned18
1-2 uger2 uger23

Kravene behandlet i januar og februar 2008:
Tidsfristforlængelse
for slutterminen

Tidsfristforlængelse for aktivitetenPosition

3 måneder6 måneder37
3 måneder3½ måned3
2 måneder4½ måned2
2 måneder5 måneder1
2 måneder4 måneder20
1 måned82-91 dage34

FAC.KON-035 Ikke noteret
FAC.KON-036 15 dage
FAC.KON-037 8 dage
FAC.KON-038 Ikke noteret
FAC.KON-039 Ikke noteret
FAC.KON-040 3 dage
FAC.KON-041 3 dage
FAC.KON-042 2 dage
FAC.KON-043 1 dag
FAC.KON-044 2-3 dage
FAC.KON-045 3 dage
FAC.KON-046 3 dage
FAC.KON-048 1-2 dage
FAC.KON-049 10 dage
FAC.KON-050 2 dage

FAC.KON-051 2 dage
FAC.KON-052 4 dage
FAC.KON-053 2-4 dage
FAC.KON-054 4-7 dage
FAC.KON-055 1 dag
FAC.KON-059 5 dage
FAC.KON-060 2 dage
FAC.KON-061 6-7 dage
FAC.KON-062 1-2 dage
FAC.KON-063 2 dage
BH har gjort gældende, at HE i ingen af positionerne har krav på
tidsfristforlængelse for aktiviteten eller slutterminen.
Med henblik på mere overordnet at belyse byggesagens forløb er
der afgivet forklaring af - - -.
- - -



6.4. Position 10 - VVS - diverse VVS- og ventilationsarbejder i
plan 0.
- - -
Voldgiftsretten finder, at en del af det arbejde, som HE kræver
fristforlængelse for under denne position, vedrører arbejde med
tilknytning til sprinkler- og ventilationsarbejde og køkken, der var
udbudt som funktionsudbud. Andet arbejde vedrører tilpasninger
og justeringer, der må forventes ved et så omfattende byggeri som
det foreliggende. Voldgiftsretten kan ikke give HEmedhold i kravet
om tidsfristforlængelse for arbejde af denne karakter og omfang.
Det er imidlertid voldgiftsrettens opfattelse, at projekteringsarbej-
det i motionsrum først blev færdiggjort ved afvigerapporterne - -
-. Voldgiftsretten finder, at HE har krav på tidsfristforlængelse for
den heraf følgende forsinkelse. Voldgiftsretten finder endvidere,
at HE har krav på tidsfristforlængelse for den pågældende aktivitet
for øvrige forsinkelser i anledning af andre projektændringer i afvi-
gerapporter, der er initieret af rådgiver efter den aftalte afleverings-
dag den 15. juni 2004.
6.5. Position 27 - VVS - rørføring til UV-brønde.
- - -
Voldgiftsretten bemærker, at ifølge tidsplan af 1. oktober 2003
skulle der være lukning af hus den 24. oktober 2003, hvilket efter
voldgiftsrettens opfattelse er en kritisk aktivitet. Voldgiftsretten
lægger til grund, at lukning af hus ikke kunne ske, før UV-brønde
med rørføring var udført.
Afløbsbrøndene ved atrierne var projekteret med UV-brønde med
lodret afgang, som af pladsmæssige grunde ikke var anvendelige.
Voldgiftsretten lægger til grund, at HE efter møder på byggepladsen
den 15. og 16. oktober 2003 fik udleveret en skitse, der viste en
UV-brøndmed vandret afgang, men at endelig afklaring vedrørende
rørføring først skete ved afvigerapport KON-STÅL-53. Det er på
denne baggrund voldgiftsrettens opfattelse, at der foreligger en
forsinkelse, der berettiger HE til tidsfristforlængelse for den pågæl-
dende aktivitet. Voldgiftsretten finder imidlertid, at det ved fastsæt-
telse af længden af tidsfristforlængelsen bør tages i betragtning, at
forsinkelsen kunne have været begrænset, hvis parterne var indgået
i en hensigtsmæssig dialog.
- - -
6.9. Position 33 - ARK - montage af natursten under atriumtag,
tilpasning/levering af ekstra udvendige natursten.
- - -
Voldgiftsretten finder det ikke bevist, at de beskrevne problemer
med hensyn til tilpasning og levering af sten har et omfang, der
overstiger, hvad der må forventes ved et byggeri af det omhandlede
omfang. Voldgiftsretten kan derfor ikke på dette punkt give HE
medhold i krav om tidsfristforlængelse herfor.
Det er efter voldgiftsrettens opfattelse en mangel ved projektet,
at det ikke angiver, at der gennem natursten i atrium skal bores
huller til el, varme og sprinkler. En sådan mangel er efter sin karak-
ter egnet til at forsinke den pågældende aktivitet.
6.10. Position 11 - ARK - spejlbassiner.
- - -
Voldgiftsretten finder, at projektet fremstår som et detailprojekt.
Det er efter voldgiftsrettens opfattelse en mangel ved projektet, at
pilhøjdeproblematikken ved de forspændte dækelementer ikke er
taget tilstrækkelig i betragtning. De efterfølgende tilretninger (40
mm højde og 3mm bundplade) er nødvendige foranstaltninger som
følge af den lave indbygningshøjde.
Voldgiftsretten finder, at denne projektmangel har medført en ikke
ubetydelig forsinkelse af den pågældende aktivitet.
6.11. Position 12 - ARK - plantekasser.
- - -

Voldgiftsretten finder efter en samlet vurdering af bevisførelsen,
at HE ikke har godtgjort, at der foreligger forhold hos BH, der kan
begrunde tidsfristforlængelse. Voldgiftsretten kan derfor ikke give
HE medhold i kravet om tidsfristforlængelse vedrørende denne
aktivitet.
6.12. Position 13 - ARK - vandbehandlingsanlæg.
- - -
Voldgiften bemærker, at vandbehandlingsanlægget er udbudt i
funktionsudbud. De problemer, som HE har påberåbt sig, har efter
voldgiftsrettens opfattelse sammenhængmed projektjusteringer og
-tilpasninger, som BH som hovedentreprenør skulle koordinere.
De påberåbte forhold kan derfor efter voldgiftsrettens opfattelse
ikke begrunde tidsfristforlængelse for denne aktivitet.
- - -
6.26. Position 8 - KON - betonplade under ny østfacade - højhus.
- - -
Voldgiftsretten lægger til grund, at ingen af parterne havde eller
burde have kendskab til den armerede betonplademed underliggen-
de fundamenter, der fandtes under terræn langs østfacaden ved
højhuset. Voldgiftsretten finder, at forekomsten af en sådan hindring
er en bygherrerisiko. Voldgiftsretten finder videre, at fjernelse af
betonpladen er en aktivitet, der efter sin karakter er egnet til at
medføre forsinkelse af den pågældende aktivitet og en række efter-
følgende aktiviteter.
- - -
6.30. Position 3 - Dampa Lay-In, højhus plan 0 og 1.
- - -
Voldgiftsretten finder, at udbudsmaterialet ikke lever op til kravene
i AB 92 § 2, stk. 2, om klarhed og entydighed. Den omstændighed,
at det på tegningerne er angivet, at loftspladerne skulle være i spe-
cialmål, og at de skulle kontrolleres på stedet, kan ikke føre til, at
projekteringsansvaret er overført til HE. Voldgiftsretten finder, at
den endelige projektafklaring først fandt sted den 4. maj 2004,
hvilket efter voldgiftsrettens opfattelse ikke kan bebrejdes HE.
Voldgiftsretten finder videre, at dette forhold efter sin karakter har
været egnet til at forsinke den pågældende aktivitet.
6.31. Position 1 - Akustiske paneler - Gustafs - højhus plan 0 og
1.
- - -
Voldgiftsretten finder, at parterne for perioden frem til den 3. maj
2004, da HE afleverede en farveprøve af finéren, som samme dag
blev godkendt af BH, har et fælles ansvar for, at der ikke forelå et
materiale, der gjorde det muligt at bestille Gustafspaneler. Umid-
delbart efter dette tidspunkt kunne det færdige tegningsmateriale
have foreligget, men det fremkom først med afvigerapport - - - af
28. maj 2004.
Voldgiftsretten lægger til grund, at HE modtog vægpanelerne ca.
den 1. juli 2004. På grund af fugtproblemer var det imidlertid ikke
muligt at påbegynde montering af paneler før i slutningen af sep-
tember 2004. Voldgiftsretten finder det sandsynliggjort, at arbejdet
har været færdiggjort inden afleveringen den 11. oktober 2004. Da
der ikke er forelagt voldgiftsretten oplysninger, der sandsynliggør,
at HE er skyld i fugtproblemerne, finder voldgiftsretten, at disse
problemer er en normal bygherrerisiko.
Voldgiftsretten finder som følge af det anførte, at HE har krav på
tidsfristforlængelse vedrørende denne aktivitet.
- - -
6.33. Position 20 - KON - Stål til mellembygning.
- - -
Voldgiftsretten finder, at parterne har et fælles ansvar for den
manglende rettidige koordinering og planlægning og de heraf føl-
gende tidsmæssige problemer.



Efter bevisførelsen finder voldgiftsretten, at der ikke er et tilstræk-
keligt grundlag til at fastslå, at HE har krav på tidsfristforlængelse
under denne position.
6.34. Position 34 - FAC - Granitfacader, højhus.
- - -
Voldgiftsretten finder, at en del af de tidsmæssige problemer med
granitfacaden skyldes HE'smanglende planlægning og koordinering
af arbejdet. En del af problemerne må imidlertid tilskrives uforud-
sete forhold i forbindelse med nedtagning af den eksisterende be-
klædning og tilpasning af stålrammer og granitplader på højhuset.
Voldgiftsretten finder, at det sidstnævnte forhold efter sin karakter
kan begrunde tidsfristforlængelse.
7. Kravene om tidsfristforlængelse og dagbod.
HE har gjort gældende, at bevisførelsen klart har vist, at R har
hovedansvaret for forsinkelsen. Der forelå alene et ufærdigt projekt
med en række mangler, der under hele byggeprocessen løbende
har måttet rettes op. Omfanget af afvigerapporter, der for perioden
5. september 2003 til den 11. oktober er mere end 1.000, viser klart,
at projektet var ufærdigt og mangelfuldt. Kun 6% af afvigerappor-
terne er initieret af HE, resten af R, UR eller BH. Bevisførelsen
har endvidere vist, at der i den enkelte afvigerapport kan være et
utal af projektændringer. Det må endvidere tages i betragtning, at
HE af praktiske og procesøkonomiske hensyn kun har medtaget
nogle repræsentative positioner, der udgør »toppen af isbjerget«.
Der kan derfor ikke være tvivl om, at HE har krav på tidsfristfor-
længelse i medfør af AB 92 § 24, stk. 1, nr. 1 og 2.
BH har ikke ført bevis for sin påstand om, at forsinkelsen skyldes
forhold hos HE i form af eksempelvis dårlig økonomi, mangler i
projektorganisationen, koordinerings- eller styringsmangler eller
andet. I den forbindelse kan der være grund til at understrege, at
det forhold, at noget af arbejdet har været udbudt som funktionsud-
bud, ikke fritager R for at fastsætte de overordnede rammer.
BH har gjort gældende, at HE ikke har varslet krav om tidsfrist-
forlængelse på behørig vis. Hertil må anføres, at voldgiftspraksis
på entrepriseområdet ikke lægger vægt på det formelle, men på
realiteten, og således ser på, om bygherren kan have været i tvivl
om, at entreprenøren mente sig berettiget til tidsfristforlængelse. I
lyset af den omfattende brevveksling mellem parterne bl.a. om
tidsfristforlængelse, kan BH ikke have været i tvivl om, at HE
mente sig berettiget til tidsfristforlængelse.
På baggrund af det anførte anser HE sig for berettiget til tidsfrist-
forlængelse i hele perioden fra den 15. juni 2004 til den 11. oktober
2004.
BH har gjort gældende, at allerede forløbet frem til forliget den
5. september 2003 viser, at HE, der ikke havde erfaring med større
kontorbyggerier, ikke magtede byggeopgaven. HE var allerede kort
efter forliget voldsomt bagud. Det bestrides, at HE's forsinkelse
kan henføres til projektet. Der blev ikke bestilt ekstraarbejder eller
udstedt afvigerapporter i usædvanligt omfang for et byggeri af en
størrelsesorden som det omhandlede. Det forhold, at en afvigerap-
port angiver at være initieret af R, UR eller BH, er ikke uden videre
udtryk for, at rapporten indeholder ekstraarbejder eller projektæn-
dringer. En sådan afvigerapport kan eksempelvis være udstedt for
at rette udførelsesfejl eller klargøre en problemstilling. De egentlige
årsager til forsinkelsen må søges hos HE navnlig i form af mang-
lende produktionsplanlægning og koordinering af underentreprenø-
rernes arbejder, mangelfuld projektorganisation, manglende og
upræcise opgørelser af stader og bemanding, manglende overhol-
delse af myndighedskrav, manglende bemandingmed håndværkere
og manglende økonomisk styring.
HE har på ingen måde levet op til kravene om reklamation i AB
24, stk. 3, eller i Fællesbetingelserne, men er alene i forløbet

fremkommet med nogle løse og upræcise anmodninger. Også af 
denne grund må HE's krav om tidsfristforlængelse afvises.
Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat.
Det følger af Fællesbetingelserne af 8. april 2002, at entreprenøren
skal udarbejde oplæg til en arbejdsplan, som detaljeret angiver va-
righeden af de enkelte aktiviteter, som arbejdet kan splittes op i.
Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at arbejdets fremdrift kan
følges i detaljer på det enkelte byggemøde, jf. pkt. 9.1.1. og 9.1.3.
Arbejdsplanen skal revideres, når den på væsentlige punkter afviger
fra det forudsatte, jf. 9.1.4. De i AB 92, § 24, stk. 1, nr. 1, til og
med § 24, stk. 1, nr. 5, nævnte forsinkelsesårsager berettiger kun
til tidsfristforlængelse, såfremt forsinkelsen ligger på den kritiske
vej i arbejdsplanen, jf. pkt. 24.2.1. Eventuelle krav om erstatning
eller godtgørelse i forbindelse med forsinkelse skal af entreprenøren
fremsættes skriftligt samtidig med den i AB 92 omtalte påberåbelse
af ret til tidsfristforlængelse, og erstatnings- eller godtgørelsesbelø-
bets størrelse skal meddeles bygherren snarest muligt. I Særlige
Betingelser af 8. april 2002 bestemmes, at entreprenøren forud for
hvert byggemøde skriftligt skal aflevere ugerapporter til tilsynet
med oplysninger om arbejdets stade, anvendt materiel, arbejdsstyr-
kens spilddage, vejrforhold og plan for kommende periodes produk-
tion, jf. 2.3.5.
Ved forliget af 5. september 2003 forpligtede HE sig til at søge 
småforsinkelser af 1-2 dages varighed indarbejdet i produktionen, 
således at disse forsinkelser ikke forskyder afleveringsdagen.
I HE's tidsplan af 12. december 2003 fastholdt HE afleveringstids-
punktet den 15. juni 2004.
VoIdgiftsretten finder som følge af det anførte om forliget af 5. 
september 2003 og HE's tidsplan af 12. december 2003, at der ved 
vurderingen af HE's krav om tidsfristforlængelse bør ses bort fra 
småforsinkelser og ekstraarbejder og projektændringer, der er ini-
tieret af R, UR eller BH før den 12. december 2003, og som burde 
være indarbejdet i tidsplanen af 12. december 2003.
Det fremstår efter bevisførelsen som utvivlsomt for Voldgiftsret-
ten, at HE i perioden fra 12. december 2003 og indtil afleveringen 
har haft betydelige organisatoriske, koordinerende og styringsmæs-
sige problemer, der har vanskeliggjort færdiggørelsen af byggeriet. 
Voldgiftsretten må i den forbindelse give BH medhold i, at HE ikke 
i byggesagsforløbet har overholdt en række af de foran nævnte krav 
i Fællesbetingelser og Særlige Betingelser for at opnå tidsfristfor-
længelse erstatning eller godtgørelse. Der kan specielt være grund 
til at fremhæve, at HE kun i begrænset omfang under voldgiftssagen 
har kunnet fremlægge tidsplaner og arbejdsplaner, der har gjort det 
muligt at følge den enkelte aktivitet og afgøre om en eller flere af-
vigerapport(er) indebærer projektændringer på kritisk vej.
Heroverfor står imidlertid, at der i perioden fra den 12. december 
2003 og indtil afleveringen den 11. oktober 2003 er udstedt et meget 
betydeligt antal afvigerapporter, hvoraf nogle har indeholdt flere 
projektændringer. For perioden fra forliget den 5. september 2003 
og indtil klageskrift blev indgivet den 26. november 2004, har 
parterne optalt afvigerapporterne til henholdsvis 1.124 og 1.190. I 
et betydeligt antal af de positioner, som er forelagt Voldgiftsretten 
til stillingtagen, har Voldgiftsretten fundet, at der foreligger 
mangler ved projektet, som efter sin karakter var egnet til at med-
føre forsinkelse. Det gælder således positionerne 22, 24, 10, 27, 6, 
9 og 35, 33, 11, 28, 19, 21, 29 og 5, 25, 43, 8, 18, 3, 1 og 2, 34. For 
nogle af disse positioner gælder, at de er initieret før den 12. decem-
ber 2003 og burde have været taget i betragtning ved udarbejdelse 
af denne tidsplan. Langt størsteparten af afvigerapporterne er 
imidlertid initieret i tiden efter 12. december 2003. De forsinkelser 
på aktiviteterne, som de skønnes at have forårsaget, fordeler sig 
forholdsvis jævnt over perioden på føringsveje/forhindringer, ind-
vendige aktiviteter, elinstallationer, arbejder der skal færdiggøres



inden lukket hus og udvendige arbejder. Som en gennemgående
mangel vedrørende flere positioner kan nævnes, at projektet ikke
har taget hensyn til, at byggeriet er et elementbyggeri med bl.a.
forspændte dækelementer, hvor der skal projekteres med pilhøjder
af elementerne. Alene efter karakteren og omfanget af de projekt-
mangler, der har nødvendiggjort afvigerapporterne, finder voldgifts-
retten det tilstrækkeligt sandsynliggjort, at aflevering ikke har
kunnet ske på det kontraktuelle afleveringstidspunkt som følge af
disse projektmangler. Ved vurderingen af projektmanglernes tids-
mæssige betydning for afleveringen lægger voldgiftsretten betydelig
vægt på, at flere af de nævnte afvigerapporter er udstedt i perioden
mellem det kontraktuelle afleveringstidspunkt den 15. juni 2004
og det faktiske afleveringstidspunkt den 11. oktober 2004.
Efter en samlet vurdering af de nævnte forhold finder Voldgifts-
retten, at HE har krav på tidsfristforlængelse for hele perioden
mellem den 15. juni og den 11. oktober 2004, og at dagboden på
5.000.000 derfor er opkrævet med urette. Voldgiftsretten bemærker
i den forbindelse, at HE ikke har fortabt retten til tidsfristforlængel-
se, fordi man ikke strikt er gået frem efter reklamationsreglerne i
AB 92 og i Fællesbetingelser. Voldgiftsretten lægger herved vægt
på, at R, der var BH's rådgiver, efter den brevveksling der løbende
fandt sted mellem parterne i perioden frem til afleveringen, ikke
kan have været i tvivl om, at HE ønskede tidsfristforlængelse og
økonomisk kompensation i anledning af projektændringerne.
8. Det økonomiske opgør.
8.1 Mistet dækningsbidrag.
HE har under proceduren med henvisning til AB § 27, stk. 1, nr.
1 og nr. 2, krævet 1.000.000 kr. i mistet dækningsbidrag. Kravet
er beregnet med udgangspunkt i et kalkuleret dækningsbidrag på
12½ % af byggesummen.
BH har bestridt, at betingelserne for at pålægge BH et erstatnings-
ansvar efter AB 92 § 27, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, er opfyldt. BH har i
den forbindelse gjort gældende, at HE er afskåret fra først under
proceduren at påberåbe sig AB § 27, stk. 1, nr. 2.
Voldgiftsretten finder ikke, at betingelserne i AB 92 § 27, stk. 1,
for at pålægge BH et erstatningsansvar er opfyldt. Voldgiftsretten
frifinder derfor BH for dette krav.
8.2. Krav for perioden 5. september 2003-15. juni 2004.
HE har anført, at dette krav støttes på retspraksis. Kravet vedrører
administration i perioden udover, hvad man med rimelighed har
kunnet forvente.
BH har bestridt, at der er hjemmel for dette krav.
Voldgiftsretten finder ikke, at HE har påvist et grundlag for dette
krav. Voldgiftsretten frifinder derfor BH for kravet.
8.3. Krav på bonus.
HE har anført, at det må være en forudsætning for, at bonuskravet
aftrappes som angivet i forligsaftalen af 5. september 2003, at Co-
dan eller dennes rådgiver ikke lægger hindringer i vejen for, at af-
leveringen kunne ske i tide. Da forsinkelsen skyldes forhold hos
bygherren, har HE krav på den fulde bonus.
BH har anført, at bonusaftalenmå forstås efter sin ordlyd og derfor
er bortfaldet.
I mangel af sikre holdepunkter for en anden fortolkning finder
voldgiftsretten ud fra en ordlydsfortolkning af forliget af 5. septem-
ber 2003, at hele bonusbeløbet bortfalder, hvis aflevering ikke er
sket senest den 1. august 2004. Da aflevering først er sket den 11.
oktober 2004, frifinder voldgiftsretten BH for dette krav.
8.4. Krav for øgede udgifter til administration af byggepladsen,
øgede byggepladsudgifter og forsinkelseserstatning til underentre-
prenører.
HE kræver en samlet kompensation for disse poster på 9.000.000
kr. HE har erkendt, at man kun i begrænset omfang har kunnet
fremlægge dokumentation for disse poster, hvilket skyldes, at ma-

terialet ikke har kunnet findes i konkursboet. HE henviser om
øgede administration til et bilag fra bogholderiet med angivelse af
medarbejdere og deres aflønning og til et bilag med angivelse af
eksterne rådgivere. HE har endvidere fremlagt nogle fakturaer og
e-mails fra underentreprenører vedrørende kravet om forsinkelse-
serstatning til underentreprenører.
BH har gjort gældende, at ingen af HE's krav under disse poster
er dokumenteret. BH har yderligere gjort gældende, at HE allerede
efter parternes aftale oppebærer et administrationstillæg på 5 + 5
%. BH skal ikke betale, fordi HE køber folk ind til at opfylde sine
kontraktmæssige forpligtelser.
Voldgiftsretten finder, at HE enten ikke har fremlagt nogen doku-
mentation eller kun har fremlagt en meget ufuldstændig dokumen-
tation, som efter voldgiftsrettens opfattelse ikke kan danne grundlag
for HE's krav. Voldgiftsretten bemærker specielt om det fremlagte
materiale fra HE's underentreprenører, at det ikke nærmere er påvist,
om dette materiale har sammenhæng med de positioner, der er be-
handlet ovenfor under 6.
Voldgiftsretten finder det imidlertid utvivlsomt, at HE har afholdt
udgifter under de nævnte poster i perioden mellem den 12. decem-
ber 2003 og den 11. oktober 2004, og at der i medfør af § 27, stk.
2, nr. 1 og 2, bør tildeles HE en skønsmæssigt fastsat godtgørelse.
Udmålingen af en sådan skønsmæssig godtgørelse må ske med
betydelig forsigtighed, således at godtgørelsen med sikkerhed ikke
overstiger det tab, som HE i perioden har haft på de nævnte poster.
Voldgiftsretten fastsætter skønsmæssigt godtgørelsesbeløbet til
3.000.000 kr. ekskl. moms eller 3.750.000 kr. inkl. moms.
8.5. Tilbagehold for dagbøder.
Det følger af det anførte under 7, at BH med urette har foretaget
tilbagehold for dagbodsbeløbet på 5.000.000 kr.
HE har derfor krav på betaling af 5.000.000 kr.
8.6. Spørgsmål om delkendelsens eksegibilitet.
Denne delkendelse vedrører alene nogle tidsmæssige tvistigheder,
som af praktiske og procesøkonomiske grunde er udskilt til særlig
afgørelse. Som det fremgår af de foran under 1 angivne påstande
er der herudover tvist mellem parterne om betydelige beløb om
ekstraarbejder mv.
Voldgiftsretten finder som følge heraf, at delkendelsen ikke bør
gøres eksegibel, før sagens øvrige tvistepunkter mellem parterne
er afgjort.
8.7. Sagsomkostninger og omkostninger til Voldgiftsretten og
Voldgiftsnævnet.
HE's forsinkelseskrav udgjorde i tillæg til klageskrift af 15. juni
2005 62.128.881.25 kr. I påstandsdokument af 23. oktober 2007
blev kravet nedsat til 40.000 kr., og i brev af 29. oktober 2007
nedsat til 25.000.000 kr.
BH har i svarskrift II af 19. juni 2007 påstået frifindelse og har
nedlagt selvstændig påstand om betaling af 51.120.486,54 kr.,
hvoraf 29.174.556,32 kr. vedrører tidsproblematikken. BH har i
duplik I af 24. september 2007 nedsat sit selvstændige krav til
26.945.530,30 kr., hvoraf 5.000.000 kr. vedrører tidsproblematik-
ken.
Parterne har således skriftvekslet om og forberedt sig på behand-
ling af væsentligt større beløb vedrørende tidsproblematikken end
de krav, der har foreligget til bedømmelse ved den mundtlige for-
handlings start den 5. november 2007. Klagerens krav var da blevet
nedsat med 37.128.881,25 kr., og indklagedes krav med
24.174.556,32 kr.
Under hensyn til det anførte om den ansatte værdi under skrift-
vekslingen, værdien ved den mundtlige forhandlings start og under
hensyn til delkendelsens udfald finder Voldgiftsretten, at ingen af
parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.
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Voldgiftsretten finder endvidere, at hver af parterne skal betale
halvdelen af omkostningerne til Voldgiftsretten og Voldgiftsnævnet.



 

Kendelse afsagt den 20. maj 2008 af Voldgiftsretten for bygge- og
anlægsvirksomhed i sag nr. C-9088(9)

Totalentreprenør TE (adv. Frants Dalgaard-Knudsen)
mod
Bygherre BH (adv. Christian Sinding)
og
Totalrådgiver TR (adv. Håkun Djurhuus).

Indledning
Advokat Frants Dalgaard-Knudsen har ved klageskrift modtaget
den 28. september 2005 anmodet Voldgiftsnævnet om at nedsætte
en voldgiftsret til afgørelse af en tvist mellem totalentreprenør TE
på den ene side og bygherre BH, Ejendomsselskabet og totalrådgi-
ver TR, på den anden side om betaling af dagbod, tidsfristforlæn-
gelse og erstatning for forlænget byggeperiode som følge af man-
gelfuldt projekt til opførelse af kombineret bolig- og erhvervsejen-
dom i totalentreprise i - - -.
Voldgiftsnævnet har i anledning heraf vedtaget at nedsætte en
voldgiftsret i henhold til »Regler for behandling af sager ved de af
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed nedsatte vold-
giftsretter« bestående af regionschef Niels Larsen, direktør, arkitekt
m.a.a. Niels Henning Johansen og højesteretsdommer Asbjørn
Jensen, med sidstnævnte som formand.
Parternes påstande
Klagers påstande:
1. Indklagede 1, Ejendomsselskabet, tilpligtes at anerkende, at
klageren er berettiget til en tidsfristforlængelse på 188 arbejdsdage
(eller 274 kalenderdage svarende til periodenmellem 1. marts 2006
og 29. november 2006), subsidiært et kortere tidsrum efter rettens
skøn, for samtlige afleveringsfrister i totalentreprisekontrakten
mellem parterne. Indklagede 2 påstås tilpligtet at anerkende at
være pligtig at godtgøre klageren for eventuelle dagbodskrav og
erstatningskrav fra indklagede 1 vedrørende 121 arbejdsdages for-
sinkelse, subsidiært et kortere tidsrum i den udstrækning klageren
ikke opnår tidsfristforlængelse.
2. Principalt indklagede 1, subsidiært indklagede 1 og indklagede
2 totalrådgiver TR, i proratarisk forhold efter voldgiftsrettens skøn,
mere subsidiært indklagede 2, tilpligtes til klageren at betale kr.
10.664.495 subsidiært et mindre beløb, med tillæg af sædvanlig
procesrente i overensstemmelse med den til enhver tid efter rente-
loven gældende rentesats af kr. 7.244.490 fra 23. september 2005
og til betaling sker og med tillæg af renter af kr. 3.420.005 fra 29.
maj 2006 og til betaling sker. I forhold til indklagede 1 tillægges
kravet moms.
3. Over for den af indklagede 1 nedlagte påstand om betaling af
dagbod påstås frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et
mindre beløb efter rettens skøn.
4. Indklagede 1 tilpligtes til klageren at betale kr. 800.000 med
tillæg af moms og med tillæg af sædvanlige procesrenter fra indle-
vering af replikken den 29. maj 2006 og til betaling sker, for ekstra-
omkostninger vedrørende etablering af byggestrøm.
5. Indklagede 1 tilpligtes til klageren at betale kr. 3.980.993, med
tillæg af moms og med tillæg af sædvanlige procesrenter fra indle-
vering af nærværende processkrift [11. juni 2007] og til betaling
sker, for ekstraomkostninger ved ændringer i varmesystemer og
ændrede belægningsarbejder.
6. Over for den af indklagede 1 rejste anerkendelsespåstand om,
at klager skal anerkende, at indklagede 1 er berettiget til en reduk-
tion i entreprisesummen stor kr. 400.000, ekskl. moms, påstås fri-
findelse, subsidiært frifindelse med anerkendelse af en mindre re-
duktion.
Indklagede 1's påstand:
1. Over for klagers påstand 1: Frifindelse mod at anerkende, at
klager har krav på tidsfristforlængelse til den 27. december 2005



for så vidt angår færdiggørelse af prøvebolig og til den 27. maj
2006 for så vidt angår aflevering af byggeriet.
2. Over for klagers påstand 2: Frifindelse mod at anerkende at
være forpligtet til at betale godtgørelse til klager i henhold til ABT
93, § 27, stk. 2, for forsinkelse af byggeriet i perioden 1. marts til
27. maj 2006.
3. Klager skal til indklagede 1 betale dagbod, stor kr.
30.640.000,00 med tillæg af sædvanlig procesrente af kr.
11.840.000,00 fra den 16. juni 2006, af yderligere kr. 3.840.000,00
fra den 30. august 2006 og af restbeløbet kr. 14.940.000,00 fra den
31. december 2006, alt til betaling sker.
4. Klager skal anerkende, at indklagede 1 er berettiget til et nedslag
i entreprisesummen, stort kr. 400.000,00 ekskl. moms vedrørende
manglende flugt mellem diagonale vægge i lejlighedernes stuer og
de indvendige karnapvægge.
5. Over for klagers påstand 4 og 5 nedlægger indklagede 1 påstand
om frifindelse.
6. Indklagede 2 skal friholde indklagede 1 for ethvert beløb, som
indklagede 1 pålægges at betale til klager - ud over det af indklagede
1 i sin påstand 2 anerkendte - som følge af, at Voldgiftsretten måtte
nå frem til, at det af indklagede 2 udarbejdede udbudsmateriale
anses for fejlbehæftet.
7. Over for den af indklagede 2 nedlagte friholdelsespåstand
nedlægger indklagede 1 påstand om frifindelse.
Indklagede 2's påstande:
1. Overfor klagers påstand 1, 2. punktum: Frifindelse.
2. Overfor klagers subsidiære og mere subsidiære påstand 2: Fri-
findelse.
3. Friholdelsespåstand over for indklagede 1: Indklagede 1 tilplig-
tes at friholde indklagede 2 for ethvert beløb, som indklagede 2
måtte blive pålagt at betale klager, incl. renter og sagsomkostninger.
4. Over for indklagede 1's påstand 6: Frifindelse.
Sagens behandling
Mundtlig forhandling har fundet sted den 3. til 7. marts 2008.
Der blev afgivet forklaringer af - - -.
Parterne har tiltrådt, at voldgiftsretten afsiger kendelse, således
at kendelsen gengiver voldgiftsrettens begrundelse for resultatet,
men uden sagsfremstilling og gengivelse af forklaringer og proce-
dure.
Generelt om totalentreprisekontrakten mv.
Byggeriet, der omfatter en kombineret bolig- og erhvervsejendom
med 52 boliger og 2 butikker med tilhørende anlægsarbejder, blev
udbudt i licitation ved brev af 8. september 2004 til bl.a. klager,
TE. Bygherren var indklagede 1, Ejendomsselskabet (Ejendomssel-
skabet), og udbudsmaterialet blev udsendt af Arkitektfirmaet - - -,
som totalrådgiver TR for Ejendomsselskabet.
I udbudsbrevet af 8. september 2004 fra TR hedder det bl.a.:
»I henhold til aftale fremsendes udbudsprojekt i et eksemplar
vedrørende ovennævnte boligbebyggelse i - - -.

Tilbuddet skal afgives som et tilbud i totalentreprise på de vilkår,
der fremgår af nærværende udbudsbrev og følgende bilag:
Bilag 1:
Betinget totalentreprisekontrakt, dateret 7. september 2004, med
følgende underbilag:
- Udbudstidsplan.
- Dokumentfortegnelse, særudbud, fagbeskriv. og tegningsliste.
- Tegninger samt arealberegning.
- Lokalplan 242.
- Rådgiveraftale TR - - - - af december 2003
- Rådgiveraftale, Intern aftale om rådgivning og bistand af

24.05.2004.
- Procesforløb - rådgivers ydelser i processen
- ydelsesbeskrivelse for UR
- ydelsesbeskrivelse for TR. (denne eftersendes)
- Fælles betingelser: byggeplads, sikkerhed og sundhed, drift

og vedligehold.
- Miljøteknisk Rapport af 30.06.2004
- Geoteknisk Rapport af 05.03.2004
- ABT-93
- Etableringsmanual - - -, af maj 2004
Bilag 2:
Tilbudslister (disse eftersendes)
…
Det er uhyre vigtigt, at der er konsistens her!
Den videre detailprojektering forudsættes gennemført af den fore-
trukne totalentreprenør i samarbejde med dennes rådgivere, på de
betingelser som det fremgår af Betinget Totalentreprisekontrakt §
1 punkt Rådgivere.
Tidsfrist for tilbud.
Tilbuddet ønskes i hænde senest torsdag den 30. september 2004
kl. 12.00 på nedennævnte adresse.
…
Udbudsvilkår
Der afholdes spørgemøde vedr. ovennævnte sag på nedennævnte
adresse onsdag d. 22. september 2004 kl. 10.00.
Eventuelle rettelsesblade afsendes senest fredag den 24. september
2004.«
Af den medsendte udbudstidsplan fremgår bl.a., at aftale med to-
talentreprenøren forventes indgået senest den 1. november 2004,
at byggeperioden på 271 dage forventes påbegyndt med »første
spadestik« den 1. november 2004, at prøvebolig er færdig den 1.
juni 2005 som dagbodsgivende, at aflevering (stipuleret plan) finder
sted den 1. november 2005, og at endelig aflevering efter mangel-
gennemgang og udbedring finder sted den 16. november 2005, som
dagbodsgivende.
I rettelsesblad af 30. september 2004 fra spørgemøde den 22.
september 2004 hedder det bl.a.:
»

- - -
Tegninger målsætt es i det
omfang der svarer til sædvan-
lig praksis.

Der er forudsat at ingeniørmålsætter egne tegnin-
ger (KON, EL og VVS) samt at koter fremgår
af ingeniørens detaljer.

10

- - -
BPS 113model 4b jf. udbuds-
betingels erne.

For indstøbning af elrør og -dåser i væg- og
bagmurselementer skal grundlaget for vor udteg-

11

ning af produktionstegninger ifølge BPS-publi-
kation 113 som min. indeholde elplaner og -op-
stalter jf. BPS 113 - bilag 1, pkt. 6 med eksemp-
lerne 6.2 og 6.3

- - -



Skal være indeholdt, jf. ud-
budsbetingels erne

Evt. underskrift af anerkendt statiker er ikke in-
deholdt i tilbuddet

12

- - -
UR udleverer statiske bereg-
ninger med lodrette og van-
dret lastnedføringer.

Rådgiverens beregnings-grundlag og lastangivel-
se skal i en sådan stand at laster som elementer
skal beregnes for er let tilgængelige og entydige,

13

evt. i form af lastplaner samt angivelse af laster
på principopstalter

…«
Med brev af 11. oktober 2004 afgav TE tilbud for samlet sum
som specificeret på de vedlagte tilbudslister. Det hedder endvidere
i tilbudsbrevet: »Tidsplan ønskes forhandlet nærmere.«
I et notat af 11. oktober 2004 udarbejdet af TR fra møder i oktober
2004 vedrørende TE's entreprisetilbud med deltagere fra TE,
Ejendomsselskabet, TR og UR hedder det bl.a.:

»Notatet samler de aftaler der er truffet under drøftelserne fra
mandag d. 18. oktober samt fredag d. 22. oktober 2004.
Notatet er suppleret med rettelser og tilføjelser til og med 27. ok-
tober 2004.
Tilbudet afgivet i form af et tilbudsbrev af 11. okt. 2004, med en
udfyldt og dateret Betinget Totalentreprisekontrakt af 11. okt. 2004,
udfyldte tilbudslister samt en betalingsplan omfattende 14 stk. rater.
Tilbudssummen er aftalt at være:

69.020.000Samlet pkt. 1
4.580.000Samlet pkt. 2
-170.000Pkt. 3.3.1
-490.000Pkt. 3.3.2
850.000Kontrakt forbehold (vinterforanstaltninger)

73.790.000Samlet sum kr. excl. moms

Udover de aftaler der ligger i kontrakten er der indgået følgende
tillægsaftaler:
- Byggetiden og betalingsplanen er forlænget til 14 mdr.
/ tilbudet er prisfast i hele perioden.
Følgende datoer er gældende:
1. Endeligt elementprojekt iht. BPS 113model 4b foreligger senest
12. november 2004
2. Myndighedsandragende indsendes senest 26. november 2004
3. Nedrivningstilladelse foreligger senest 1. december 2004
4. Grave-/støbetilladelse foreligger senest 15. december 2004
5. Endelig byggetilladelse foreligger senest 3. januar 2005
6. Prøvebolig færdig 15. august 2005
7. Foreløbig mangelgennemgang bygherre/entreprenør 16. januar
2006
8. Aflevering 1. februar 2006
Såfremt datoerne 1-5 forsinkes parallelforskydes datoerne 6-8
tilsvarende.
TE kompenseres ikke økonomisk for en parallelleforskydning af
datoerne i op til 1 måned i henhold til nærværende, ved forsinkelse
udover 1 måned kompenseres alene for de direkte omkostninger
der kan henføres til forsinkelsen.
Såfremt der optræder yderligere forsinkelse udover 1 måned jf.
ovenstående, og denne forsinkelse kan lægges Totalentreprenøren
til last, betales dagbod jf. Totalentreprisekontraktens § 8.
Bygherren kompenseres ikke for tabt husleje som følge af en
forsinkelse af ovennævnte tidsfrister.
…
- Vinterforanstaltninger kr. 850.000, til aftalen knyttes følgende
bestemmelse:
at der gives tidsfristforlængelse for vejrlig der er usædvanligt i
forhold til antal dage pr. måned som er indholdt i ABT93. TE
kompenseres Ikke økonomisk for en forlængelse af byggeperioden
i henhold til nærværende ligesom Bygherren i samme årsagssam-
menhæng ikke kompenseres for tabt husleje.
- Ved eventuelle myndighedskrav udover det foreliggende projek-
tmateriale honoreres totalentreprenøren for fordyrelser, ligesom
besparelser tilfalder bygherren.

…«
Det fremgår af forklaringerne, at deltagerne havde aftalt, at notatet
skulle indgå som en allonge til det udkast til den betingede entre-
priseaftale, der var indeholdt i udbudsmaterialet. Notatet blev un-
derskrevet af - - -, TE, og den 27. oktober 2004 fremsendt til
Ejendomsselskabet.
I brev af 4. november 2004 fil Ejendomsselskabet, som er sendt
i kopi til TE, fra Ejendomsselskabets advokat, - - -, fremsatte advo-
katen en række forslag til ændringer af det foreliggende kontrakt-
materiale, herunder, at der foretages en sammenskrivning af notatets
og totalentreprisekontraktens bestemmelser om forsinkelse og
dagbod. Advokaten tilbød at bistå med udformningen og anførte,
at dette nok krævede »en drøftelse med parterne for at få fastlagt,
hvad der er aftalt.«
I notat udfærdiget af TE fra et kontraktmøde den 10. november
2004 med deltagelse af TE, Ejendomsselskabet, TR, UR og Ejen-
domsselskabets advokat - - - hedder det bl.a.:
»Mødet var indkaldt i forbindelse med udarbejdelse af Totalentre-
prisekontrakt.
01. Foreliggende materiale
Der foreligger følgende materiale, som dannede grundlag for
drøftelse af ansvar, tid og forsinkelse:
- Betinget totalentreprisekontrakt revideret 30.09.2004
- Notat fra møderne 18. og 22. oktober 2004 suppleret med

TE's rettelser og tilføjelser til og med 26. oktober 2004, såle-
des som aftalt med - - -.

Notatet var forudsat somAllonge til Totalentreprisekontrakt, men
under forudsætning om indgåelse af kontrakt 1. november 2004.
Notatet indeholder nogle forudsætninger for dels projektet, herun-
der primært myndighedsbehandling og betonelementprojekt, og
dels tidsfrister, som nu er overskredet.
02. Projekt, herunder myndigheder
Rådgiverne orienterede kort over status.
- Der er ikke udarbejdet og ansøgt hovedandragende om byggetil-
ladelse, nedrivningstilladelse eller støbe-/gravetilladelse.



- Der foreligger ikke belastningsoversigter eller statiske beregnin-
ger.
- Der er ikke udarbejdet yderligere projekt end det udbudsprojek-
tet.
Det foreliggende projekt har været forelagt myndighederne, her-
under Plan & Arkitektur.
Plan &Arkitektur har i Notat meddelt dispensation for Lokalplan,
herunder tagudformning og karnapper - Notatet tilsendes TE og
indgår som bilag til totalentreprisekontrakten.
På karnapper er valgt kobbertag, men - - - ønsker dette nærmere
drøftet med - - -.
Ved eventuelle projektændringer grundet myndighedskrav hono-
reres totalentreprenøren for fordyrelser, ligesom besparelser tilfalder
bygherren, hvilket anføres i totalentreprisekontrakten.
03. Tidsplan
Rådgivere har på grundlag af drøftelser med - - - Kommune udar-
bejdet revideret Projekterings- og udførelsestidsplan version 3 da-
teret 10-11-2004, som blev udleveret og gennemgået ved mødet.
Følgende datoer fastlagt:
26.11.2004 Myndighedsandragende indsendes -
Myndighedsandragende omfatter hovedandragende på arkitektpro-
jektet, nedrivningsandragende og grave-/støbeandragende, dog ef-
tersendes statik.
15.12.2004 Ingeniørstatik indsendes.
09.12.2004 Nedrivningstilladelse modtages fra Kommunen
14.01.2005 Grave-/støbetilladelse modtages fra Kommunen.
01.02.2005 Byggetilladelse modtages fra Kommunen.
Såfremt datoer med tilladelser fra Kommunen overskrides paral-
lelforskydes aftalt tidsplan, herunder afleveringsdato, tilsvarende,
hvilket anføres til totalentreprisekontrakten.
Grave-/støbetilladelse og Byggetilladelse er forsinket 1 måned i
forhold til aftalte datoer i ovennævnte notat.
TE anmodede på grundlag heraf om 1½ måneds tidsfristforlæn-
gelse - ½ måned grundet forsinkelse med kontrakt og dermed mo-
bilisering og 1 måned grundet forsinket myndighedsbehandling.
Følgende blev herefter aftalt:
- Afleveringsdato forlænges med 1 måned fra 1. februar til 1.

marts 2006.
- Dato for prøvelejlighed fastsat til 01. oktober 2005.
Ovennævnte datoer er eneste sanktionsbehæftede datoer, hvilket
anføres i totalentreprisekontrakten.
Hovedprojekt skal udarbejdes i løbet af 3 måneder og rådgiverne
bekræftede at have ressourcerne parat til igangsætning fra 15.
november 2004.
TE bemærkede, at betonelementprojekt skal fremmes og at slut-
terminen 01.04.2005 i Projekteringstidsplan version 3 ikke kan
accepteres og ikke svarer til 3 måneder til hovedprojekt - TE og
UR aftaler nærmere herom.
TE udarbejder snarest detaljeret projekterings- og beslutningstids-
plan, herunder - - -'s godkendelser af materialer mv.
04. Totalentrepriseaftale
- - -'s advokat - - - indarbejder nærværende aftaler i revideret To-
talentreprisekontrakt, som udsendes senest fredag 12., således at
den kan underskrives af parterne mandag 15. november 2004.
05. Næste møde
TE igangsætter allerede nu rådgiverne og første møde aftalt
fredag 12. november 2004
hos TE.
…«
I referat fra »Indledende projekteringsmøde 00« afholdt den 12.
november 2004 med deltagelse af TR, UR og TE hedder det bl.a.:
»Mødet er første indledende projekteringsmøde mellem totalråd-
giver, underrådgiver og totalentreprenør.

…
00.01. Præsentation af medarbejdere
De enkelte mødedeltagere præsenterede sig og redegjorde for
faglig uddannelse og praktiske erfaringer, især om boligbyggeri.
00.01.01 Totalrådgiver arkitektfirmaet TR
A er projektleder og disponeret 100 % til sagen.
Herudover er flere medarbejdere på opgaven, således at tidsplan
kan overholdes.
00.01.02 Underrådgiver UR
- - - er intern projektleder, men overgår muligvis til anden opgave
- beslutning herom i næste uge.
- - - fra - - - afdeling er på konstruktioner med statiske beregninger,
men haver sideløbende hermed også andre opgaver og overgår
permanent til andre opgaver efter fremsendelse af statiske beregnin-
ger 15. december 2004.
- - - er på konstruktioner med tegninger, men haver sideløbende
hermed en tilsynsopgave.
- - - er på VVS-installationer, men haver også andre opgaver og
4 ugers ferie. Inden ferien kommer anden medarbejder på opgaven,
således at projekteringen kan foregår kontinuerligt uden afbrydelser.
- - - er på el-installationer, men forhindret i nærværende møde.
UR sikrer at bemande sagen således, at tidsplanen kan overholdes.
00.01.03 Totalentreprenør TE
- - - er projektleder og vil især i indledende fase følge opgaven,
men haver sideløbende hermed mange andre opgaver
- - - er projekteringsleder samt forestår planlægning og indkøb på
opgaven og er disponeret 100 % til opgaven.
Entrepriseledere er endnu ikke endeligt fastlagt.
…
00.03. Projekt
Der foreligger følgende projektmateriale:
- Rettelsesblad af 30.09.2004
- Princip for bæring af altanelementer af 18.08.2004
- Fællesbetingelser 4. Byggeplads udateret
- Fællesbetingelser 5. Sikkerhed og sundhed udateret
- Fællesbetingelser 7.4.3. D&V-dokumentation udateret
- Byggeprogram projektforslag september 2004 dateret

26.08.2004
- Arkitekttegninger iht tegningsoversigt side 84-85 i Bygge-

program dateret 26.08.2004
- Ingeniørtegninger iht tegningsoversigt: side 83 i Byggepro-

gram dateret 26.08.2004
TE præciserede at det foreliggende projekt ikke ændres og at det
kan danne baggrund for den videre projektering, herunder geometri
og indretning. Dog foreløbig eksklusiv indretning af butikker.
TR tog dog forbehold for trapper, som skal granskes nærmere
både med hensyn til geometri og myndighedsforbehold, samt for
indretning af køkkener.
…
Projekt for byggegrube, herunder sikring af nabobygning, udføres
enten ved spunsning eller ved understøbning. UR rekvirerer tegnin-
ger af nabobygninger, herunder fundering. TEmeddeler UR hvilken
løsning der vælges.
Betonkonstruktioner skal optimeres, herunder armering i pladsstøbt
og elementer. Endvidere kort drøftet betonbjælkemod nabobygning
- - -.
På karnapper er valgt kobbertag, men - - - ønsker dette nærmere
drøftet med - - -.
TE forventer at have fastlast betonelementleverandører i næste
uge, hvorefter TE indkalder til projektgranskning med rådgivere
og leverandører



TE planlægger byggeplads etableret på fortov ved - - - og/eller -
- -, som er privatejede. TE udarbejder forslag hertil. Der etableres
kontor med 3 arbejdspladser til rådgivere.
Beskrivelser udarbejdes som sædvanlige fagbeskrivelser, dog
bortset fra funktionsudbud.
00.04. Myndigheder
Der skal straks udarbejdes og ansøges om følgende:
- Hovedandragende om byggetilladelse
- Nedrivningstilladelse
- Jordhåndtering
- støbe-/gravetilladelse.
- Der skal udarbejdes belastningsoversigtet og statiske bereg-

ninger.

Det foreliggende projekt har været forelagt myndighederne, her-
under Plan & Arkitektur.
Plan &Arkitektur har i Notat meddelt dispensation for Lokalplan,
herunder tagudformning og karnapper - Notatet tilsendes TE og
indgår som bilag til totalentreprisekontrakten.
Anmodning om nedrivning har været indsendt, men returneret,
idet kan skal fremsendes sammen med hovedandragende.
De nye brandkrav til bygninger over 12 m over terræn er udsat
til 1. maj 2005. Projektet behandles efter de »gamle« regler.
00.05. Tidsplan
Følgende datoer fastlagt.

Myndighedsandragende indsendes - Myndighedsandragende omfatter hove-
dandragende på arkitektprojektet, nedrivningsandragende og grave-/støbean-
dragende, dog eftersendes statik.

26.11.2004

Ingeniørstatik indsendes.15.12.2004
Nedrivningstilladelse modtages fra Kommunen09.12.2004
Grave-/støbetilladelse modtages fra Kommunen.14.01.2005
Byggetilladelse modtages fra Kommunen.01.02.2005
Prøvelejlighed01.10.2005
Aflevering01.03.2006

TE udarbejder snarest detaljeret projekterings- og beslutningstids-
plan, herunder - - -'s godkendelser af materialer mv.
TR udleverede detaljeret projekteringstidsplan dateret 09-11-2004.
…
00.08.01. Rådgiveraftale
Rådgiveraftale er indgået med - - -, men overgår til totalentrepre-
nør, når denne er valgt - TR vurderer, hvorvidt det er nødvendigt
med yderligere.
…«
I totalentreprisekontrakten, som er underskrevet af TE den 15.
november og Ejendomsselskabet den 16. november 2004, hedder
det bl.a.:

»…
§ 1 Totalentreprisens ydelser og omfang
…
Totalentreprenøren har i tilbuddet indeholdt alle udgifter til nød-
vendige vejrligsforanstaltninger og udtørring, herunder såvel
overenskomstmæssige som ikke overenskomstmæssige vinter for-
anstaltninger.
…
Som tekniske rådgivere på sagen er der indgået projekteringsaftaler
med følgende:

Arkitektfirmaet TRTotalrådgiver:
URmed underrådgiver:

Bygherre har afholdt alle projektets udgifter til rådgivning til og
med fremsendelse af udbud.
Totalentreprenøren afholder projekteringsomkostninger til arkitekt
og rådgivende ingeniør, jf. denne kontrakts § 2 stk. 5, 6 og 7 -aftale
om teknisk rådgivning og bistand og totalentreprenøren betragtes
i enhver henseende som indtrådt på bygherrens vegne i aftalerne
om rådgivning.
Totalentreprenøren er således ansvarlig for al projekteringsledelse,
kommunikation, instrukser og nødvendig opfølgning overfor råd-
giverne, ligesom totalentreprenøren er ansvarlig overfor bygherren,
jf. ABT 93
Totalentreprenøren afholder alle øvrige omkostninger til rådgivere
og konsulenter til udarbejdelse af yderligere hovedprojektmateriale
eller supplerende ydelser. Se ovenfor.
§ 2 Aftalegrundlag
1. Nærværende entreprisekontrakt.
2. Dokumentfortegnelse, særudbud, fagbeskriv. og tegningsliste.
3. Tegninger samt arealberegning.
4. Lokalplan 242 og korrespondance mellem TR og - - - Kom-

mune vedr. dispensation fra lokalplan 242 (brev af 9. juni
2004, e-mail korrespondance af 23. juni 2004), samt telefon-
notater udarbejdet af A fra TR af 1. april 2004 og udateret.

5. Rådgiveraftale TR - - - af december 2003.
6. Rådgiveraftale, Intern aftale om rådgivning og bistand af

24.05.2004.
7. Procesforløb -rådgivers ydelser i processen.
- ydelsesbeskrivelse for UR.
- ydelsesbeskrivelse for TR.
8. Fælles betingelser: byggeplads, sikkerhed og sundhed, drift

og vedligehold.
9. Miljøteknisk rapport af 30.06.2004.
10. Geoteknisk rapport af 16.04.2004.
11. ABT-93.
12. Etableringsmanual - - -, af maj 2004, samt 1 stk. funktions-

skitse af butik (skal alene indgå, hvis - - - ønsker, at indret-
ningen udføres af totalentreprenøren).

Det påhviler totalentreprenøren at kontrollere alt materiale samt
om nødvendigt at udføre supplerende projektering, idet krav som
følge af mangelfuldt projektmateriale ikke vil blive honoreret af
bygherren, ligesom totalentreprenøren ej heller i øvrigt på nogen
måde vil kunne påberåbe sig, at projektmaterialet har været util-
strækkeligt og/eller mangelfuldt. Totalentreprenøren kan ikke afvige
fra lokalplanens bestemmelser samt ansøge om dispensation fra



lokalplanen uden forudgående skriftlig accept fra bygherren. Byg-
herren har accepteret de i § 2, pkt. 4, indeholdt dispensationer.
…
§ 3 Kvalitet og standard
…
Materialevalg sker i henhold til vedlagte projektmateriale. Hvor
der er anført »som« eller »svarende til« kan totalentreprenøren fo-
reslå et alternativt produkt med dokumenteret samme egenskaber,
men bygherren forbeholder sig ret til at fastholde det anførte pro-
dukt.
Hvor der står anført et bestemt produkt er det alene bygherren,
der kan vælge et alternativ. Alle materialer, der ikke specifikt er
nævnt med leverandørs navn, skal forelægges bygherren for god-
kendelse inden udførelse så tidligt i projektet, at det ikke vil få no-
gen udsættende indflydelse på tidsplanen.
Alle væsentlige og alle synlige projektløsninger med tilhørende
instruktions- og brugsvejledninger skal principielt godkendes af
bygherren.
Ændringer i projektet
Inden for projektets hovedprincipper, funktionskrav og sammen-
hænge kan projektet ændres efter skriftlig aftale mellem bygherren
og totalentreprenøren. Alle ændringer vil blive forelagt TR.

Eventuelle krav fra bygherren om ændringer i produktionsfasen
skal meddeles hurtigst muligt og i så god tid, at projektændringerne
kan foretages uden ekstraomkostninger for totalentreprenøren.
Alle ændringer skal forelægges bygherren for godkendelse inden
udførelse så tidligt i projektet, at det ikke vil få nogen udsættende
indflydelse på tidsplanen.
Totalentreprenøren afholder alle udgifter i forbindelse med en
eventuel omprojektering, jf. denne kontrakts ydelsesbilag fra rådgi-
verne § 2 stk. 5, 6 og 7, med mindre omprojekteringen er bestilt
på bygherrens anmodning.
Ved eventuelle myndighedskrav udover det foreliggende projekt-
materiale honoreres totalentreprenøren for fordyrelse, ligesom be-
sparelser tilfalder bygherren, forudsat at myndighedskravene ikke
skyldes mangler ved det indleverede projektmateriale.
…
§ 5 Entreprisesum og betaling
Den samlede entreprisesum andrager eksklusiv moms.
Kr. 73.790.000,00,
skriver kroner treoghalvfjerdsmillionersyvhundredehalvfemstu-
sinde 00/100
Entreprisesummen fremkommer således:

69.020.000,00kr.Samlet pkt. 1
4.580.000,00kr.Samlet pkt. 2
-170.000,00*kr.Pkt. 3.3.1.
-490.000,00*kr.Pkt. 3.3.2.

*
850.000,00**kr.Vinterforanstaltninger

*

…
Entreprisesummen er fast i hele byggeperioden.
Den anførte entreprisesum omfatter samtlige ydelser, der er nød-
vendige for sagens gennemførelse og som er nævnt i kontrakten.
Såfremt bygherren måtte ønske ekstraydelser herudover, kan disse
alene igangsættes og betales efter skriftlig godkendelse fra bygher-
ren.
Betaling for ekstraarbejder opgøres som summen af underentre-
priser excl. moms tillagt udgifter til projektering ekskl. moms samt
byggestyring ekskl. moms. Det således fremkomne beløb tillægges
12 % i DB/administration. Alle nødvendige bilag for ændringsar-
bejder skal vedlægges til hvert enkelt ændringsarbejde.
§ 7 Tidsplan
Endelig aflevering af nøglefærdigt byggeri (indflytningsklare
boliger) skal ske den 1. marts 2006. Overskrides fristen, betaler
totalentreprenøren dagbod kr. 80.000,00 for hver påbegyndt kalen-
derdag overskridelsen varer, medmindre totalentreprenøren har
krav på tidsfristforlængelse i medfør af ABT 93.
Endelig aflevering den 1. marts 2006 forudsætter, at der foreligger
nedrivningstilladelse senest den 9. december 2004, grave- og stø-
betilladelse senest den 14. januar 2005 og byggetilladelse senest
den 1. februar 2005. Såfremt det ikke er tilfældet og forsinkelsen
ikke skyldes forsinkelse, fejl eller mangler ved det indsendte pro-
jektmateriale, men alene sagsbehandlingstiden hos myndighederne,
parallelforskydes afleveringsdagen med det antal dage, den/de på-
gældende tilladelser er forsinkede. Totalentreprenøren betaler i
disse tilfælde ikke dagbod. Ved parallelforskydning med 30 dage
kompenseres totalentreprenøren ikke. Ved parallelforskydning ud
over 30 dage kompenseres totalentreprenøren med godtgørelse af
direkte dokumenterede omkostninger, der kan henføres til forsin-
kelsen.

Prøvebolig
Totalentreprenøren skal færdiggøre 1 prøvebolig senest den 1.
oktober 2005. Overskrides fristen betaler totalentreprenøren dagbod
kr. 80.000,00 for hver påbegyndt kalenderdag overskridelsen varer,
medmindre totalentreprenøren har krav på tidsfristforlængelse i
medfør af ABT 93.
Bygherren og totalentreprenøren aftaler den endelige boligtype
for prøveboligen, men - - - 4. sal, opgangen nærmest - - - har prio-
ritet.
Prøveboligen skal danne reference for kvaliteten af de øvrige bo-
liger. Der udarbejdes mangellister for prøveboligen svarende til
den i denne kontrakts § 4.1 beskrevne, men aflevering finder sted
i henhold til denne kontrakt § 4.2., 4.3., 4.4.
…«
I et bilag til kontrakten benævnt § 2 bilag 8 hedder det bl.a.:
»§ 2 bilag 8. Procesforløb frem til 7. sept. 2004
Projektet, boligejendom på - - -, er blevet produktudviklet gennem
det seneste år.
Projektet er udviklet over flere forløb, disse er illustreret som
følger:
1. Skitseforslag af november 2003
2. Udvidet projektforslag af 07.09.2004
Projektgrundlaget består af:
a. Lokalplan - - -
b. Overvejende lejlighedsstørrelse 90-93 m2.

Butikker i stueetage.
P-kælder med depot- samt teknikrum.
Friarealer i gårdrum, samt redningsveje for brandkøretøjer.

c. Principgodkendte aftaler med - - - Kommune, Plan & Arki-
tektur.



d. Geoteknisk rapport
e. Miljøteknisk rapport
f. Matrikulære afsætningsplaner, Stadskonduktør- og landin-

spektørafsætning
Samtlige udgifter i forbindelse med udvikling- og forberedelse af
projektet er blevet afholdt af bygherre - - -, heri indgår bl.a. rådgi-
verhonorar, udgifter til undersøgelser af grundens forhold …
Det udarbejdede projektforslag indikerer projektgruppens valg af
udformning, materialer og eller valg mellem materialer.
Kommende proces
I den efterfølgende bearbejdning af projektforslaget vil der inden
for projektets foreskrevne rammer og de heraf afgivne priser, fore-
tages en nærmere farve, tekstur og overflade bestemmelse, samt
en analyse af evt. projekt/produktionsforenklende (optimering)
udførelse.«
Byggeriet blev afleveret ved en afleveringsforretning afholdt den
29. november 2006.
Parternes krav under voldgiftssagen
TE's krav om tidsfristforlængelse
TE har til støtte for påstanden om tidsfristforlængelse med 168
arbejdsdage eller 274 kalenderdage henvist til følgende forhold:
1) Forsinkelse med elementmontagen fra den 21. marts 2005

til den 26. september 2005, som følge af kommunens krav
til udluftning af lejligheder, og som en konsekvens af denne
projektforskydning et tillæg på 16 arbejdsdage for forsinkelse
ved at udføre murerentreprisen i vinterperioden 2005/2006.
Hertil kommer ferieperioden på 15 arbejdsdage, samt fridage
og feriefridage i perioden maj til juni 2006 med 8 dage. I alt
168 dage.

2) Forøget arbejde med vægelementerne som følge af forøget
armering berettiger til tidsfristforlængelse på 8 arbejdsdage.

3) Tidsfristforlængelse som følge af uforudsete kabler i vej.
4) Tidsfristforlængelse for udførelse af spunsvæg i stedet for

afgravning.
5) Elementforandringer som følge af elevatorændring.
6) Ændring af varmeanlæg
7) Større kompleksitet med den virkning at hovedprojektet blev

forsinket.
8) Brandforanstaltninger i form af overtryksanlæg.
9) Udvidelse af belægningsarbejderne på fortove.
10) Søjler i - - -.
11) Ændring af flisevalg.
12) Særlige vejrligsforholds betydning for tagarbejderne.
Ejendomsselskabet har i det hele afvist at give tidsfristforlængelse
ud over den meddelte til den 27. december 2005 for prøveboligen
og den 27. maj 2006 for aflevering af byggeriet.
Ad 1. Forsinkelse af elementmontagen som følge af - - - Kommu-
nes krav til udluftning af ensidig beliggende lejligheder.
TE har navnlig gjort gældende, at det krav, som - - - Kommune
stillede den 13. januar 2005, om ændring af projektet, således at
alle beboelsesrum i hjørnelejligheden - - - og nabolejligheden hertil
skulle forsynes med oplukkeligt vindue til gårdsiden, medførte en
forsinkelse på 168 arbejdsdage. Forsinkelsen skyldes således, at
der var væsentlige mangler ved udbudsmaterialet, som TE ikke
havde nogen mulighed for at opdage forud for kontraktindgåelsen.
TE fik endvidere forud for kontraktindgåelsen oplyst, at - - - kom-
mune havde principgodkendt de løsninger, der var indeholdt i det
udvidede projektforslag, og med de tidsplaner, der blev aftalt for
byggeriets fuldførelse, måtte det også have stået Ejendomsselskabet
og TR klart, at det var en forudsætning for TE's overtagelse af an-
svaret for den resterende del af projekteringen, at den udformning
af bygningen, der var indeholdt i det udvidede projektforslag,

kunne godkendes af kommunen i forbindelse med den efterfølgende
byggesagsbehandling, og at der ikke skulle foretages sådanne
større ændringer i projektet, at der opstod forsinkelser for produk-
tionen af betonelementerne. TE er derfor berettiget til tidsfristfor-
længelse, jf. ABT 93 § 24, stk. 1, nr. 2. Det, der er anført i kontrak-
tens bestemmelser om tidsfristforlængelse, afskærer ikke TE fra at
få en tidsfristforlængelse, som svarer til den reelle forsinkelse. Hvis
det må lægges til grund, at den manglende myndighedsgodkendelse
alene skyldes, at - - - Kommune havde ændret praksis, må Ejen-
domsselskabet som bygherre også bære risikoen herfor efter ABT
93 § 24, stk. 1, nr. 5, eller dennes analogi.
Ejendomsselskabet har til støtte for afvisningen af kravet ud over 
parallelforskydningen med de 88 kalenderdage, navnlig henvist til, 
at afleveringsterminen for byggeriet efter krav fra TE blev aftalt 
udskudt til først den 1. februar og dernæst yderligere til den 1. marts 
2006, så TE kunne være sikker på at overholde afleveringsfristen. 
TE fik endvidere inden aftalens indgåelse lejlighed til at sikre sig, 
at projekteringen var så vidt fremskreden, at de aftalte tidsfrister 
kunne overholdes. Ejendomsselskabet havde endvidere fået indtryk-
ket af, at alle myndighedsforhold var afklaret. Såvel Ejendomssel-
skabet som TR kunne med rette gå ud fra, at - - - Kommune havde 
samtykket i de principper for udformningen af bygningen, som lå 
til grund for det udvidede projektforslag. Hvis kravet om omprojek-
teringen skyldes, at kommunen havde ændret holdning, må dette 
anses som et ændret myndighedskrav, der medførte en forsinkelse 
med hensyn til udstedelsen af byggetilladelse, således som det er 
reguleret i entreprisekontrakten. Hvis TE får medhold i, at afleve-
ringsterminerne ikke blot skal parallelforskydes i denne situation, 
foreligger der ingen dokumentation for, at omprojekteringen har 
medført en forsinkelse på 8 måneder som hævdet af TE. Tværtimod 
synes det med styrke at fremgå af sagens dokumenter, at en betyde-
lig del af forsinkelsen skyldes TE's egen manglende styring af ele-
mentprojektets udførelse, herunder manglende reservationer af tid 
hos betonelementleverandørerne, samt eventuelt mangler ved det 
arbejde, som totalrådgiveren udførte for TE i henhold til entrepri-
sekontrakten og rådgiverkontrakten, som TE var indtrådt i efter 
bestemmelsen i kontraktens § 1 herom.
Sagens oplysninger.
Det må på grundlag af sagens dokumenter og A's (fra TR) forkla-
ring lægges til grund, at A i sommeren 2004 fik kendskab til, at 
der i - - - Kommune kunne være problemer med godkendelse af 
beboelseslejligheder med en ensidig beliggenhed ud mod en støjbe-
lastet facade. A ringede derfor den 30. marts 2004 til - - - Kommu-
nes Miljøkontrol og fik forbindelse til en medarbejder, M, som han 
ikke kendte på forhånd. Han forklarede M om projektet, og han 
aftalte med ham, at han ville fremsende noget materiale om lejlig-
hedernes udformning og beliggenhed.
I A's telefonnotat af 30. marts 2004 om samtalen hedder det bl.a.: 
»Vedrørende: Erhverv- og bolig ejendom
…
Miljøkontrollen, M.
1. Lydbelastede facader mav 65 db (- - -) db?
Lejligheder hvor orienteringen kan defineres som ensidig, dvs.
lys- og luftindtag foretages fra samme facade for hele lejligheden, 
har det problem at ved en for høj lydbelastning på facaden, kan en 
lejlighed som denne (altså ensidig) ikke godkendes.
Det er aftalt at vi fremsender plan over forholdene samt en lejlig-
hedsplan.
Miljøkontrollen vil fremkomme med deres målinger på stedet 
samt deres krav til beboelser i vor ejendom.«
I mail af 30. marts 2004 til M, Miljøkontrollen, fra A hedder det 
bl.a.:
»Hermed fremsendes skitser ifølge vor aftale.



Vor adresse er - - - på viste matrikel - - -.
For en vurdering på spørgsmålet om støjniveau, har vi flere lejlig-
heder med en ensidig orientering
mod gade.
1. For ejendommen gælder at lejligheder på bygningens hjørner,
dvs. - - - samt - - - ikke har gårdorientering, men har så heller ikke
orientering mod støjende veje allene.
2. Skitsen af den ensidige lejlighed mod - - - (kraftigt markeret)
viser at det adgangsgivende trapperum lukker af for andre friskluft
adgange. [hvordan kan man mindske gener ved dette sted]
Venligst kommenter samt ring mig op når du har orienteret dig«.
Ifølge det oplyste var mailen bl.a. vedlagt en skitse, der bl.a. angav
grundridset af en lejlighed på hjørnet af - - - og dennes nabolejlighed
ud mod - - -, og det var denne sidste lejlighed, der var markeret på
skitsen. Ingen af lejlighederne havde vinduer ud mod gårdsiden.
A har yderligere forklaret, at han herefter udarbejdede nogle
skitser til en ændret udformning af lejlighederne og etablering af
en åben altangang på gårdsiden, hvortil hver af de to lejligheder
fik et oplukkeligt vindue. Han ringede på ny til M og forklarede
indholdet af de nye løsninger for ham. Ifølge A »nikkede M ja« til
de skitserede løsninger. A kan ikke i dag huske, om han også
sendte den nye skitse eller en tegning til M. På dette grundlag gik
A videre med løsningen, og det var denne løsning, som senere
indgik i udbudsprojektet.
I referat fra et projekteringsmøde den 2. april 2004 med deltagelse
af bl.a. Ejendomsselskabet og TR hedder bl.a.:
»Opgange i bygningshjørner er blevet omdesignet, problem: lej-
ligheder har kun orientering dvs. udluftning mod gade. Miljøkon-
trollen stiller krav om udluftning af lejlighed ved facademedmindre
end 55 db lydniveau.
Hjørnetrapper er designet som åbentståendemed altangange, hvor
trappen står åben i forbindelse med gårdrums hjørne.«
I referat fra et projekteringsmøde den 18. maj 2004med deltagelse
af Ejendomsselskabet og TR hedder det bl.a.:
»Projektering
…
Ensidige lejligheder: Hjørnelejligheden mod - - - opfylder ikke
myndighedernes krav om mulig udluftning mod gården, og der
blev skitseret en alternativ løsning: Der skal etableres mulighed
for at lufte ud via den udendørs trappe …«
TE indsendte den 26. november 2004 hovedandragende om byg-
getilladelse til - - - Kommune. På et møde den 13. januar 2005 med
- - - Kommunes Miljøkontrol om betydningen af støjbelastningen
fra - - - på det indsendte byggeandragende, hvori der foruden M
også deltog en anden medarbejder fra Miljøkontrollen, arkitekt N,
meddelte denne ifølge A's forklaring, at - - - Kommune ikke kunne
godkende den foreslåede løsning vedrørende de to lejlighedstyper.
Kommunen stillede på mødet krav om, at hvert opholdsrum skulle
have vindue til gårdsiden, og dette krav synes på mødet at være
ufravigeligt. TR udarbejdede herefter en løsning, således at de to
lejligheder opfyldte dette krav, som herefter blev principgodkendt
af kommunen på et møde den 21. januar 2005. Afvisningen af den
ansøgte løsning kom ifølge A's forklaring fuldstændig bag ham.
Arkitekt N har bl.a. forklaret, at - - - Kommune i en længere år-
række i tilknytning til Miljøstyrelsens vejledning fra 1984 om tra-
fikstøj i boligområder har stillet krav om, at hvert opholdsrum i
lejligheder med støjbelastede facader som den foreliggende så vidt
muligt skal have et oplukkeligt vindue ud til en mindre støjbelastet
facade. Der er således ikke tale om, at der i 2004 blev indført en
skærpet praksis, men det er rigtigt, at Miljøkontrollens hidtidige
praksis i anledning af en konkret sag i 2004 blev bragt op i - - -,
som tiltrådte Miljøkontrollens praksis. Sagerne afgøres altid kon-
kret, men han kunne ikke forestille sig, at den løsning, som var fo-

reslået vedrørende nabolejligheden til hjørnelejligheden, og hvor-
efter et vindue i køkkenet skulle forsyne lejlighedens 3 opholdsrum,
som ligger i forlængelse af hinanden, med frisk luft under nogen
omstændigheder ville kunne godkendes. N har endvidere forklaret,
at - - -s Kommunes Miljøkontrol gerne rådgiver telefonisk om
praksis og også på møder er villig til at tilkendegive, om man kan
acceptere forelagte løsninger. Miljøkontrollen vil normalt ikke
svare skriftligt, idet man ikke kan overkomme en sådan dobbelt
sagsbehandling.
Det er under sagen oplyst, at M har meddelt, at han intet husker
om drøftelsen med A.
Det fremgår af referaterne fra projekteringsmøderne, at TE som
led i projekteringsarbejdet bl.a. fastlagde tiderne for færdiggørelsen
af betonelementprojektet. Det hedder f.eks. i referat fra projekte-
ringsmøde 06 den 12. december 2004 herom bl.a.:
»Følgende projekttidsplan for betonelementprojektering er fastlagt
og accepteret af både UR og leverandør L:
- Kælderetage: medio uge 01 2005
- Stuetage: ultimo uge 01, 2005
- 1-4 etage uge 02, 2005
- Penthouse uge 03, 2005
…«
Denne plan er gentaget i referat fra Projekteringsmøde 07 den 13.
januar 2005 med tilføjelsen:
»Projekttidsplan for betonelementprojektering følges ikke og L
rykker for projekt. UR oplyst følgende udsendelsesdage: …«
Af forklaringerne fremgår, at TE efter mødet medMiljøkontrollen
den 13. januar 2005 standsede arbejdet med projekteringen af beto-
nelementerne vedrørende - - -fløjen, fordi det ikke kunne afgøres,
i hvilket omfang kravet om ændringer af bygningens udformning
ville få indflydelse på udformningen af elementerne. Hertil kom
de forventede ændringer af trapperummene, som følge af ændring
af elevatorernes døre.
I mail af 21. januar 2005 til de tre betonelementleverandører, som
TE havde indgået leveringsaftaler med, hedder det:
»Som nævnte telefonisk til jer d.d. sættes der HOLD på betonele-
menter i området ved - - -. Området er defineret indenfor modulli-
nierne Ø1 - TE/ØA-T1
Ovennævnte HOLD sættes på grund af tvivl om betonvægplace-
ringerne i det pågældende område.«
I referat fra projekteringsmøde 08 den 27. januar 2005 hedder det
under 08.02 Projekttidsplan og -stade bl.a.:
»Følgende dele af boligbebyggelsen er sat på »stand by« på beto-
nelementleverandører - både projektering og produktion - grundet
manglende projektafklaring og -fejl:
1. Lejlighed 1-4 i samtlige etager mod - - - grundet Miljøkon-

trollens manglende godkendelse af lyd- og udluftningsfor-
hold.

2. Samtlige trapperum grundet manglende godkendelse af ele-
vatorer som handicapvenlige.

3. Søjler i kælder med konsol til fundament endnu ikke endelig
afklaret omfang.

TR ankede over den stramme tidsplan primært grundet element-
projektering, men TE fastholder at dette er ganske traditionelt ved
totalentrepriser.
TR og UR vurderer konsekvenser af ovennævnte forhold for
projekteringstidsplanen til onsdag 2. februar 2005.
TE anbefalede - - - at sætte projektet på »stand by« indtil medens
projektafklaring og -revision pågår og indtil byggetilladelse med
at-punkter foreligger således at meromkostningerne minimeres,
herunder forgæves projektering hos betonelementleverandørermv.«



- - - Kommunes byggetilladelse af 22. marts 2005 var givet på
betingelse af opfyldelse af 87 forhold, herunder hedder det i stk. 4
og stk. 5:
»Stk. 4
at der vedrørende samtlige bærende konstruktioner fremsendes
tegninger, bilagt nødvendige beregninger og detailtegninger, til
godkendelse, således at der udførelse »Redegørelse for statiske
dokumentation« i overensstemmelsemed BR 95.…, og at arbejdet
hermed ikke påbegyndes, før tilladelse hertil foreligger.
Stk. 5
At samtlige tegninger og beregninger vedrørende bærende kon-
struktioner fremsendes i henhold til anerkendelsesordningen for
statikere, og at den anerkendte statiker koordinerer og kontrollerer
alle delprojekter, jf. BR 95, …«
I referat fra projekteringsmøde 13 den 28. april 2005 hedder det
under 13.02 Projekttidsplan og -stade bl.a.:
»TR har udsendt tegninger iht. tegningsliste af 20.04.05. Resteren-
de arkitekttegninger udsendes i uge 19/05
UR udsender KON-tegn. den 29.04.05, VVS-tegn. den 20.05.05
samt EL-tegn. den 29.04.05.«
Af den efterfølgendemailkorrespondancemellem TE, elementle-
verandørerne, TR og UR fremgår, at der opstod forsinkelser med
hensyn til leverandørernes optegning af betonelementerne. Fra
mailkorrespondancen mv. kan gengives:
I Faxmeddelelse af 24. februar 2005 til TE fra L hedder det bl.a.:
»Vi har af flere omgange rykket for opdaterede tegninger og oplæg
til leveringstider samt en afklaring på den del af byggeriet der er
blevet sat på stop.
Da intet af ovennævnte er blevet fremsendt, kan vi ikke længere
garantere en parallelforskydning af tidsplanen.
Vi vil fortsætte med at arbejde på sagen i det omfang det er muligt
og støbe de elementer, der kan tegnes og som vi kan få godkendt
hos rådgiver og TE.
Såfremt man ikke ønsker at vi skal støbe på sagen i øjeblikket,
bedes dette meddeles til undertegnede d.d. eller til - - - senest fredag
d. 25-02-05.
Ønskes der ikke at vi arbejder videre på sagen pt., vil vi tillade os
at gøre vores økonomiske krav op pr. d.d. og fremsende disse til
fakturering.«
I e-mail af 19. maj 2005 til TE fra L hedder det bl.a.:
»Hermed opsummering af væsentlige emner behandlet vedmødet
d. 18-05-2005 hos UR.
1) Søjleelementer i stueetagen under bærende skillevægge ønskes
ændret. UR er informeret om at søjler er støbt og ændring ikke er
mulig.
2) Notat fra d. 24. nov. vedr. ændring af U-bøjler til stritter i top
af element er ikke gældende. Bøjler skal udføres iht. projekt - dog
med ændring af afstand fra 600 til 1200 mm (rygmål på 300 mm
ved vægge med vederlag for dæk). Placeringen af U-bøjlerne skal
koordineres med dækfuger. Iht. UR skal koordinering foretages
med projekt fra - - - .
3) UR målsætter lodret stringerplacering på fundamentsplan. UR
er informeret om nødvendig afstand fra fugelås på mindst 300 og
helst 500 mm. Der fremsendes revideret fundamentsplan.
4) der mangler stadig laster og målsætning af altanplader
5) Der mangler stadig laster og målsætning af karnapper
Kommentarer til de enkelte punkter.
ad 1) Ingen
ad 2) Sålænge L ikke er i besiddelse af færdige huldækplaner kan
vi ikke tegne elementer med dækvederlag.
ad 3) Sålænge der ikke er styr på placering af korrugerede rør kan
vi ikke tegne skillevægselementer
ad 4) Hindre optegning af bagmurselementer

ad 5) som pkt. 4
Med andre ord, så står vi stadig fuldstændig stille med hensyn til
optegning af elementer.
- - -«
I e-mail af 25. maj 2005 til TE fra UR hedder det bl.a.:
»Vedr. statik for elementprojekter er det vigtigt, at alle leverandø-
rer får samlet op på dette og fremsendt beregninger til gennemsyn
hos vor - - - …
- - - har endnu ingen beregninger modtaget.
I princippet kan søjler og bjælker i kælder samt dæk over kælder
ikke monteres før beregninger er modtaget i - - - Kommune. Det
haster derfor med fremsendelse af disse beregninger til - - -.
Vi så gerne at der var lidt struktur på det der bliver fremsendt så-
ledes, at der er overskueligt for såvel - - - som sagsbehandleren i
kommunen, hvad det fremsendte indeholder.
Vi har talt om, at der som minimum sendes beregninger frem, der
indeholder en fuld etage, gerne flere.
Når vi i næste uge indsender vore egne samlede beregninger samt
opdaterede tegninger er det med henblik på opnåelse af byggetilla-
delse for de resterende etager.
…«
I e-mail af 7. juni 2005 til TE og TR fra UR hedder det
»Jeg har modtaget flere opringninger i dag fra person fra L, der
projekterer betonvægge.
Han udtrykker irritation over at blive sendt frem og tilbagemellem
ingeniør og arkitekt mht. måltagning af betonvægge.
Vores holdning er, at al geometri skal tages fra arkitektens tegnin-
ger som burde indeholde de for projekteringen af elementerne
nødvendige mål.
Hvis vore plantegninger skulle danne grundlag for elementleve-
randørens projektering ville det kræve, at vi som grundlag havde
arkitektens målsatte tegninger.
Arkitekten har imidlertid ikkemålsat sine tegninger, hvor geometri
kun kan bestemmes ved måltagning fra det elektroniske grundlag.
Denne [form] for måltagning kan vi ikke stå inde for, da kopiering
af elektroniske tegninger altid indebærer risici for fejl.
Vi kan i øvrigt henvise til vor ydelsesbeskrivelse af 7. september
2004. Heri nævnes i 2. afsnit på side 2 at UR udfører: Etageplaner
med geometri af betonvægge til brug for elementprojektering.
Planerne indeholder kun hovedmål, idet målsætning af vægge, døre,
vinduer, facadespor m.v. tages fra arkitektens grundlag.
Der er som det er A (fra TR) bekendt uoverensstemmelser vedr.
placering samt tykkelse på gavlvægge mod nabobygninger. Disse
uoverensstemmelser bliver rettet op til i morgen, hvorefter vores
planer bliver genudsendt.
Det er imidlertid vigtigt, at vi har en fælles holdning til hvilket
grundlag elementleverandøren skal anvende til sin projektering og
at dette straks bliver kommunikeret ud. Som det fremgår af oven-
stående er vi af den klare opfattelse, at arkitekten enten bør målsætte
alle vægge og genudsende tegningerne eller tillade, at der må mål-
tages elektronisk fra hans tegninger.
Da det vil tage tid for arkitekten at målsætte tegninger, vil vi fore-
slå at elementleverandøren tager mål fra arkitektens digitale
grundlag«.
I e-mail af 13. juni 2005 til TE, TR og UR fra L hedder det:
»Hermed L's oplæg til dagsorden d. 13-06-05.
Jeg gør kraftigt opmærksom på at besvarelse af nedenstående
punkter, ikke nødvendigvis er ensbetydendemed at projekt færdigt
fra rådgiverens side. Punkterne er blot en opsummering af de ting
vi til d.d. har fundet ved projektgennemgang.
hermed de 3 væsentlige punkter som endnu ikke er afklaret af
UR: (Statiker - - -)



Armeringsangivelser til samtlige vægge der indgår i det afstivende
system. (liste fremsendt til - - - og - - - d. 07.06.2005)
150 mm facadebagvæg i linie R1/RC-RF. Væg kan ikke holder
til påkørselslast - UR undersøger om dimensioneringsforudsætnin-
gerne kan ændres.
Dimension på overligger i ElementvægVE109R2-R1/RC er ikke
tilstrækkelig. UR undersøger alternativ udførelse.
(Tegner L)
1. Målproblemer.
2. Manglende detalje henvisninger.
3. UR's beregninger i stueetage.
4. Uoverensstemmelse med vægtykkelse.
5. Koter på top og bund af døre og udsp.
6. Må måle digitalt? (UR)
7. Mål måle digitalt? (Ark.).
8. Detaljer ved de stabiliserende vægge.
9. Bukkediameter armeringsstål.«
I e-mail af 20. juni 2005 til TR og UR fra TE hedder det:
»Jeg har lige talt med L, som meddelte, at projektet stadig ikke
har en standard så der kan tegnes færdigt efter dette.
- - - må flere gange om dagen ringe til hhv TR og UR for at afkla-
ret detaljer. Her har det specielt været svært at få fat i UR's - - -.
Han har ikke været til at træffe tors- og fredag i sidste uge samt i
dag. - - - har så taget fat i - - - i stedet for.
Det blev på vores møde hos L aftalt, at det er - - - der er kontakt-
personen hos UR.
Jeg kan kun endnu engang indskærpe overfor TR/UR, at projektet
for længe siden - ultimo april skulle have været færdigt.
L gør opmærksom på, at de fejl der er tale om pt. er mange små
ting. Noget kunne tyde på, at kvalitetssikringen af tegningerne og
projektet ikke har været grundigt nok fra TR/UR's side. Det er jo
ikke tanken, at det er leverandørerne der skal udføre KS-arbejde
på projektmaterialet.
Jeg forventer, at TR/UR endnu engang foretager en gennemgang
af tegningsmaterialet således at dette bringes i orden.
Såfremt L mener, at situationen kan fremmes ved et nyt møde
skal dette afholdes.
Jeg vil atter engang nævne, at omkostninger til forsinkelser mv.
vil blive videresendt til TR og der vil blive holdt penge tilbage i
de næste a'contobegæringer fra TR.«
I brev af 6. september 2005 til TR fra TE hedder det bl.a.:
»…
A)Der fremsendes hermed dokumentation for at projektmaterialet
ikke har været klar til optegning af betonelementer.
TE har i adskillige mails fremlagt dokumentation for, at projekt-
materialet ikke har været rettidigt færdigt som det skulle have været
den 29.04.2005. Til denne dato skulle der have været et fuldt færdigt
hovedprojekt klar til betonelementprojektering. Det var der ikke
…
B) TE har … fremsendt mails til TR/UR indeholdende ny leve-
ringstidsplan fra L. Den forsinkelse der er i denne nye leveringstids-
plan er en følge af manglende projekt for optegning af betonelemen-
ter.
C) I bilag…, som er L's seneste opdaterede leveringsplan fremgår
det, at de sidste leveringer på 5. sal kan ske fra uge 51/05. Disse
leveringer skulle iht. TE hovedtidsplan af 13.05.05 ske i uge 46/05.
Dette giver en forsinkelse på ca. 5 uger.
D) Som nævnt i tidligere mails er ovenstående forsinkelser alene
begrundet i manglende projekt fra TR/UR's side og vi skal atter
engang fremføre, at omkostninger som følge af ovennævnte vil
blive videresendt til TR.«
Det må lægges til grund, at de første betonelementer først blev
leveret den 29. september 2005 og ikke den 21. marts 2005 som

oprindeligt fastsat i TE's hovedtidsplan, og at betonelementmonta-
gen i stueetagen først blev påbegyndt den 11. oktober 2005. Det 
må endvidere lægges til grund, og at der først med kommunens 
byggetilladelse af 29. november 2005 blev givet TE delvis tilladelse 
til udførelse af konstruktioner for etageejendommen. Af sagen 
fremgår, at TE - uanset den manglende tilladelse - havde påbegyndt 
dette arbejde nogen tid forinden.
Voldgiftsretten udtaler:
Det stillede krav om, at ethvert opholdsrum i lejligheder mod en
støjbelastet facade skal have et oplukkeligt vindue ud mod en 
mindre støjbelastet facade, fremgår ikke direkte af Bygningsregle-
mentet eller miljøforskrifterne vedrørende boligbyggeri. Bygnings-
reglementet indeholder i afsnit 11.2.1, stk. 4 en regel om, at bebo-
elsesrum skal have tilførsel af udeluft gennem oplukkeligt vindue, 
lem, dør eller udeluftventil af en nærmere angiven størrelse. I 
Vejledningen fra Miljøstyrelsen fra 1984 om trafikstøj i boligom-
råder hedder under pkt. 3.1. bl.a.:
»… I de særlige situationer, hvor det ikke er muligt at sikre støj-
niveauet på alle bygningens facader, må det af hensyn til mulighe-
derne for at have åbentstående vinduer, uden at det indendørs støj-
niveau bliver uacceptabelt højt, som et minimum sikres at støjni-
veauet ved mindst én af boligen facader ikke overstiger 55 dB (A).«
Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at kommunens krav 
til udluftningen ikke skyldtes en ændring af kommunens praksis, 
men alene var udslag af, at projektet ikke opfyldte de krav, som -
- - Kommune igennem en længere årrække havde stillet til udluft-
ning af nybyggede lejligheder beliggende ud mod en vejstøjbelastet 
facade.
Det må endvidere lægges til grund, at omprojekteringen af byg-
ningen som følge af kommunens krav om udluftning til gårdsiden 
medførte en betydelig forsinkelse med produktionen af betonele-
menter til vægge og dæk.
Voldgiftsretten finder det således godtgjort, at den nævnte ompro-
jektering har medvirket til, at en i øvrigt korrekt tilrettelagt bygge-
proces med en meget stram tidsplan blev forstyrret, således at der 
opstod yderligere forsinkelser i projektet. Det ses således bl.a. af, 
at kommunens byggetilladelse af 23. marts 2005 indeholdt så 
mange betingelser, at den ikke kunne danne grundlag for opførelsen 
af byggeriet, som TE i realiteten først fik tilladelse til med bygge-
tilladelsen af 29. november 2005.
Det skal herefter afgøres, om og i hvilket omfang denne forsinkelse 
efter totalentreprisekontrakten kan berettige TE til tidsfristforlæn-
gelse, der er længere end de 88 kalenderdage, som Ejendomsselska-
bet har anerkendt.
Ifølge kontraktens § 2, nr. 11, er ABT 93 en del af aftalegrundla-
get.
Bestemmelsen i kontraktens § 7 om »Tidsplan« regulerer totalen-
treprenørens adgang til tidsfristforlængelse. Bestemmelsen i § 7,
stk. 2, må efter sit indhold forstås som en bestemmelse, der alene
angiver, i hvilke omfang forsinkelse med hensyn til udstedelse af
nærmere opregnede tilladelser, som er forårsaget af myndighedernes
sagsbehandling, kan medføre tidsfristforlængelse, jf. ABT 93 § 24,
stk. 1, nr. 6. Bestemmelsen i kontraktens § 7, stk. 1, (og stk. 3) må
efter voldgiftsrettens opfattelse forstås således, at totalentreprenøren
i øvrigt har krav på tidsfristforlængelse i det omfang, det følger af
reglerne i ABT 93. Forbeholdet for så vidt angår fejl og mangler i
projektmaterialet i kontraktens § 2 medfører efter voldgiftsrettens
opfattelse ikke nogen begrænsninger heri.
På baggrund af det anførte må det lægges til grund, at det projek-
tmateriale, som indgik i Ejendomsselskabets udbud, ikke var i 
overensstemmelse med de krav til udluftning mv., som var gælden-
de i - - -'s Kommune for nyopførelser af ejendomme med støjbela-
stede beboelseslejligheder. Det kan ikke i dag endelig afklares,



hvad der førte til, at TR efter den telefoniske forelæggelse for
Miljøkontrollen mente, at den valgte løsning kunne opfylde kom-
munens miljøkrav. Der blev ikke i udbudsmaterialet taget forbehold
om, at den valgte løsning i miljømæssig henseende ikke var udtryk-
kelig godkendt af kommunen. Det må endvidere med det korte
forhandlingsforløb, der lå forud for kontraktindgåelsen og de tids-
frister, som blev aftalt for udførelsen af entreprisen, have stået
Ejendomsselskabet klart, at TE ikke inden kontraktens indgåelse
kunne nå at efterprøve lovligheden af projektet, og at det ville blive
nødvendigt for TE i det væsentlige at lægge projektmaterialet fra
udbudsmaterialet uprøvet til grund for det videre projekteringsar-
bejde efter kontraktens indgåelse. Under disse omstændigheder
finder voldgiftsretten, at udbudsmaterialet ikke fuldt ud opfyldte
kravene i ABT 93 § 2, stk. 2, og at dette må henføres til Ejendoms-
selskabets forhold, jf. ABT 93 § 24, stk. 1, nr. 2. TE er således be-
rettiget til tidsfristforlængelse, der svarer til den forsinkelse, som
kommunens krav om omprojektering medførte.
Voldgiftsretten finder godtgjort, at TE i januar 2005 havde indgået
aftaler med betonelementleverandører på grundlag af det videreud-
viklede projektmateriale, således at levering af elementer kunne
finde sted fra den 21. marts 2005 i overensstemmelse med TE's
hovedtidsplan. Forsinkelsen indtrådte med standsningen af arbejdet
efter mødet medMiljøkontrollen den 13. januar 2005, og forsinkel-
sen må regnes fra dette tidspunkt. Det fremgår bl.a. referatet fra
Projekteringsmøde nr. 13, at UR udsendte reviderede konstruktions-
tegninger den 29. april 2005. Voldgiftsretten finder på den bag-
grund, at den direkte forsinkelse kan opgøres til 71 arbejdsdage.
Hertil kommer, at denne forskydning af elementprojektet medførte,
at selve elementproduktionen blev forsinket i yderligere 15 arbejds-
dage alene som følge af, at elementfabrikkerne ikke producerer i
industriferien. Den forskydning af det øvrige arbejde, som den
forsinkede opførelse af råhuset medførte, påførte efter voldgiftsret-
ten opfattelse TE forsinkelser som følge af, at navnlig murerarbejdet
herefter skal udføres i vinterperioden, således at udførelsen forsin-
kes med de 16 arbejdsdage, som krævet af TE. Hertil kommer, at
arbejdet herefter skal udføres hen over industriferien i sommeren
2006 med en forsinkelse af 15 arbejdsdage til følge. Eventuelle
feriefridage og fridage udløser efter voldgiftsretten opfattelse ikke
krav på tidsfristforlængelse. På dette grundlag finder voldgiftsretten,
at følgerne af den nødvendige omprojektering berettiger TE til en
tidsfristforlængelse på 117 arbejdsdage.
Ad 2) Forøget arbejde med vægelementerne som følge af forøget
armering berettiger til tidsfristforlængelse på 12 arbejdsdage.
TE har til støtte for kravet om tidsfristforlængelse navnlig gjort
gældende, at det udvidede forprojekt havde en sådan detaljerings-
grad og præcision vedrørende omfanget af armeringsarbejdet, at
entreprenøren måtte kunne gå ud fra, at stringerantallet ikke skulle
forøges væsentligt. Forsinkelsen som følge af det stærkt forøgede
antal stringere i vægelementerne bestod navnlig i, at det tager meget
længere tid at montere sådanne elementer. TE har vurderet forlæn-
gelsen til 12 arbejdsdage.
Ejendomsselskabet har afvist kravet navnlig med henvisning til,
at udbudsmaterialet bestod af et foreløbigt projektforslag, og det
fremgik klart, at de statiske beregninger ikke var afsluttede. Hertil
kommer, at den nævnte forøgelse af stringere ikke kan medføre en
forsinkelse på 12 arbejdsdage. TE's vurdering af det ekstra tidsfor-
brug pr. vægelement er helt urealistisk.
Voldgiftsretten udtaler:
Omfanget og antallet af lodrette stringere var vist på udbudsmate-
rialet. Ved færdigprojekteringen viste det sig, at antallet af lodrette
stringere blev væsentlig forøget, og den efterfølgende montering
blev derfor mere tidskrævende. Det fremgår af forklaringerne, at
det viste projekt i udbudsmaterialet opfyldte det statiske krav til

bygningens stabilitet. TE var derfor efter voldgiftsrettens opfattelse
berettiget til at gå ud fra dette omfang ved forhåndsbedømmelsen
af varigheden af montagen. På den baggrund må det anses for en
uklarhed i udbudsmaterialet, og TE må være berettiget til en tids-
fristforlængelse, der svarer til den forlængede byggetid. Voldgifts-
retten kan tiltræde TE's bedømmelse af forsinkelsen og tilkender
som følge heraf TE en tidsfristforlængelse på 12 arbejdsdage.
Ad 3) Tidsfristforlængelse som følge af uforudsete kabler i vej.
Ad 4) Tidsfristforlængelse for udførelse af spunsvæg i stedet for
afgravning.
De påberåbte forsinkelser, der fulgte af de uforudsete kabler i vej
og nødvendigheden af at udføre spunsvæg i stedet for afgravning
på naboejendommen, fandt sted i den periode, hvor arbejdet i øvrigt
var forsinket som følge af omprojekteringen.Merarbejdet har såle-
des ikke udløst en særskilt forsinkelse med hensyn til det samlede
arbejdes færdiggørelse.
Ad 5) Elementforandringer som følge af elevatorændring.
TE har til støtte for kravet og fristforlængelse på 4 arbejdsdage
henvist til, at der var tale om en projektfejl, som medførte ompro-
jektering af elementer fra kælder til øverste etage.
Voldgiftsretten finder, at denne forsinkelse fandt sted samtidig
med forsinkelsen som følge af omprojekteringen af - - -fløjen,
hvorfor projektmanglen ikke udløser en særskilt tidsfristforlængelse.
Ad 6) Ændring af varmeanlæg
TE har gjort gældende, at dette ekstraarbejde medfører ret til en
vis tidsfristforlængelse.
Voldgiftsretten udtaler:
Beslutningen om at ændre varmeforsyningen fra gulvvarme til
radiatorer blev endelig truffet under et materialegodkendelsesmøde
den 27. januar 2005, og det er ikke oplyst, at TE i forbindelse her-
med fremsatte krav om tidsfristforlængelse, som følge af projektæn-
dringen.
Voldgiftsretten finder det ikke godtgjort, at udførelsen af ekstra-
arbejdet har medført forsinkelserne på den samlede arbejde, som
kan berettige til tidsfristforlængelse.
Ad 7) Større kompleksitet med den virkning at hovedprojektet
blev forsinket.
TE har accepteret at overtage et udvidet projektforslag, som
grundlag for en totalentreprise. Det var således TE, som skulle fo-
restå udarbejdelsen af det endelige hovedprojekt. Ud over de for-
hold, som er behandlet særskilt ovenfor, finder voldgiftsretten, at
der ikke foreligger forhold vedrørende selve projektet, som TE ikke
burde have forudset kunne opstå, hvorfor en eventuel kompleksitet
i hovedprojektet ikke giver TE ret til tidsfristforlængelse.
Ad 8 til 12) Brandforanstaltninger i form af overtryksanlæg. Ud-
videlse af belægningsarbejderne på fortove. Søjler i - - -. Ændring
af flisevalg. Særlige vejrligsforholds betydning for tagarbejderne.
Voldgiftsretten udtaler:
Bygningsmyndighederne stillede som betingelse i byggetilladelsen
af 22. marts 2005 krav til flugtvejene, som ikke var indeholdt i
udbudsmaterialet. Det må lægges til grund, at udarbejdelsen af en
løsning blev drøftet med Ejendomsselskabet over en længere peri-
ode i 2005. Den af Ejendomsselskabet valgte løsningmed overtryk
i forrummet til trappeopgangen blev først godkendt af - - - Kommu-
ne i byggetilladelsen af 29. december 2005 på en række nærmere
angivne vilkår. Ejendomsselskabet har under forløbet af byggeriet
anerkendt, at arbejdet hermed kan berettige TE til en vis mindre
tidsfristforlængelse.
Voldgiftsretten er enig i, at dette ændringsarbejde giver TE ret til
tidsfristforlængelse.
Voldgiftsretten finder det ikke godtgjort, at det betydelige merar-
bejde, som fulgte af kommunens krav til fortovsbelægninger mv.,



har medført en forsinkelse med færdiggørelsen af det samlede ar-
bejde.
For så vidt angår ændringen af søjlerne ved indgangen til - - -'s
butik finder voldgiftsretten, at denne ændring var en følge af om-
projekteringen af hjørnelejlighederne, hvorfor ændringen ikke ud-
løser særskilt tidsfristforlængelse.
Det sene krav om ændring af søjlen ved - - -'s vareindlevering i
stueetagen og ændringerne af vægelementerne medfører efter
voldgiftsrettens opfattelse en vis forsinkelse i arbejdets fremdrift,
som berettiger TE til en mindre tidsfristforlængelse.
Ejendomspartnerselskabet meddelte den 30. marts 2006 TE, at
man ønskede anden flise end besluttet tidligere opsat på vægge og
gulve i badeværelserne. TE gjorde den 10. maj 2006 opmærksom
på, at leveringstid kunne medføre, at opsætningen heraf - uanset at
byggeriet var forsinket - kunne få indflydelse på færdiggørelsen.
Det viste sig, at der opstod mangel på de pågældende fliser i en
periode fra 31. maj til 13. juni 2006.
Voldgiftsretten finder det godtgjort, at dennematerialemangel må
have medført en vis forsinkelse af den indvendige færdiggørelse,
hvorfor ændringskravet giver TE ret til en tidsfristforlængelse. Det
er i den forbindelse uden betydning, at bygherren har indhentet
oplysninger ommuligheden for rettidig at få det tilstrækkelige antal
fliser fra TR.
Den samlede forskydning af arbejdet medførte, at tagarbejdet og
montering af glasfacader blev udført i februar/marts måned 2006
i stedet for juli/august 2005. Denne forskydning medførte, at arbej-
det blev udført i en vejrligsperiode, der berettiger til en vis mindre
fristforlængelse.
Samlet finder voldgiftsretten, at de nævnte forhold berettiger TE
til en tidsfristforlængelse på 29 arbejdsdage.
Voldgiftsretten tager hermed TE's påstand 1, 1 led, til følge med
158 arbejdsdage svarende til perioden fra den 1. marts 2006 til den
17. oktober 2006 og perioden fra den 1. oktober 2005 til den 17.
maj 2006.
Ejendomsselskabets krav om dagbod
Ejendomsselskabet har med henvisning til kontraktens § 7 krævet
en dagbod på i alt 30.640.000 kr.
Ejendomsselskabet har til støtte for kravet bl.a. anført følgende:
Dagbodskravet er opgjort på grundlag af, at byggeriet blev afleve-
ret den 29. november 2006. Ejendomsselskabet havde givet tids-
fristforlængelse med hensyn til aflevering af bygggeriet til den 27.
maj 2006, hvorfor afleveringen er forsinket med 187 kalenderdage,
hvilket udløser en dagbod på 187 x 80.000 kr. i alt 14.960 kr. Afle-
veringen af prøvelejligheden er forsinket fra den 28. december
2005 til den 12. juli 2006, hvorfor aflevering er forsinket med 196
kalenderdage, hvilket udløser en dagbod på 196 x 80.000 kr. i alt
15.680.000 kr.
Ejendomsselskabet har under arbejdets udførelse gentagne gange
afvist TE's krav om yderligere tidsfristforlængelser.
Dagbodskravet vedrørende prøvelejligheden blev varslet i Ejen-
domsselskabets advokats brev af 11. januar 2006. Kravet om dagbod
er således varslet rettidig over for TE. Det samme gælder kravet
vedrørende byggeriets aflevering, som er varslet over for TE i
Ejendomsselskabets advokat - - -'s brev af 5. maj 2006.
Dagbodskravet vedrørende færdiggørelsen af prøvelejligheden
på 80.000 kr. pr. dag er nok højt, men skal ses i lyset af Ejendoms-
selskabets interesse i at kunne bedømme en færdig prøvelejlighed,
så tidligt, at Ejendomsselskabet kunne nå at fremsætte krav til æn-
dring af den indre indretning, ligesom Ejendomsselskabet havde
en væsentlig interesse i at kunne fremvise en prøvelejlighed 6 må-
neder før byggeriets ibrugtagning som udlejningsejendom. Der er
således ikke tale om dagbod for en såkaldt mellemfrist. Der er
derfor intet grundlag for at afvise en dobbelt dagbod i det tidsrum,

de to dagbodsudløsende perioder falder sammen. En dagbod på 2
x 80.000 kr. udgør i øvrigt kun lidt over 2‰ af entreprisesummen,
hvilket ikke forekommer urimeligt, når henses det samlede lejetab,
som forsinkelsen har påført Ejendomsselskabet.
TE har afvist dagbodskravet med henvisning til, at TE hverken
er forsinket med afleveringen af prøvelejligheden eller det samlede
byggeri, fordi TE har krav på tidsfristforlængelse.
Hertil kommer, at de formelle krav for at kræve dagbod ikke er
opfyldt, at dagbodskravet vedrørende prøvelejligheden ikke kan
kræves og i hvert fald ikke kræves parallelt med dagbod for færdig-
gørelse af det samlede byggeri, og at dagbodskravet i øvrigt er helt
urimeligt og forudsætningerne for betaling heraf er bortfaldet.
Voldgiftsretten udtaler:
Betingelserne for, at bygherren kan kræve dagbod i tilfælde af
fristoverskridelser, er præcist og detaljeret beskrevet i kontraktens
§ 7 for såvel dagboden med hensyn til forsinket aflevering af det
samIede byggeri som for dagboden vedrørende aflevering af en
prøvelejlighed. Ejendomsselskabet havde gentagne gange afvist
TE's krav om yderligere tidsfristforlængelser. Dagbodskravet er
fremsat i brev af 11. januar 2006 vedrørende dagbod for overskri-
delse af tidsfristen den 28. december 2005 for aflevering af prøvel-
ejligheden, og varslet i brev af 5. maj 2006 vedrørende den forven-
tede forsinkelse i forhold til den 27. maj 2006 med aflevering af
det samlede byggeri. Dette krav på dagbod er fremsat i brev af 1.
juni 2006 og fastholdt med fremsendelse af fakturaer af 24. maj,
8. august og 12. december 2006.
Voldgiftsretten finder på den baggrund, at de formelle betingelser
for at opkræve dagbøderne er opfyldt.
Dagboden vedrørende forsinket aflevering af prøvelejligheden
har ikke karakter af dagbod for overskridelse af en mellemfrist i
byggeriet, men har til formål at sikre, at bygherren i rimelig tid in-
den byggeriets færdiggørelse kan fremvise en lejlighed og derved
opnå, at lejlighederne er udlejede fra det tidspunkt, byggeriet
overtages. Den aftalte dagbod på 80.000 kr. pr. kalenderdag vedrø-
rende prøvelejligheden kan isoleret set synes uforholdsmæssig høj,
henset til de økonomiske ulemper for bygherren ved forsinkelse,
men under hensyn til at dagboden for overskridelse af afleverings-
fristen for det samlede byggeri alene er fastsat til 80.000 kr. pr.
kalenderdag, finder voldgiftsretten ikke grundlag for at anse dagbø-
dernes størrelse for urimelige, når henses til at entreprisesummen
udgjorde næsten 74 mio. kr.
På den baggrund tager voldgiftsretten Ejendomsselskabets påstand
3 om dagbod til følge med 7.920.000 kr. Dagbodsbeløbet er bereg-
net for perioden fra den 17. oktober til 29. november 2006 i alt 43
kalenderdage og perioden fra den 17. maj til den 12. juli 2006 i alt
56 kalenderdage. Dagbodsbeløbet udgør herefter 43 x 80.000 kr.
og 56 x 80.000 kr., i alt 7.920.000 kr.
TE's krav om, at TR skal anerkende at være forpligtet til at godt-
gøre TE en del af en eventuelt pålagt dagbod.
TE har nedlagt påstand om, at TR skal godtgøre TE for eventuelt
pålagte dagbøder vedrørende 121 arbejdsdage.
TE har begrundet dette krav med, at en eventuel forsinkelse i givet
fald vil kunne henføres til TR's forsinkede og mangelfulde projek-
tering samt forhold, som TR i øvrigt bærer risikoen for. TE har
navnlig peget på, at TR og dennes underrådgiver UR i forbindelse
med betonelementprojektet udviste forsømmelig adfærd ved ikke
at have overholdt de aftalte frister for aflevering af elementprojektet,
ligesom materialet fra TR/UR var så fejlbehæftet, at det sig selv
medførte en væsentlig forsinkelse med leveringen af betonelemen-
terne på et meget kritisk tidspunkt for byggeriets fremdrift. TE har
under forløbet i sommeren 2005 reklameret flere gange over for
TR, herunder i brevet af 6. september 2005, hvori det bl.a. anføres,



at omkostninger som følge af forsinkelserne og manglerne vil blive
videresendt til TR. Der er således reklameret rettidigt.
TR har afvist kravet navnlig med henvisning til, at TR ikke under
udførelsen af projekteringsarbejde i forhold til TE har gjort sig
skyldig i ansvarspådragende fejl eller forsømmelser. TR har projek-
teret de pågældende hjørnelejligheder i overensstemmelse med
dagældende sædvaner og myndighedskrav, og det korrigerede ud-
budsprojektmateriale var i det omfang, det var muligt, principgod-
kendt af bygnings- og miljømyndigheder. TR havde ikke grundlag
for at påregne skærpede støjkrav fra kommunen, ligesom der ikke
forelå et egentlig regelgrundlag, der gjorde det muligt for TR at
forudse de skærpede krav. For så vidt angår ansvar for forsinkelsen
af betonelementleverancen, skyldes denne udelukkende, at TE ikke
som projekteringsleder udarbejdede de nødvendige deltaljerede
tidsplaner og fastsatte en opgavefordeling for udførelsen. Det for-
hold, at TE, der med elementleverandørerne havde aftalt, at arbejdet
skulle udføres efter BPS 113model 3c, mens det i forhold til TR/UR
var aftalt, at arbejdet skulle udføres efter model 4b, først længe efter,
at fejlen var klarlagt, indgik en ny aftale med elementleverandører-
ne, må endvidere utvivlsomt have medvirket til, at elementleveran-
dørerne var alt for længe om at færdigtegne elementerne, ligesom
i hvert fald L synes at have undervurderet opgavens kompleksitet.
UR fandt det således nødvendigt at bistå leverandørerne med teg-
ningsarbejdet i langt videre omfang, end UR var forpligtet til efter
de aftalte modeller.
TR har i øvrigt som et generelt anbringende over for såvel TE
som Ejendomsselskabet gjort gældende, at TR's ansvar er beløbs-
mæssigt begrænset til maksimalt DKK 10.000.000.
Voldgiftsretten udtaler:
I det omfang, TE's krav mod TR også bygger på, at TR har udvist
erstatningspådragende adfærd over for TE ved at have projekteret
hjørnelejlighederne, som sket og ladet denne projektering indgå i
udbudsmaterialet uden at tage et udtrykkeligt forbehold herom,
bemærker voldgiftsretten følgende:
Som anført ovenfor findes der ikke udtrykkelige regler om udluft-
ning af opholdsrum i lejligheder mod støjbelastede facader.
Voldgiftsretten har ikke grundlag for at betvivle, at A fra TR under
den anden telefonsamtale med M, - - -'s Kommunes Miljøkontrol,
fik den opfattelse, at den telefonisk forelagte løsning opfyldte
Miljøkontrollens krav til udluftning af de ensidigt beliggende lej-
ligheder mod - - -. Voldgiftsretten finder imidlertid, at en telefonisk
forelæggelse af en løsning som den foreliggende, der bygger på en
forholdsvis omfattende ændring af bygningens udformning, er en
risikabel måde at få afklaret, om kommunens krav til udluftning
hermed er tilgodeset. Det må i særlig grad gælde, når den telefoni-
ske forelæggelse ikke følges op med en skriftlig bekræftelse fra
kommunen, eller dog med en skriftlig tilkendegivelse fra arkitekten
om, hvad hanmener, at kommunen har tiltrådt under den telefoniske
forelæggelse.
På baggrund af det oplyste om Miljøkontrollens sædvanlige
sagsbehandling og til, at det ikke kan anses for usædvanligt, at så-
danne tvivlspørgsmål i projektforslagsfasen afklares på telefonisk
grundlag, finder voldgiftsretten ud fra en samlet bedømmelse af
forløbet, at der ikke er fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå,
at TR hermed eller ved at undlade at medtage et udtrykkeligt forbe-
hold herom i udbudsmaterialet har udvist et ansvarspådragende
forhold, hverken over for bygherren, Ejendomsselskabet, eller over
for TE, der som totalentreprenør overtog ansvaret for fuldførelsen
af projekteringen.
Med hensyn til forsinkelsen af betonelementprojektet må det på
grundlag af referaterne fra projekteringsmøderne og de afgivne
forklaringer lægges til grund, at det allerede omkring den 22. de-
cember 2004 blev klarlagt, at UR udarbejdede elementprojektet

efter BPS 113 model 4b, mens det med elementleverandørerne var 
aftalt model 3b dog strengbeton 3c. Først i referat fra Projekterings-
møde 09 den 10. februar 2005 oplyses det, at L også følger model 
4b. TE har forklaret, at spørgsmålet blev afklaret med L allerede i 
december 2004 eller ganske kort efter, selv om den økonomiske 
aftale med L om betalingen for ændringen blev indgået noget sene-
re. Da de centrale forsinkelser først synes at indtræde april-juni og 
senere, finder voldgiftsretten, at dette forhold ikke kan antages at 
have haft betydning for forsinkelserne med tegningsarbejdet.
På baggrund af sagens oplyser herunder navnlig mailkorrespon-
dancen mellem parterne indbyrdes og med L finder voldgiftsretten 
det tilstrækkeligt godtgjort, at TR/UR's betonelementprojekt var
mangelfuldt og forsinket i et sådant omfang, at det må anses for en
ansvarspådragende forsømmelighed i forhold til TE. Voldgiftsretten
lægger i den forbindelse vægt på, at såvel TR som UR, der begge
havde nøje kendskab til projekteringens stade, over for TE forud
for kontraktens indgåelse tilkendegav, at de havde ressourcer til at
udføre arbejdet, og at det må have stået TR klart, at udførelsen af
netop dette arbejde tidsmæssigt var helt afgørende for byggeriets
samlede fremdrift. Voldgiftsretten er enig med TR i, at TE's samlede
styring og koordinering af elementprojektet kunne have været
bedre, ligesom det ikke kan afvises, at opgavens kompleksitet 
medførte forsinkelser, der kan henføres til elementleverandørernes
forhold.
Ud fra en samlet vurdering finder voldgiftsretten, at en vis forsin-
kelse af byggeriet kan henføres til totalrådgiverens forsømmelighed 
i forbindelse med udarbejdelsen af elementprojektet. Voldgiftsretten 
fastsætter varigheden heraf skønsmæssigt til 10 arbejdsdage.
Voldgiftsretten finder, at TE har reklameret rettidigt over det 
mangelfulde arbejde og varslet krav om økonomisk kompensation 
over for TR bl.a. i mail af 20. juni 2005, brev af 6. september 2005, 
som blev fulgt op af klageskrift indgivet til Voldgiftsnævnet den 
23. september 2005.
Som følge heraf giver voldgiftsretten TE medhold i påstand 1, 2. 
led, for så vidt angår 10 arbejdsdage eller 14 kalenderdage, således 
at TR skal anerkende at være pligtig at godtgøre TE udgiften til 
dagbøder på 2 x 14 x 80.000 kr. i alt 2.240.000 kr.
TE's krav om erstatning eller godtgørelse for forlænget byggetid 
TE har krævet erstatning på 10.664.495 kr. af Ejendomsselskabet
og/eller TR til dækning af det tab og de udgifter, som forsinkelsen 
har medført. Det fremgår af TE's processkrift 1, at kravet på 
10.664.495 kr. bygger på en forsinkelse på 183 arbejdsdage.
Ejendomsselskabet har anerkendt at skulle betale godtgørelse, jf. 
ABT 93 § 27, stk. 2, for forsinkelse af byggeriet i perioden 1. marts 
til 27. maj 2006. Ejendomsselskabet har i øvrigt afvist kravet. 
Ejendomsselskabet har endvidere gjort indsigelse om, at nogle af 
udgifterne ikke kan kræves dækket, og om at andre af udgifterne 
er opgjort for højt. Der er ikke gjort indsigelse imod, at eventuelt 
tilkendte godtgørelsesbeløb tillægges moms.
TR har afvist at være årsag til forsinkelsen, og i øvrigt gjort gæl-
dende, at tab og udgifter er opgjort for højt, herunder at krav om 
erstatning for fortjeneste ikke kan kræves.
Voldgiftsretten har som anført ovenfor fundet, at TE har været 
berettiget til en tidsfristforlængelse på 158 arbejdsdage. Voldgifts-
retten har endvidere fundet, at årsagen hertil skyldes forhold, som 
kan henføres til Ejendomsselskabet, jf. ABT 93 § 24, stk. 1 nr. 2. 
ABT 93 er en del af kontraktgrundlaget mellem TE og Ejendoms-
selskabet, og det følger af ABT 93 § 27, at totalentreprenøren har 
ret til erstatning eller godtgørelse for det tab, som er lidt som følge 
af forsinkelsen. Det er herefter spørgsmålet, om kontrakten indehol-
der en sådan fravigelse af reglerne i ABT 93, at TE ikke kan kræve 
erstatning eller godtgørelse, selv om TE er berettiget til tidsfristfor-
længelse.



Som anført ovenfor har voldgiftsretten ud fra en samlet vurdering
fundet, at udbudsmaterialet ikke opfyldte kravene i ABT 93 § 2,
stk. 2, hvorfor totalentreprenøren er berettiget til tidsfristforlængel-
se. Voldgiftsretten finder, at bestemmelsen i kontraktens § 2 om at
»totalentreprenøren ej heller i øvrigt på nogen måde vil kunne på-
beråbe sig, at projektmaterialet har været utilstrækkelig eller man-
gelfuldt« ikke med den fornødne klarhed kan forstås således, at
entreprenøren har fraskrevet sig retten til erstatning eller godtgørelse
efter ABT 93 § 27, hvis udbudsmaterialet ikke opfylder kravene i
ABT 93 § 2, stk. 2. TE er herefter berettiget til erstatning eller
godtgørelse fra Ejendomsselskabet i medfør af ABT 93 § 27.

Voldgiftsretten finder efter en samlet vurdering af forholdet, at
TE alene er berettiget til godtgørelse fra Ejendomsselskabet, jf. §
27, stk. 2, nr. 2.
I forhold til TR har voldgiftsretten som anført ovenfor fundet, at
TR har pådraget et ansvar for det tab, som er en følge af en forsin-
kelse på 10 arbejdsdage med udførelsen af elementprojektet. TR
er som følge heraf også erstatningsansvarlig for det direkte tab,
forsinkelsen har påført TE som følge af forlænget byggetid mv.,
jf. ABR 89 pkt. 6.2.1. Voldgiftsretten finder som anført overfor,
at TE har reklameret rettidigt over for TR, jf. ABR 89 pkt. 6.2.3.2.
TE's krav består af følgende poster:

2.622.477kr.Ekstraomkostninger til ledelse af byggepladsen1

819.180kr.
Ekstraomkostninger til ledelse af beton- og elementmon-
tage

2

3.870kr.Leje af jernplader3
170.800kr.Leje af skur, el-tavler mv.4
505.495kr.Byggepladstårnkran, inkl. kranfører5
140.910kr.Vedligeholdelse af byggeplads6
15.768kr.Ekstra elforbrug på byggeplads7
33.579kr.Garantiomkostninger8
891.240kr.Omkostninger til underentreprenører9

3.239.448kr.Forøgede omkostninger til vinterforanstaltninger10
64.598kr.Forsinket afslutning af betonarbejde11

1.009.954kr.Dækningsbidrag på 12 % af ovenstående12
559.010kr.Ekstraudgifter lodrette stringere, incl. 12 %13
588.166kr.Ekstraudgifter vandrette stringere, incl. 12 %14

10,664.495kr.

1) Ekstraomkostninger til ledelse på byggepladsen 2.622.477 kr.
TE's kravet omfatter lønudgifter til 5 medarbejder, som heltids
og deltids udførte arbejde med ledelse af byggeriet i 183 arbejdsda-
ge.
Ejendomsselskabet bestrider ikke, at udgifterne er afholdt, men
finder at udgiften bør nedsættes fordi de pågældende kunne have
udført andet arbejde under forsinkelsen.
TR har i det væsentlige henholdt sig til Ejendomsselskabets indsi-
gelser.
Voldgiftsretten finder det godtgjort, at det har været nødvendigt
at udføre sædvanlig byggeledelse i hele den periode, byggeriet
fandt sted. Forsinkelserne har endvidere været af en sådan karakter,
at det ikke har været muligt helt eller delvist at overføre medarbej-
dere til andet arbejde i forsinkelsesperioderne.
Ejendomsselskabet skal derfor betale 158/183 af 2.622.477 kr. i
alt 2.264.215 kr. TR skal betale 10/183 af 2.622.477 kr. i alt 143.728
kr.
2) Ekstraomkostninger til ledelse af beton- og elementmontage
819.180 kr.
TE's krav omfatter lønudgifter til to ledere af beton- og element-
montagen, som var 6 måneder længere på byggepladsen som følge
af, at elementmontagen først blev afsluttet 12. december 2005 i
stedet for som planlagt den 10. juni 2005. Forsinkelse medførte, at
TE støbte i hele perioden, men i en langsommere takt end ellers,
hvorfor medarbejderne hverken helt eller delvis kunne frigøres fra
byggepladsen.
Ejendomsselskabet har afvist kravet navnlig med henvisning til,
at der ikke er påvist den fornødne sammenhæng mellem forsinkel-
sen på 88 kalenderdage til en forlængelse af støbearbejdet mv. med
6 måneder.

Voldgiftsretten finder det godtgjort, at støbe- ogmonteringsarbej-
det er blevet forsinket som følge af den nævnte mangel ved udbud-
sprojektmaterialet, således at det har været nødvendigt med en
særskilt ledelse af dette arbejde i yderligere 6 måneder. Ejendoms-
selskabet og TR skal derfor betale hver en del af merudgiften.
Ejendomsselskabet skal betale 158/168 af 819.180 kr. i alt 770.419
kr. TR skal betale 10/168 af 819.180 kr. i alt 48.760 kr.
3) Leje af jernplader 3.870 kr.
Ejendomsselskabet har anerkendt kravet. Ejendomsselskabet skal
derfor betale 3.870 kr.
4) Leje af skur, eltavler mv. 170.800 kr.
TE's krav omfatter merudgifterne som følge af, at forsinkelsen
medførte, at byggepladsen blev forlænget med 183 arbejdsdage.
Ejendomsselskabet anerkender satserne pr. måned på 16.035 kr.,
men vil alene betale for 3 måneder svarende til en forsinkelse på
88 kalenderdage.
Voldgiftsretten finder, at Ejendomsselskabet skal dække tabet i
en periode på 7 måneder, og TR skal dække tabet for ½ måned.
Ejendomsselskabet skal herefter betale 112.245 kr. TR skal betale
8.018 kr.
5) Byggepladstårnkran inkl. kranfører 505.495 kr.
TE's krav udgør leje for tårnkran, og løn til kranfører i 95 arbejds-
dage. Kranen har været i brug i hele perioden, og det har ikke været
muligt at sætte kranføreren til andet arbejde.
Ejendomsselskabet har anerkendt at ville betale for leje af tårnkra-
nen i 63 arbejdsdage, men ikke for kranføreren, da det er udoku-
menteret, at det har været nødvendigt at anvende kranen i hele
forsinkelsesperioden.
Voldgiftsretten finder det godtgjort at forsinkelsen har medført,
at det har været nødvendigt at anvende tårnkran med fører i hele
forsinkelsesperioden på 95 arbejdsdage. Ejendomsselskabet skal



derfor betale 158/168 af 505.495 kr. i alt 475.406 kr. TR skal betale
10/168 af 505.495 kr. i alt 30.089 kr.
6) vedligeholdelse af byggeplads og 7) ekstra elforbrug på bygge-
plads, i alt 156.678 kr.
TE's krav omfatter merudgifterne på 140.910 kr. som følge af, at
byggepladsen blev forlænget med 183 arbejdsdage, samt øget elfor-
brug på 15.768 kr.
Ejendomsselskabet anerkender den opgivne sats på 2 x 385 kr.
pr. arbejdsdag i 63 dage og anerkender også et øget elforbrug med
15.768 kr.
Voldgiftsretten finder det godtgjort, at det har været nødvendigt
at forlænge byggepladspladsens varighedmed 158 dage. Ejendoms-
selskabet skal derfor betale 158/183 af 140.910 kr. eller 121.660
kr. med tillæg af eludgiften på 15.768 kr. i alt 137.428 kr. TR skal
betale 10/183 af 140.910 kr. i alt 7.700 kr.
8) garantiomkostninger 33.579 kr.
TE's krav omfatter udgifterne ved, at byggeriet blev forsinket i
273 kalenderdage med en omkostning til garantien pr. dag på 123
kr. til følge.
Ejendomsselskabet har anerkendt en daglig provisionsudgift på
123 kr. for så vidt angår 88 dage.
Voldgiftsretten finder, at byggeriet er blevet forsinket af forhold,
der kan henføres til Ejendomsselskabet med 231 kalenderdage og
med 14 kalenderdage, der kan henføres til TR. Ejendomsselskabet
skal derfor betale 231 x 123 kr., i alt 28.413 kr. TR skal betale 14
x 123 kr. i alt 1.722 kr.
9) Omkostninger til underentreprenører.
9.1 Mursten 64.400 kr.
Ejendomsselskabet har anerkendt beløbet. Ejendomsselskabet
skal betale 64.400 kr.
9.2 - - -, omprojektering og opbevaring 64.080 kr.
Kravet angår ifølge TE i det væsentlige nødvendige opbevarings-
omkostninger, som følge af forsinkelsen med elemententreprisen.
Ejendomsselskabet har afvist kravet med henvisning til, at kravet
ifølge fakturaen fra - - - i det væsentlige synes at vedrøre mængde-
forøgelser, tilpasninger af allerede producerede produkter samt
ventetider i forbindelse med aflæsning på byggepladsen.
Voldgiftsretten finder det godtgjort, at udgiften i det væsentlige
angår leje af lagerplads som følge af den indtrådte forsinkelse med
projekteringen, hvorfor Ejendomsselskabet skal betale 64.080 kr.
9.3 L, omprojektering mv. 736.260 kr.
Kravet vedrører ifølge TE en merbetaling til L for tegning i for-
bindelse med omprojekteringen af vægelementerne, der skyldtes
den omprojektering af projektet, der fandt sted efter den 13. januar
2005 med hensyn til hjørnelejlighederne og elevatorerne. L har
opgjort merarbejdet med tegninger i forhold til et normalt tegnear-
bejde for udførelsen af det omfattede antal elementer til 736.260
kr., som TE har betalt ud over den normale betaling for elementle-
verancen fra L. Finder voldgiftsretten, at ikke hele merarbejdet kan
henføres til forsinkelsen, må mertegnearbejdet i hvert fald delvis
være forårsaget af totalrådgiverens mangelfulde arbejde med ele-
mentprojekteringen.
Ejendomsselskabet har afvist kravet navnlig med henvisning til
at det mertimeforbrug, som L ifølge opgørelsesbilaget har anvendt,
alle ligger i tidsrummet fra juli til december 2005, dvs. længe efter
at virkningen på elementprojektet af forsinkelsen som følge af
omprojekteringen af hjørnelejlighederne må være ophørt. Det er
muligt, at forsinkelsen kan henføres til mangelfuldt arbejde udført
af TR ogUR,men det er i så fald Ejendomsselskabet uvedkommen-
de.
TR har afvist kravet med henvisning til, at det ikke er dokumente-
ret, at et eventuelt merarbejde skyldtes mangler ved det af TR ud-
førte arbejde. TR finder det tværtimod godtgjort, at TE ikke opfyldte

sine pligter som projekteringsleder med hensyn til koordinering og 
styring af projekteringen af betonelementerne, ligesom eventuelle 
krav om tillægsbetaling fra elementleverandørerne synes at skyldes, 
at disse havde undervurderet projektets kompleksitet.
Voldgiftsretten er enig med Ejendomsselskabet i, at meromkost-
ninger til et tegningsarbejde, der ifølge L's oversigt er udført efter
juli måned 2005, ikke kan være forårsaget direkte af elementpro-
jektets forsinkelse som følge af omprojekteringen af hjørnelejlighe-
derne. Ejendomsselskabet frifindes derfor for krav om betaling af
TE's ekstraudgifter.
Voldgiftsretten finder det imidlertid som anført ovenfor godtgjort, 
at det arbejde, som blev udført af TR, var mangelfuldt i en sådan 
grad, at elementprojektet blev forsinket. Voldgiftsretten finder det 
tillige godtgjort, at manglerne ved TR's elementprojekt medførte, 
at L kunne afkræve TE ekstrabetaling. En del af merarbejdet for L 
må dog henføres til andre forhold, herunder navnlig at projektet 
muligvis viste sig mere kompliceret, end L havde lagt til grund for 
sit oprindelige tilbud til TE. Voldgiftsretten finder herefter, at TR 
skal betale et skønsmæssigt fastsat beløb på 200.000 kr. i erstatning 
til TE.
9.4 Opbevaring af tagkassetter hos snedkermester - - - 30.500 kr. 
TE har begrundet kravet med, at forsinkelsen med byggeriet
medførte, at de allerede ordrede og udførte tagkassetter skulle op-
bevares, indtil de kunne monteres.
Ejendomsselskabet har afvist kravet med henvisning til, at det 
ikke er dokumenteret, at der er årsagssammenhæng mellem den 
anerkendte forsinkelse på 88 kalenderdage og de krævede udgifter 
til opbevaring og transport af tagkassetter.
Voldgiftsretten finder det godtgjort, at det har været nødvendigt 
at opbevare de pågældende tagkassetter i den periode, som lejebe-
talingen angår. Ejendomsselskabet skal betale 30.500 kr.
10) Forøgede omkostninger til vinterforanstaltninger 3.239.448
kr.
TE har begrundet kravet med, at udgifterne hertil er opstået som 
følge af de forsinkelser, som Ejendomsselskabet og eventuelt TR 
bærer ansvaret for. Forsinkelserne medførte, at en række af de 
vejrfølsomme arbejder, f.eks. murerarbejdet, måtte udføres i vinter-
perioden. Sådanne udgifter er ikke omfattet af kontraktens bestem-
melser i § 1 om den aftalte betaling for vinterforanstaltninger, som 
forudsatte, at arbejdet i det væsentlige blev udført efter hovedtids-
planen til opfyldelse af kontraktens afleveringstidspunkter.
Ejendomsselskabet har afvist kravet navnlig med henvisning til, 
at bestemmelsen om den aftalte betaling for vinterforanstaltninger 
i kontraktens § 1 ikke er gjort betinget af, at arbejderne gennemføres 
i overensstemmelse med den aftalte tidsplan. Selv om det måtte 
lægges til grund, at Ejendomsselskabet skulle betale for vinterfor-
anstaltninger som følge af forsinkelser, er der ingen dokumentation 
for, at der er årsagssammenhæng mellem den anerkendte forsinkelse 
på 88 kalenderdage og de afholdte udgifter. Det bestrides ikke, at 
TE har afholdt de pågældende udgifter. Dog finder Ejendomssel-
skabet ikke, at det alene med fremlæggelsen af fakturaen på 647.155 
kr. vedrørende inddækningen og stilladslejepriser pr. dag fra mure-
rentreprenøren kan anses for dokumenteret, at hele beløbet på 
847.990 kr. har karakter af en ekstraomkostning.
Voldgiftsretten udtaler:
Bestemmelsen i kontraktens § 1, hvorefter »Totalentreprenøren
… i tilbudet [har] indeholdt alle udgifter til nødvendige vejrligsfor-
anstaltninger og udtørring …« omfatter ikke sådanne ekstraudgifter, 
der er forbundet med, at arbejdet forskydes til en årstid, hvor udfø-
relsen er mere vanskelig. Udgifter af denne karakter kan være om-
fattet af ABT 93 § 27.
Som følge heraf skal Ejendomsselskabet i medfør af ABT 93 § 
27, stk. 2, godtgøre TE den del af de udgifter, som forsinkelsen på



158 arbejdsdage har medført, som følge af, at arbejdet herefter er
blevet udført i vinterperioden. TR skal endvidere erstatte TE de
merudgifter som er forårsaget ved forsinkelsen på 10 arbejdsdage.
Voldgiftsretten finder det godtgjort, at de krævede udgifter til
opvarmning, vinterafdækning, vintermørtel mv., som er afholdt i
tiden 14. november 2005 til 30. april 2006, har karakter af ekstra-
omkostninger, som TE kan kræve godtgjort af Ejendomsselskabet
og erstattet af TR.
Det samme gælder merudgifterne til vinterstillads og inddækning
på 847.990 kr.
Entreprisesummen omfatter imidlertid udgifter til udtørring,
hvorfor voldgiftsretten reducerer de samlede merudgifter til
3.000.000 kr. Heraf skal Ejendomsselskabet betale 158/168 i alt
2.821.428 kr. og TR betale 10/168 i alt 178.571 kr.
11) Forsinket afslutning af betonarbejdet 64.598 kr.
TE har begrundet kravet, som angår leje af støbemateriel, med,
at støbningen fandt sted over en længere periode end planlagt som
følge af den forsinkelse, der var en følge af omprojekteringen af
hjørnelejlighederne og elevatorændringen.
Ejendomsselskabet har afvist kravet som udokumenteret.
Voldgiftsretten finder det ikke godtgjort, at dette krav er en ekstra-
omkostning som følge af forsinkelsen. Ejendomsselskabet og TR
frifindes for dette krav.
12) Dækningsbidrag vedrørende pkt. 1-11 1.009.954 kr.
TE har krævet beløbet som erstatning for manglende dækningsbi-
drag på 12 % vedrørende de afholdte merudgifter.
Ejendomsselskabet har afvist kravet med henvisning til, at
meromkostningerne i givet fald alene kan anses for udgifter, som
TE kan kræve godtgørelse for i medfør af ABT 93 § 27, stk. 2.
TR har afvist kravet med henvisning til ABR 89 pkt. 6.2.4 om, at
rådgiver ikke hæfter for avancetab.
Voldgiftsretten finder som anført ovenfor, at den konstaterede
uklarhed i udbudsmaterialet ikke skyldes ansvarspådragende for-
sømmelse hverken fra Ejendomsselskabet eller fra TR's side,
hvorfor TE i forhold til Ejendomsselskabet alene kan kræve godt-
gørelse efter ABT 93 § 27, stk. 2. Efter ABR 89 pkt. 6.2.4 hæfter
TR ikke for TE's eventuelle avancetab.
Ejendomsselskabet og TR frifindes herefter for dette krav.
13) Ekstraudgifter som følge af øget antal lodrette og vandrette
stringere 1.147.176 kr.
TE har begrundet kravet med, at arbejdet med det forøgede antal
stringere må anses som et ekstraarbejde, eller at merudgiften må
anses for en følge af uklarhed i udbudsmaterialet. Som følge af
detaljeringsgraden og præcisionen vedrørende omfanget af arme-
ringsarbejdet måtte entreprenøren kunne gå ud fra, at stringerantallet
ikke skulle forøges væsentligt. Omkostningen er navnlig en følge
af den forøget mængde korrigerede rør, som har forøget omkostnin-
ger til elementproduktionen, samt merarbejdet med at montere
vægelementerne.
Ejendomsselskabet har afvist kravet navnlig med henvisning til,
at udbudsmaterialet bestod af et foreløbigt projektforslag, og det
fremgik klart, at de statiske beregninger ikke var afsluttede.
Voldgiftsretten udtaler:
Det er tale om et udvidet forprojekt. Navnlig på baggrund af de-
taljeringen i udbudsmaterialet, herunder det udsendte rettelsesblad,
måtte TE kunne gå ud fra, at den nødvendige stabilitet i dækkene
kunne opnås med den mængde armering, der var angivet i udbuds-
materialet. Det fremgår endvidere af forklaringerne, at det jern til
armering, der var anført i udbudsmaterialet, var tilstrækkeligt til at
sikre bygningen stabilitet i høj sikringsklasse. Herefter må den
yderligere anvendte armering anses for en tillægsydelse, som TE
er berettiget til at få betaling for.
Ejendomsselskabet skal betale 1.147.176 kr.

Samlet opgørelse af de tilkendte beløb for forlænget byggetid mv. 
Ejendomsselskabet skal betale 7.919.580 kr. med tillæg af moms. 
TR skal betale 618.588 kr.
Byggepladsinstallationer 800.000 kr.
TE har til støtte for kravet anført, at der alene er tale om de eltav-
ler, der har karakter af faste installationer, og som bygherren altid
skal betale for. Kravet om betaling for flere hovedtavler understøttes
også af, at der i pkt. 4.10.1 og pkt. 4.11.2 i fællesbetingelserne an-
vendes flertalsbetegnelser som »hovedtavler« og »tavlerne«.
Ejendomsselskabet har afvist kravet med henvisning til, at bygher-
ren efter sædvanlig byggepraksis alene skal betales for én hoved-
tavle på byggepladsen.
Voldgiftsretten finder, at kontrakten - uanset at ordlyden af fælles-
bestemmelserne kan give anledning til en vis tvivl - i overensstem-
melse med sædvanlig praksis må forstås således, at bygherren alene 
skal bekoste opstilling, vedligeholdelse og nedtagning af én hoved-
tavle.
Betalingen for leje af hovedtavlen udgør ifølge det oplyste 51.667 
kr. Hertil kommer en skønsmæssigt fastsat beløb til dækning af 
udgiften til opstilling, vedligeholdelse og nedtagning på 50.000 kr.
Ejendomsselskabet skal betale 101.667 kr. med sædvanlige pro-
cesrenter fra den 29. november 2006 og med tillæg af moms.
TE's krav for udførte ekstraarbejder
Krav vedrørende ændring af varmesystemet 2.677.680 kr.
TE begrunder kravet med, at der er tale om et ekstraarbejde, idet
det i udbudsmaterialet var angivet, at der skulle anvendes gulvvar-
me. En del af merudgiften skyldes, at varmeanlægget blev udvidet 
til at forsyne de to butikker i stueetagen, og at Ejendomsselskabet 
valgte de dyreste radiatorer på markedet. TE har betalt merprisen 
til underentreprenøren for det udførte arbejde.
Ejendomsselskabet har afvist størstedelen af kravet med, at TE 
som totalentreprenør var forpligtet til at levere et byggeri med til-
strækkelig varmeforsyning til lejlighederne. - - -'s beregninger viser, 
at TE's oprindelige pristilbud ikke ville have været højere, selvom 
der i udbudet var stillet krav om radiatoropvarmning eller valgfri-
hed. Hertil kommer, at den endelige pris for opvarmning pr. lejlig-
hed er blevet omtrent tre gange så høj, som man i almindelighed 
beregner prisen for varmeanlæg til lejligheder af denne størrelse.
Voldgiftsretten udtaler:
Ifølge udbudsmaterialet skulle lejlighederne forsynes med gulv-
varme. Ændringen til radiatorvarme og konvektorer ved vinduerne 
må derfor anses for ekstraarbejde. Det er ikke godtgjort, at den 
krævede betaling, som ifølge det oplyste er betalt til underentrepre-
nøren, er ubillig. TE er derfor berettiget til betalingen for merarbej-
det.
Ejendomsselskabet skal betale 2.677.680 kr.
Krav vedrørende øgede belægningsarbejder 1.178.804 kr.
TE har begrundet kravet med, at det fulgte af et myndighedskrav,
at belægningsarbejderne på fortovene blev væsentligt udvidet i 
forhold til det udbudte arbejde. Arbejdet er udført, og TE har betalt 
merudgiften. Inden arbejdets udførelse opfordrede TE's advokat 
Ejendomsselskabet om at fremkomme med dokumentation for at 
arbejdet kunne udføres billigere, men det skete ikke. Navnlig det 
af Ejendomsselskabet krævede aco-dræn i rustfrit stål var fordyren-
de, og besparelserne på gårdbelægningerne mv. var slet ikke af 
samme størrelsesorden, hvilket heller ikke var blevet tilkendegivet 
over for Ejendomsselskabet.
Ejendomsselskabet er enig i, at arbejdets omfang skyldes et 
myndighedskrav, og at kravet derfor må anses for et ekstraarbejde. 
Inden igangsættelsen havde parterne imidlertid på et møde aftalt 
besparelser på belægningsarbejderne i gården samt udeladelse af 
hegn til nabo og cykelskur, og Ejendomsselskabet fik i den forbin-
delse indtryk af, at de udvidede belægningsarbejder på fortovene



herefter i det væsentlige ville være prisneutrale. Det fremgår af
forklaringerne at belægningsentreprenørens oprindelige tilbud på
730.000 kr. kun er medtaget med 690.000 kr. i tilbudslisten, hvorfor
TE's merudgift må være tilsvarende mindre, ligesom der ikke er
sket fradrag for udgifter til det linjedræn på 80.000 kr., som er anført
under tilbudslistens pkt. 1.3.5 Linieafvanding/facade.
Voldgiftsretten udtaler:
Voldgiftsretten finder det ikke godtgjort, at prisen for det udførte
arbejde er ubillig. Der må imidlertid ske fradrag for udgiften på
80.000 kr. til den linjeafvanding/facade, der er nævnt under VVS
installationer/afløb i tilbudslisten. Hertil kommer, at der skal ske
fradrag af de udgifter, som skulle være betalt for de oprindelig af-
talte ydelser. Det er ikke nærmere oplyst, hvorfor underentreprenø-
rens tilbud på 730.000 kr. alene er medtaget i tilbudslisten med
690.000 kr., hvorfor der yderligere må fragå 40.000 kr.
Ejendomsselskabet skal herefter betale 1.058.804 kr.
Omkostning ved ekstra flytning af byggeskure 124.509 kr.
TE har begrundet kravet med, at det som følge af kravet om
etablering af nye fortove og en overførsel blev nødvendigt at flytte
kontorvognen og indrette et kontor i et butikslokale samt flytte
mandskabsvognene, som kunne have været blevet stående, hvis
arbejdet - som planlagt - alene skulle have omfattet en opretning
af fortovene efter byggeriet.
Ejendomsselskabet har afvist kravet med, at flytningen alligevel
skulle være sket, og en eventuel ekstraflytning alene kan skyldes
dårlig planlægning af byggepladsen fra entreprenørens side.
Voldgiftsretten finder det godtgjort, at udgifterne er afholdt som
følge af udvidelsen af belægningsarbejderne på fortovene, hvorfor
TE er berettiget til at få dækket omkostningerne hertil.
Ejendomsselskabet skal betale 124.509 kr.
TE tilkendes som betaling for ekstraarbejder 3.860.993 kr. med
tillæg af procesrenter fra den 11. juni 2007 og med tillæg af moms.
Ejendomsselskabets krav om nedsættelse af entreprisesummen
med 400.000 kr.
Ejendomsselskabet har til støtte for påstanden om nedsættelse af
entreprisesummenmed 400.000 kr. gjort gældende, at de diagonale
skillevægge i lejlighederne ikke som foreskrevet i projektmaterialet
flugter med de indvendige vægge i lejlighedernes karnapper. TE
har selv i forbindelse med afleveringsforretningen skønnet, at en
udbedring af manglen vil koste 400.000 kr., hvorfor Ejendomssel-
skabet har tilbageholdt dette beløb i entreprisesummen.
TE har afvist, at der er tale om en mangel ved arbejdet. De tole-
rancer, der er tilladt for montering af betonelementer sammenholdt
med, at karnappen skulle monteres samlet efterfølgende, medfører,
at det ikke kan undgås, at der ikke overalt opnås en fuldstændig
parallelitet mellem væggene. Hvis der er tale om en mangel, er der
alene tale om en begrænset kosmetisk mangel, som ikke på nogen
måde medfører en forringelse af lejlighedernes værdi, hvorfor der
ikke bør tilkendes kompensation eller dog kun en meget begrænset
kompensation.
Voldgiftsretten finder, at opmålingen viser, at der er afvigelser i
forhold til en ret linje, og at der i princippet er tale om en mangel.
Tolerancerne i forbindelse med opstilling af væggene og opsætnin-
gen af karnapperne medfører imidlertid, at projektmaterialets krav
til parallelitet ikke kan opnås i alle tilfælde, uden at der sker tilpas-
ninger, som også vil kunne opfattes som kosmetiske forringelser i
forhold til den foreskrevne løsning. Voldgiftsretten finder, at afvi-
gelsen er uden betydning, og frifinder TE for kravet.
Ejendomsselskabets krav om, at TR skal friholde Ejendomsselska-
bet.
Som anført ovenfor under afsnittet om dagbod har voldgiftsretten
ud fra en samlet bedømmelse af forløbet fundet, at der ikke er fuldt
tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at TR ved sine undersøgelser

af, hvorvidt projektet opfyldte kommunensmiljøkrav til udluftning,
eller ved at undlade at medtage et udtrykkeligt forbehold herom i
udbudsmaterialet har udvist et ansvarspådragende forhold over for
bygherren, Ejendomsselskabet.
Som følge heraf frifindes TR for Ejendomsselskabets krav om
friholdelse.
TR's krav om, at Ejendomsselskabet skal friholde TR for krav fra
TE.
Der er efter voldgiftsrettens opfattelse ikke forhold, der kan be-
grunde, at Ejendomsselskabet skal friholde TR for de beløb, herun-
der eventuelle sagsomkostninger, som TR pålægges at betale til
TE.
Ejendomsselskabet frifindes herefter for TR's påstand om frihol-
delse.
Voldgiftsrettens resultat:
Opgørelse af kravene mellem TE og Ejendomsselskabet
TE's påstand 1
Ejendomsselskabet skal anerkende, at TE er berettiget til en tids-
fristforlængelse på 158 arbejdsdage.
TE's påstand 2
Vedrørende udgifter som følge af forlænget byggetid skal Ejen-
domsselskabet betale 7.919.580 kr. med tillæg af moms.
Med hensyn til renter må det lægges til grund, at hovedparten af
udgifterne på 7.244.490 kr. til forlænget byggetid ikke var afholdt
den 23. september 2005, fra hvilket tidspunkt beløbet kræves for-
rentet. Udgifterne er opstået i hele perioden frem til afleveringen
den 29. november 2006. Ejendomsselskabet har været berettiget
til at modregne dagbod fra den 17. maj 2006 at regne. På baggrund
kan der ikke kræves rente af beløbet.
TE's påstand 3
TE frifindes mod betaling af 7.920.000 kr.
TE's påstand 4
Vedrørende byggestrøm skal Ejendomselskabet betale 101.667
kr. med tillæg af moms.
TE's påstand 5
For ekstraarbejder skal Ejendomsselskabet betale 3.860.993 med
tillæg af moms.
TE's påstand 6
TE's frifindelsespåstand tages til følge.
Opgørelse af TE's krav mod TR
TE's påstand 1, 2. led.
TR skal anerkende at være forpligtet til at godtgøre TE udgiften
til dagbøder med 2.240.000 kr.
TE's påstand 2.
Vedrørende udgifter som følge af forlænget byggetid skal TR
betale 618.588 kr. ekskl. moms. Beløbet forrentes fra den 17. okto-
ber 2006.
På baggrund af sagens udfald fastsættes sagsomkostningerne så-
ledes:
Ejendomsselskabet skal betale 700.000 kr. til TE.
TE skal betale 650.000 kr. til TR.
Ejendomsselskabet skal betale 150.000 kr. til TR.
- - -
I sagsomkostninger betaler Ejendomsselskabet 700.000 kr. til TE
og 150.000 kr. til TR.
I sagsomkostninger betaler TE 650.000 kr. til TR.
De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens
behandling af sagen, betales af indklagede 1, Ejendomsselskabet,
med to tredjedele og af klager, TE, med én tredjedel efter opgørelse
og påkrav fra Voldgiftsnævnet.
- - -



 

Kendelse afsagt den 19. januar 2009 af Voldgiftsretten for bygge-
og anlægsvirksomhed i sag nr. C-9282.

Underentreprenør UE (adv. Jan Schøtt-Petersen)
mod
Hovedentreprenør HE (adv. Niels W. Kjærgaard).

Ved klageskrift, der er indleveret til Voldgiftsnævnet for bygge-
og anlægsvirksomhed den 10. februar 2006, har klageren, underen-
treprenør UE, begæret en voldgiftsret nedsat til afgørelse af en tvist
med indklagede, hovedentreprenør HE. Voldgiftsretten, der er
nedsat i henhold til Regler for behandling af sager ved de af Vold-
giftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed nedsatte voldgiftsret-
ter, er bestående af arkitekt m.a.a. Lars Møller, murermester Jørgen
Andersen og landsdommer Arne Lyngesen, sidstnævnte som
voldgiftsrettens formand.
Parternes tvist udspringer af, at klageren som underentreprenør
for indklagede har udført skalmursentreprisen på en erhvervs- og
boligejendom beliggende - - -. Klageren har gjort gældende, at
indklagede ikke har betalt for udførte ekstraarbejder og for spildtid.
Indklagede har bestridt klagerens krav og til kompensation fremsat
modkrav vedrørende mangelfuldt udført arbejde og erstatning for
forceringsomkostninger som følge af klagerens forsinkelse.
Parternes påstande:
Klageren har påstået indklagede tilpligtet at betale 1.534.393 kr.
med rente i henhold til AB 92 § 22, stk. 10, fra den 11. januar 2006.
Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et
mindre beløb end påstået af klageren.
Kravenes opgørelse:
Klagerens påstand fremkommer således:

494.949 kr.Af indklagedeanerkendte krav
26.070 kr.Opstartproblemer
61.225 kr.Gener
61.471 kr.Iboring af murbindere
30.810 kr.Stillads
6.320 kr.Huller efter platforme

528.000 kr.Særlig udretning af murbinder
732.566 kr.18.670 kr.Øget mængde murværk

1.227.515 kr.I alt
306.878 kr.Moms heraf

1.534.393 kr.Klagerens krav
Indklagede har opgjort følgende mod-
krav:

528.000 kr.Mangelfuld udretning af murbindere
291.100 kr.Ikke udførte sikkerhedsafskærmninger

495.457 kr.Forceringsudgifter vedr. vinduesentrepri-
se

137.200 kr.Forceringsudgifter vedr. brolægninger
25.875 kr.Forceringsudgifter vedr. kloak
180.212 kr.Ekstra rengøring
400.000 kr.Forsinkelse medførende vandskade

2.057.844 kr.Indklagedes modkrav i alt

Sagens bilag i hovedtræk:
Parternes entreprisekontrakt er underskrevet den 8. marts 2005.
Entreprisesummen var 7 mio. kr. ekskl. moms. Entreprisen var
opdelt i entreprise A, der vedrørte opførelse af en hotelbygning og
entreprise B, der vedrørte opførelse af bygning med boliger og
forretningslokale. Arbejdet omfattede opmuring af skalmur mod
tung bagvæg. Det er i kontraktens pkt. 6: »Tidsplan« bl.a. anført:
»Skalmuring forventes opstartet ca. den 1. marts 2005 og skal være
afsluttet efter 60- 80 arbejdsdage, efter nærmere aftale«.
I pkt. 7: »Forsinkelse« hedder det bl.a.: »Idet de almindelige regler
i AB 92 anvendes i forhold til dagbod skal det dog præciseres, at

nedenstående, samt punkter angivet under pkt. 6 i nærværende af-
tale ligeledes er dagbodsgivende.«
Parterne har oplyst, at der ikke er indgået aftale om størrelse af
dagbod.
I pkt. 8: »Aflevering til bygherre« er følgende oplyst: »Endelig
aflevering til bygherren sker den 30. november 2005 (entreprise
A) samt den 1. februar 2006 (Entreprise B) …«.
Parterne har oplyst, at afleveringstidspunkterne senere blev ændret
til henholdsvis 10.-11. december 2005 og 15. marts 2006.



Den 27. december 2005 fremsendte klageren slutopgørelse lydende
på 1.262.496 kr. ekskl. moms og med sidste rettidige betalingsdag
den 11. januar 2006.
I skrivelse af 11. januar 2006 meddelte indklagede, at slutopgørel-
sen kun kunne godkendes for så vidt angik 446.210 kr. ekskl. moms.
Indklagede opgjorde samtidigmodkrav på 1.735.640 kr. I skrivelsen
oplystes bl.a. følgende:
»For god ordens skyld skal det nævnes, at HE har valgt at benytte
§ 25, stk. 3, i AB 92 grundet de - jf. byggemødereferaterne - meget
væsentlige overskridelser på tidsplanen, idet UE har valgt at tilsi-
desætte HE's gentagne opfordringer til at forcere arbejdet.«
Yderligere bilag er omtalt under de enkelte krav.
Afgivne forklaringer:
Der er for klageren afgivet forklaring af A og for indklagede af
B og C.
A har forklaret bl.a., at han er medejer af det klagende selskab og
har ansvaret for selskabets produktion. Han har ført tilsyn med
murerentreprisens udførelse og deltaget i byggemøderne. Yderligere
forklaring er gengivet nedenfor.
B har forklaret bl.a., at han, der er uddannet konstruktionsingeniør,
fra april 2004 og i 1 år var rådgivende ingeniør hos indklagede.
Han har projekteret skalmurarbejderne. Han har løbende været på
byggepladsen og fulgt arbejdet, men han deltog ikke som led i
indklagedes tilsyn. Yderligere forklaring er gengivet nedenfor.
C har forklaret bl.a., at han, der er uddannet teknikumingeniør,
først efter byggeriets afslutning er blevet tilknyttet dette med hen-
blik på mangelafhjælpning. Yderligere forklaring er gengivet ne-
denfor.
Klagerens enkelte krav:
Ad klagerens krav vedr. opstartproblemer - 26.070 kr.
Det fremgår af entreprisekontrakten, at indklagede leverer bl.a.
samtligemursten og formsten, men at klageren »afkalder leverancen
direkte hos underleverandøren«.
I skrivelse af 31. marts 2005 til indklagede har klageren gjort op-
mærksom på, at indklagedes forhold har medført, at klagerens ar-
bejde ikke kunne påbegyndes den 1. marts 2005. Klageren har i
skrivelsen endvidere oplyst, at klageren den 23. marts 2005 hos
indklagedes medarbejder D havde bestilt sten til opstart den 29.
marts 2005, men at sten ikke ankom, og at det ved klagerens tele-
foniske henvendelse til indklagedes underleverandør den 30. marts
2005 blev oplyst, at formsten ikke var færdige. Øvrige sten ankom
den 31. marts 2005. Den 31. marts kunne arbejdet desuagtet ikke
påbegyndes, da der blev konstateret fejl i forbandtkoden. D erkendte
ifølge skrivelsen fejlen og lovede denne udbedret med nye tegninger
til næste dag.
Klageren opgjorde i skrivelsen krav på tidsfristforlængelse med
20 dage og krav på honorering af ventetid for 3 mand a 22 timer
(dagene 29.-31. marts 2005) a 395 kr. eller 26.070 kr.
A har forklaret bl.a., at klageren ikke af indklagede kunne få op-
lysning om, hvilken person klageren skulle kontakte for at afkalde

murstenene. Vidnet bad derfor D om at skaffe stenene, og D accep-
terede at gøre dette. Stenene kom imidlertid ikke. Klageren kontak-
tede indklagedes underleverandør, og det blev herfra oplyst, at man
havde nogle sten, men ikke alle. Ved kontakt til teglværket blev
det klart, at teglværket kunne levere sten fra dag til dag. Der kom
nye forbandttegninger i april 2005.
Klageren har til støtte for sit krav gjort gældende, at indklagede
ikke havde anvist den kontaktperson, hos hvem klageren skulle
afkalde leverancen af mursten. Indklagedes medarbejder D påtog
sig at skaffe leverancen til veje, men opfyldte ikke sit løfte. Efter
bevisførelsen må det endvidere lægges til grund, at den forsinkede
opstart tillige skyldtes, at der var fejl i forbandtkoden. Indklagede
må erstatte klageren dennes udgift som følge af den opståede
spildtid.
Indklagede har generelt til støtte for sine indsigelser over for kla-
gerens krav gjort gældende, at kravene ikke hviler på aftalesedler,
og at klageren ikke har løftet sin bevisbyrde vedrørende kravene.
Særligt for så vidt angår klagerens krav vedrørende opstartproble-
mer har indklagede anført, at klageren skulle afkalde murstensleve-
rancen, og at det er klagerens ansvar, at dette ikke skete i tilstræk-
kelig god tid. Klageren har ikke godtgjort, at problemer med for-
bandtkoden har været årsag til forsinkelse.
Voldgiftsretten udtaler:
Den af A afgivne forklaring er ikke imødegået ved anden vidne-
førsel, og voldgiftsretten lægger herefter til grund, at der var
uklarhed om identiteten af den kontaktperson, over for hvem mur-
stensleverancen skulle afkaldes, at indklagedesmedarbejder D påtog
sig opgaven, men at dette ikke resulterede i leverance af mursten,
samt at formsten i øvrigt ikke var til rådighed. Efter bevisførelsen
lægges det endvidere til grund, at klagerens arbejde blev yderligere
forsinket som følge af fejl i forbandtkoden. Idet indklagede hæfter
for de forsinkende omstændigheder, tilkommer der klageren erstat-
ning for den opståede spildtid, jf. AB 92 § 27, stk. 1, nr. 1, og
voldgiftsretten imødekommer klagerens opgjorte krav.
Ad klagerens krav vedr. gener - 61.225 kr.
I skrivelse af 2. maj 2005 til indklagede har klageren oplyst bl.a.,
at klageren kun har haft begrænset mulighed for at udføre sit arbej-
de, siden dette blev påbegyndt midt i marts 2005. Et sted er en kran
i vejen. Et andet sted hindres arbejdet af opgravning. 3 gange er
murerarbejdet standset på grund af vinduesentreprenørens arbejde
og 3 gange på grund af elementmontage. Som følge af disse og
andre forhold har klageren indtil den 27. april 2005 kun haft adgang
til at udføre ca. 5 % af murerentreprisen. Klageren krævede som
følge heraf tidsfristforlængelse og tilkendegav, at indklagede måtte
afholde klagerens omkostninger som følge af spildtid, hvorom op-
gørelse ville fremkomme senere. Klageren har fremlagt e-mailkvit-
tering for skrivelsens fremsendelse til indklagede.
Klageren har i sin slutopgørelse af 27. december 2005 opgjort
kravet således:
10 mand, der måtte flytte

47.400 kr.6 gange = 120 spildtimer a 395 kr. =
13.825 kr.1 dags stilstand for ½ sjak i alt 35 timer a 395 kr. =
61.225 kr.I alt

A har forklaret i overensstemmelse med det i skrivelsen af 2. maj
2005 anførte og oplyst, at klagerens mandskab 6 gange måtte
indstille arbejdet, rigge af og opstarte andet steds. Der var 10 mand
beskæftiget med murerarbejdet. De konsoller, som indklagede
skulle levere, viste sig at være fejlagtige. Dette medførte, at halv-
delen af klagerens sjak ikke kunne fortsætte arbejdet.
Klageren har til støtte for sit krav gjort gældende, at klageren ved
skrivelsen af 2. maj 2005 har taget behørigt forbehold om erstatning

for spildtid, og at opgørelsen herefter kan lægges til grund ved sa-
gens afgørelse.
Indklagede har til støtte for sin indsigelse over for klagerens krav
gjort gældende, at klageren ikke har dokumenteret sit krav. Indkla-
gede har ikke modtaget skrivelsen af 2. maj 2005, og selv om det
lægges til grund, at skrivelsen er modtaget, indeholder den ikke en
konkret opgørelse af kravet. Kravet er først opgjort i slutopgørelsen,
og dette er for sent.



Voldgiftsretten udtaler:
Klageren har i skrivelsen af 2. maj 2005 taget forbehold i anled-
ning af opstået spildtid. Forbeholdet er bestyrket ved den af A af-
givne forklaring, og forbeholdet er ikke imødegået ved anden vid-
neforklaring eller ved det i byggemødereferaterne oplyste. Vold-
giftsretten lægger herefter til grund, at der opstod spildtid for kla-
gerens folk som af klageren faktureret. Klagerens opgørelse af
omkostningerne herved tiltrædes, og det findes uden betydning, at
klageren først har opgjort sit krav i forbindelse med slutopgørelsens
fremsendelse.
Ad klagerens krav vedr. iboring af murbindere - 61.471 kr.
Det fremgår af parternes aftalegrundlag, at skalmuren skal forank-
res til bagmuren (betonelementerne) ved hjælp af murbindere.
Murbindere er i betydeligt omfang indstøbt i betonelementerne,
men hvor dette ikke er tilfældet, skal klageren supplere ved at ibore
yderligere murbindere. I entreprisesummen er medregnet arbejde
med iboring af de første 1.000 murbindere.
Klageren har i slutopgørelsen af 27. december 2005 opgjort et
samlet antal murbindere på 3.627 stk. og faktureret 2.627 stk. a
23.40 kr. eller i alt 61.471 kr.
A har henvist til, at der i slutopgørelsen er nærmere redegjort for,
hvor og hvornår murbinderne er monteret. Ud over de steder, hvor
murbindere ikke forud var indstøbt i elementerne, var der tale om,
at nogle indstøbte murbindere var for dårlige eller for korte. I
bygningens indre gård var oprindeligt projekteret en væg uden
murværk, men dette blev ændret til en betonvæg med skalmur.
Betonvæggen var uden istøbte murbindere. Det fakturerede antal
murbindere er opgjort på grundlag af det af svendene opgjorte antal,
og for hvilke de er aflønnede. Antallet er endvidere kontrolleret
med det af vidnet til svendene udleverede antal. Behovet for ekstra
murbindere blev drøftet med F fra indklagedes byggeledelse.
Klageren har til støtte for sit krav gjort gældende, at det efter be-
visførelsenmå lægges til grund, at klageren som nødvendigt ekstra-
arbejde har iboret det opgjorte antal murbindere. Indklagede har
ikke godtgjort, at antallet er forkert, eller det fakturerede beløb er
urimeligt.
Indklagede har til støtte for sin indsigelse over for klagerens krav
gjort gældende, at klageren ikke har dokumenteret antallet af ibo-
rede murbindere. Der er ikke løbende fremsendt opgørelse af antal-
let af iborede murbindere. Opgørelse er først fremkommet med
slutopgørelsen. Klageren kan herefter højst tilkendes et skønsmæs-
sigt fastsat beløb.
Voldgiftsretten udtaler:
Efter oplysningerne om entreprisens omfang og betonelementernes
beskaffenhed sammenholdt med den af A afgivne forklaring findes
det godtgjort, at der er iboret et antal ekstra murbindere som af
klageren faktureret. Herefter imødekommer voldgiftsretten klage-
rens krav.
Ad klagerens krav vedr. stillads - 30.810 kr.
Det fremgår af entreprisekontrakten, at der i entreprisesummen
indgår beløb til stillads med teksten »Stillads til eget arbejde«.
Endvidere fremgår af kontrakten følgende bestemmelse: »Entrepre-
nør stiller i øvrigt stillads/arbejdsplatforme til rådighed for vindu-
esmontør til fugning omkring vinduer samt til montage af aluind-
dækninger m.m. i etageadskillelser.«
I indklagedes udbudsmateriale hedder det om stillads:
»Stillads skal ud over til eget arbejde være til rådighed for monte-
ring af vinduer, murkroneafdækninger mv.
Særligt skal gøres opmærksom på at stilladser skal ombygges for
montering af vinduer, murkroneafdækninger m.v.«
I klagerens tilbud er om stillads anført følgende:
»Kun stillads for egne arbejder, opstillet successivt under op-
muring.«

I referater af underentreprenørbyggemøder fra den 20. juli 2005
til den 24. august 2005 er det oplyst bl.a., at vinduesentreprenøren
ikke overholder tidsterminer og spærrer for den videre fremdrift.
Klageren har opgjort kravet som 72 timer a 395 kr. eller 30.810
kr. Kravet vedrører opbygning og efterfølgende fjernelse af stillads
med tralledæk til brug for vinduesmontør.
A har forklaret bl.a., at klageren var i gang med murerarbejdet i
6. sals højde, da indklagede v/- - - beordrede stilladset ombygget
med et ekstra tralledæk, for at vinduesentreprenøren, der var forsin-
ket med sit arbejde, kunne montere store vinduer og døre i stueeta-
gen. Da klagerens svende skulle fortsætte murerarbejdet på overlig-
gende etager, måtte stilladset udstyres med nødvendig afskærmning
til sikring mod nedfaldende materialer m.m.
Klageren har til støtte for sit krav gjort gældende, at stilladset som
udgangspunkt efter entrepriseaftalen kun var til brug for egne arbej-
der, og derudover kun skulle benyttes af vinduesentreprenøren til
fugearbejder. Indklagede krævede imidlertid ekstra tralledæk til
brug for den forsinkede montage af vinduer og dørpartier i stueeta-
gen. Indklagede kunne ikke kræve, at denne særlige ombygning
skulle ske uden ekstra vederlag. Indklagede har i øvrigt ikke fremsat
indsigelse imod størrelsen af det fakturerede beløb.
Indklagede har til støtte for sin indsigelse gjort gældende, at kla-
geren i henhold til udbudsmaterialet, der indgår i parternes aftale-
grundlag, har været forpligtet til at stille sit stillads til rådighed for
andre entreprenører, og at den fakturerede brug ikke går ud over
denne forpligtelse.
Voldgiftsretten udtaler:
Efter den af A afgivne forklaring og det i sagen i øvrigt oplyste
finder voldgiftsretten det godtgjort, at vinduesmontagen var forsin-
ket, og at dette nødvendiggjorde, at stilladset måtte ombygges. Efter
entreprisekontraktens bestemmelser har klageren ikke været forplig-
tet til vederlagsfrit at ombygge stilladset til brug for den forsinkede
vinduesmontage. Voldgiftsretten tager herefter klagerens krav til
følge.
Ad klagerens krav vedrørende tilmuring af huller efter platform
- 6.320 kr.
Klageren har opgjort sit krav som 16 timer a 395 kr. i alt 6.320
kr. vedrørende tilmuring af 16 bomhuller i vestfacade efter tømre-
rens arbejdsplatform.
Det fremgår af entreprisekontrakten, at efterreparationer er inklu-
deret i kontraktbeløbet vedrørende entreprise A og for så vidt angår
entreprise B er prissat til 5.000 kr.
Ifølge udbudsmaterialet er det om efterreparationer anført, at der
under entreprisen hører tilmuring af udsparede huller for gennem-
føring af installationer og kanaler, herunder også opfyldning efter
rilning for rør/kabler. Efterreparationer efter eget og andre entrepre-
nørers arbejde udføres om fornødent i flere omgange. Alle efterre-
parationer skal udføres på det tidspunkt, hvor tilsynet kræver det.
A har forklaret bl.a., at det fakturerede ekstraarbejde ikke vedrørte
rørgennemføringer, som omhandlet i udbudsmaterialet, men anden
entreprenørs brug af arbejdsplatforme. Tilmuring af huller efter
brug af andres platforme er ikke omfattet af entrepriseaftalen, da
det var usikkert, hvor mange arbejdsplatforme andre entreprenører
ville anvende.
Klageren har til støtte for sit krav gjort gældende, at det klart
fremgår af den afgivne forklaring og de foreliggende luftfotos op-
taget i byggeperioden, at arbejdet vedrører tilmuring af bomhuller
i den færdige skalmur på entreprise A, og at bomhullerne havde
været tildannet, for at vinduesentreprenørens arbejdsplatforme
kunne forankres på muren. Klagerens arbejde med at tilmure hul-
lerne var derfor ekstraarbejde og havde intet at gøre med de efter-
reparationer, der er omhandlet i entreprisekontrakten.



Indklagede har til støtte for sin indsigelse over for klagerens krav
gjort gældende, at klageren i henhold til udbudsmaterialet, der
indgår i parternes aftalegrundlag, har været forpligtet til at foretage
efterreparationer også efter andre entreprenørers arbejde. Det fak-
turerede arbejde er omfattet heraf.
Voldgiftsretten udtaler:
Efter de fremlagte fotos og den af A afgivne forklaring lægger
voldgiftsretten til grund, at det fakturerede arbejde vedrører til-
muring af bomhuller, hvilke huller var tildannet i skalmuren til
brug for anden entreprenørs arbejdsplatforme. Dette arbejde er ikke
omfattet af aftalegrundlagets bestemmelse om efterreparationer,
og voldgiftsretten imødekommer derfor klagerens krav.
Ad klagerens krav vedrørende udretning af forhåndsdeformerede
murbindere - 528.000 kr.
Vedrørende de omhandlede murbindere er det i udbudsmaterialet
anført, at murbindere, som er støbt i betonelementerne af anden
entreprenør, »skal frigøres, bukkes og indmures forskriftmæssigt«.
Det er samtidig oplyst, at arbejdet skal udføres i henhold til SBI-
anvisning nr. 157 om trådbindere til forankring af skalmure og
hule mure. I udbudsmaterialet er det oplyst, at der anvendes mur-
bindere af tinbronze.
Ifølge referat af projektgennemgangsmøde vedrørende skalmuring
den 28. februar 2005 er B ifølge referatet citeret for følgende: »Der
er specifikke krav til udretning af bindere. Dette er dog ikke noteret
i beskrivelse, og beskrivelse opdateres hermed.«
Den 23. maj 2005 er af bygherrens rådgiver udarbejdet et rettel-
sesblad til udbudsmaterialet, hvoraf det fremgår, at der i bagmurs-
elementerne er indstøbt 8 stk. murbindere pr. m2, og at murbinderne
er rustfaste trådbindere, samt at binderne skal »rettes og ombukkes«
således, at »største tilladelige forhåndsdeformation er 2 mm«.
I referat af underentreprenørbyggemøde den 25. maj 2005 er føl-
gende oplyst vedrørende udretning af bindere: »Det skal afklares,
hvad præcist der bliver krævet af rådgiver B. Der er væsentlig
økonomi forbundet med dette. HE følger op på dette.« Oplysningen
vedrørende dette punkt er gentaget i byggemøderne til og med
byggemødet den 12. oktober 2005.
A har forklaret bl.a., at entreprisekontrakten blev drøftet og ende-
ligt aftalt den 28. februar 2005. Aftalen blev senere renskrevet og
underskrevet. Umiddelbart efter det nævnte møde blev der afholdt
projekteringsmøde. B nævnte på mødet spørgsmålet om den kor-
rekte udretning af de istøbte murbindere, men der var ingen nærme-
re drøftelse heraf. De særlige krav fremkom først senere i et tilsyns-
notat, hvor det også blev nævnt, at der til udretningen skulle anven-
des særligt værktøj. Brugen af dette særlige værktøj var tidsrøvende
og var ikke indregnet i den aftalte entreprisesum. På efterfølgende
byggemøder gjorde vidnet opmærksom på, at det særlige arbejde
havde væsentlige økonomiske konsekvenser. Vidnets forbehold
blev ført til protokol. Normalt kan udretning ske umiddelbart med
brug af hånd eller hammer og er da ikke tidsrøvende. F fra indkla-
gede ville undersøge, om man kunne undgå den besværlige udret-
ning, men han vendte aldrig tilbage med en afklaring. Når F blev
rykket for en afklaring, svarede han blot, at han ikke havde fået
afklaret forholdet. Det var indklagedes tilsyn, der foreviste det
særlige værktøj, der skulle anvendes, og tilsynet har under bygge-
riet set, at arbejdet er udført. Klageren har ikke i forbindelse med
arbejdets udførelse modtaget indsigelser vedrørende kvaliteten af
udretningen af murbindere. Vidnet har beregnet det fakturerede
tillæg på 12 kr. pr. murbinder for det særlige arbejde med udretning
af disse. Beløbet er fastsat efter tidsmåling på arbejdets udførelse.
Det blev herved klarlagt, at en svend pr. dag måtte bruge ca. 1 ar-
bejdstime på udretning af murbinderne. Efter forhandling med
svendene blev der fastsat en pris på 12 kr. I prisen indgår et skøn.

B har forklaret bl.a., at han på mødet den 28. februar 2005 gjorde 
opmærksom på, at det var nødvendigt at stille krav om, at forhånds-
deformeringen af murbinderne højst var 2 mm. Han husker ikke, 
hvad klagerens repræsentant svarede dertil. Når det på mødet blev 
omtalt, at der var specifikke krav, betyder dette, at der blev nævnt 
de samme krav, som er anført i rettelsesbladet fra den 23. maj 2005, 
herunder kravet om en maksimal forhåndsdeformation på 2 mm. 
SBI-anvisningen blev nævnt på mødet, men anvisningen blev ikke 
gennemgået. Vidnet fortalte klagerens repræsentant om, hvor det 
særlige værktøj kunne købes. Skalmursarbejdet var nået et par 
etager op, før værktøjet blev købt. Vidnet kom ca. 2 gange om ugen 
på byggepladsen, og han har nogle gange påtalt, at udretningen af 
murbinderne ikke var tilfredsstillende. Efterhånden som skalmurs-
arbejdet nåede højere op, blev kravet til murens korrekte forankring 
mere kritisk. Det er rigtigt, at der oprindelig er foreskrevet tinbron-
zebindere. Dette blev senere af økonomiske grunde ændret til 
rustfaste trådbindere. Det er vidnets skøn, at den særlige udretning 
tager ca. ½ minut pr. binder.
Klageren har til støtte for sit krav gjort gældende, at det efter be-
visførelsen må lægges til grund, at kontraktforhandlingerne var 
afsluttede inden projektgennemgangsmødet den 28. februar 2005, 
hvor arbejdsbeskrivelsen vedrørende udretning af murbindere blev 
ændret. I alle tilfælde blev den ændrede udretning først klart præci-
seret ved rettelsesbladet af 23. maj 2005. Ændringen indebar væ-
sentligt skærpede krav til udretningen og havde dermed stor øko-
nomiske betydning, hvilket klageren også straks gjorde opmærksom 
på. Der er derfor tale om en ændringsydelse, som indklagede må 
betale for.
Indklagede har til støtte for sin indsigelse over for klagerens krav
gjort gældende, at der i udbudsmaterialet, der indgår i parternes
aftalegrundlag, er henvist til SBI-anvisning nr. 157, hvorefter det
er et krav, at deformerede murbindere rettes ud eventuelt med brug
af særligt værktøj. Inden entreprisekontrakten blev underskrevet,
havde indklagedes tilsyn den 28. februar 2005 præciseret kravet til
murbindernes maksimale deformation. Ved C's forklaring og de
fremlagte fotos - jf. straks nedenfor - kan det konstateres, at der er
et betydeligt antal fejl ved klagerens arbejde med udretning af
murbinderne. I øvrigt skal der ved prisfastsættelsen pr. udretning
ske fradrag for omkostningen ved en normal udretning. I alle tilfæl-
de er kravet 5-6 gange for stort.
Voldgiftsretten udtaler:
På projektgennemgangsmødet den 28. februar 2005 blev det om-
talt, at der var specifikke krav til udretning af de istøbte murbindere, 
men det fremgår ikke af mødereferatet eller af andet skriftligt ma-
teriale, at kravene blev præciseret på mødet. De herom afgivne 
forklaringer er modstridende, og det kan bevismæssigt kun lægges 
til grund, at kravene blev præciseret i rettelsesbladet af 23. maj 
2005. Som følge heraf indebar de særlige krav til udretning ved 
brug af specialværktøj en projektændring, som krævede yderligere 
arbejdsindsats, og som klageren derfor kan kræve ekstrabetaling 
for. Klagerens beregning af arbejdets tidskrævende omfang og 
dermed omkostningen ved udretning pr. binder kan i det væsentlige 
tiltrædes, idet afgørelsen dog må hvile på et skøn. Voldgiftsretten 
tager ved skønnet i betragtning, at det efter de afgivne forklaringer 
kan lægges til grund, at arbejdet med udretning ved brug af særligt 
værktøj først blev gennemført, da skalmursarbejdet havde været i 
gang i nogen tid. Herefter imødekommer voldgiftsretten klagerens 
krav for så vidt angår 400.000 kr.
Ad klagerens krav vedrørende øget mængde murværk - 18.670
kr.
Parterne har under den mundtlige forhandling forligt dette krav, 
således at indklagede betaler 7.000 kr. med tillæg af moms.
Indklagedes modkrav:



Ad indklagedes modkrav vedrørende mangelfuld udretning af
forhåndsdeformerede murbindere - 528.000 kr.
Indklagede har gjort kravet gældende beløbsmæssigt svarende til
klagerens krav vedrørende ekstraarbejde med særlig udretning af
murbindere.
C har forklaret bl.a., at der som følge af fugtindtrængning i mur-
værket efterfølgende er blevet lavet destruktive indgreb i nordfløjens
7. sal for at konstatere årsagen til skaderne. Det blev i denne forbin-
delse konstateret, at murbinderne ikke var udrettet til den foreskrev-
ne maksimale deformation på 2 mm. Der er også blevet åbnet andre
steder, hvor der blev konstateret tilsvarende manglende udretning
af murbindere. I alt er der foretaget indgreb ved 6-7 vindueshuller,
og der er åbnet murkrone over 30-40 meter. Vidnet har optaget
fotos den 20. november 2008, hvilke fotos er fremlagt for voldgifts-
retten. Vidnet tør ikke udtale sig om, hvor stor en procentdel af de
besigtigede murbindere, der ikke var korrekt udrettede, og vidnet
har ikke foretaget måling af de enkelte deformationer.
Indklagede har til støtte for sit krav gjort gældende, at indklagede
har åbnet murværket flere steder og da konstateret og dokumenteret
den mangelfulde udretning af murbinderne. Syn og skøn er ikke
muligt. Skadevirkningen af det mangelfulde arbejde er betydelig,
og kravet kan derfor opgøres som sket.
Klageren har til støtte for sin indsigelse over for indklagedes
modkrav gjort gældende, at der ikke under byggeriet er fremsat
indsigelse imod det udførte arbejde, men at indsigelsen først er
fremsat i januar 2006 efter entreprisens aflevering. De af indklagede
fremlagte fotos er ikke dokumentation for manglernes tilstedevæ-
relse.
Voldgiftsretten udtaler:
Der findes ikke ved de af indklagede foranstaltede undersøgelser
eller ved de fremlagte fotos at være grundlag for at fastslå, at kla-
gerens arbejde med udretning af forhåndsdeformerede murbindere
i væsentligt omfang har været mangelfuldt. Indklagedes modkrav
tages derfor ikke til følge.
Ad indklagedes modkrav vedrørende manglende sikkerhedsaf-
skærmninger - 291.100 kr.
Det fremgår af entreprisekontrakten, at der i entreprisesummen
er indregnet beløb til »midlertidige sikkerhedsafskærmninger for
eget arbejde« med henholdsvis 152.600 kr. for entreprise A og
138.500 kr. for entreprise B.
A har forklaret bl.a., at der under byggeriet er udført den aftalte
sikkerhedsafskærmning, herunder at der har været anvendt net på
stillads.
C har forklaret, at det ikke af de under byggeriet optagne luftfoto
kan ses, at klageren på sine stilladser har anvendt net, som aftalt i
entreprisekontrakten.
Indklagede har til støtte for sit krav gjort gældende, at det ved
fremlæggelsen af luftfotos er dokumenteret, at klageren ikke har
leveret den aftalte sikkerhedsafskærmning og derfor må tåle et
fradrag i entreprisesummen.
Klageren har til støtte for sin indsigelse over for indklagedes
modkrav gjort gældende, at klageren under byggeriet har etableret
de aftalte afskærmninger. Indklagedes tilsyn har da heller ikke un-
dervejs fremsat indsigelse herom. Indsigelsen er først fremkommet
i januar 2006. De optagne luftfotos beviser ikke indklagedes påstand
om manglende udførelse.
Voldgiftsretten udtaler:
Indklagedes modkrav er fremsat efter entreprisens aflevering, og
det er ikke på grundlag af de fremlagte luftfotos godtgjort, at klage-
ren ikke har udført de aftalte sikkerhedsafskærmninger. Indklagedes
modkrav imødekommes derfor ikke.

Ad indklagedes 3 modkrav på henholdsvis 495.457 kr., 137.200 
kr. og 25.875 kr. som følge af klagerens forsinkede udførelse af 
murerentreprisen.
Modkravet på 495.457 kr. fremkommer som klagerens forcerings-
udgift i anledning af vinduesentreprenørens brug af ekstra arbejds-
platforme til 285.670 kr. og til stillads med 209.787 kr.
Modkravet på 137.200 kr. fremkommer som klagerens forcerings-
udgift vedrørende brolæggerens 7 mand i 4 lørdage a 7 timer à 350
kr. med 100 % overtidsbetaling.
Modkravet på 25.875 kr. fremkommer som klagerens forcerings-
udgift vedrørende kloakarbejde udført af indklagedes 5 mand på 1 
lørdag a 7,5 timer a 345 kr. med 100 % overtidsbetaling.
I referat af underentreprenørbyggemøde den 15. juni 2005 fremgår, 
at forsinkelser på flere facader skyldes, at klageren »har skønnet 
tidsforbruget lidt for optimistisk«. Ud for en tilsvarende bemærk-
ning i mødereferat fra den 22. juni 2005 er anført: »Afsluttet«.
Af byggemødereferat fra den 10. august 2005 og de næstfølgende 
referater fremgår det, at klageren skal sikre, at diverse arbejder er 
afsluttede til nærmere fastsatte tidspunkter. Det er samtidig anført, 
at klageren skal »sikre, at der foreligger færdiggørelsesplan til 
næste møde«.
Af byggemødereferat fra den 17. og den 24. august 2005 fremgår 
det, at boliger er klar til murer, og at klageren har meddelt, at de 
kan være færdige efter 8-9 uger. Det er samtidig særligt markeret, 
at »HE mener at det er nødvendigt med overarbejde i de to kom-
mende weekender grundet de væsentlige forsinkelser på murerar-
bejdet.«
Af byggemødereferat fra den 7. september 2005 og de næstfølgen-
de referater fremgår det, at indklagede fortsat mener, at klageren 
skal arbejde over og ønsker møde med klageren for afklaring af 
forcering.
I byggemødereferater fra den 14., den 21. og den 28. september 
samt den 5. og 12. oktober 2005 er tilsvarende anført. Det er yder-
ligere i referatet fra den 14. september 2005 bemærket, at klageren 
sætter ekstra 2 mand på sagen. I de 3 sidste mødereferater er det 
oplyst, at der mellem parterne er aftalt datoer for arbejdernes fær-
diggørelse.
Der er af indklagede fremlagt korrespondance fra maj 2005 til 
december 2005 mellem klageren v/A og indklagede v/F, hvor par-
terne drøfter forsinkelse, tidsplan og datoer for forskellige arbejders 
færdiggørelse. I et brev af 10. august 2005 har F bl.a. skrevet:
»Vi har nu så store overskridelser af tidsplanen - af mange årsager 
- at dette begynder at have meget stor effekt på de resterende arbej-
der.«
A har forklaret i relation til indklagedes modkrav baseret på for-
sinkelse, som klageren hævdes at være ansvarlig for, at tidsplanen 
blev løbende forhandlet, og at indklagede ikke på noget tidspunkt 
har varslet krav som følge af, at klageren skulle være i ansvarspå-
dragende forsinkelse. Derimod var vinduesentreprenøren forsinket 
med sit arbejde, og da skalmursarbejdet skulle følge efter vindues-
montagen, blev klagerens arbejde forsinket. Indklagede var selv 
skyld i forsinkelser ved ikke rettidigt at have bestilt mursten, 
navnlig formstenene var bestilt for sent. Indklagede har erkendt 
dette og betalt for klagerens tilbagegang i anledning af de for sent 
leverede formsten. Klageren har fået udbetalt hele entreprisesum-
men på 7 mio. kr., og der er ikke truet med fradrag i acontobetalin-
ger eller taget forbehold om tilbagebetaling. I afleveringsprotokol-
latet er intet nævnt om krav i anledning af forsinkelse. Parterne har 
ikke i forbindelse med entreprisekontraktens udfærdigelse drøftet 
dagbod eller erstatning i anledning af forsinkelse.
Indklagede har til støtte for sit krav gjort gældende, at det fremgår 
af sagens bilag, at murerarbejdet var betydeligt forsinket. Indklagede 
har i skrivelsen fra januar 2006 gjort sit forsinkelseskrav gældende.



Indklagede har måttet afholde de opgjorte omkostningsbeløb for
at sikre byggeriets færdiggørelse til tiden. Klageren er erstatnings-
ansvarlig herfor.
Klageren har til støtte for sin indsigelse over for indklagedes
modkrav gjort gældende, at indklagedes krav først er fremkommet
i januar 2006. Kravene har ikke forud været varslet. Entreprisekon-
traktens ordlyd vedrørende arbejdets tidsmæssige udstrækning har
kun været en ramme for færdiggørelse og ikke en egentlig tidsplan.
Parterne har løbende drøftet tidspunkterne for arbejdernes færdig-
gørelse, men der har aldrig været fastlagt en egentlig tidstermin for
klagerens arbejde. Færdiggørelsestidspunktet måtte være usikkert,
da forsinkelserne skyldtes andre entreprenørers forsinkelse og
indklagedes forsinkede bestilling navnlig af formsten. Det er i øvrigt
ganske udokumenteret, at indklagede har afholdt omkostningerne.
I øvrigt kan sådanne krav kun opgøres svarende til overtidsbetalin-
gen.
Voldgiftsretten udtaler:
Indklagedes krav er fremsat efter entreprisens aflevering, og ind-
klagede har ikke under byggeriet varslet krav i anledning af forsin-
kelse. Allerede af disse grunde tager voldgiftsretten ikke modkra-
vene til følge hverken helt eller delvist.
Ad indklagedes modkrav vedrørende ekstra rengøring - 180.212
kr.
Indklagede har fremlagt 6 fotografier og en opgørelse over tids-
forbrug og faktureringer fra firma - - -, for perioden juni 2005 til
juni 2006. Ifølge opgørelsen er anvendt 554½ time a 325 kr. på
aftørring af vinduesrammer og vinduespolering.
A har forklaret bl.a., at klageren ikke har haft til opgave at afdække
vinduerne, og at rengøring heraf derfor er klageren uvedkommende.
Klageren har over for indklagede taget skriftligt forbehold i anled-
ning af de ikke tildækkede vinduer. Klageren modtog aldrig svar
på skrivelsen.
Indklagede har til støtte for sit krav gjort gældende, at kravet er
dokumenteret ved opgørelsen fra - - -. Kravets opståen skyldes
klagerens forsinkede arbejde.
Klageren har til støtte for sin indsigelse over for indklagedes
modkrav gjort gældende, at det er udokumenteret, at behovet for
den foranstaltede rengøring skyldes forhold, som klageren bærer
ansvaret for. Udgiften til rengøring er afholdt, uden at klageren har
været orienteret eller er blevet varslet herom. De fremlagte fotos
dokumenterer ikke klagerens ansvar.
Voldgiftsretten udtaler:
Det er ikke ved bevisførelsen godtgjort, at de afholdte udgifter til
rengøring skyldes forhold, som klageren bærer ansvaret for. Som
følge heraf imødekommes indklagedes modkrav ikke.
Ad indklagedes modkrav vedr. forsinkelse medførende vandskade
- 400.000 kr.
Indklagede har oplyst, at kravet svarer til et beløb, der er udbetalt
til ejendommens restauratør, der blev påført en vandskade.
Af byggemødereferat fra den 20. og 27. juli 2005 fremgår det, at
»gårdrum boliger er klar til murer. Membran i gård afdækkes kun
områdevis. … UE er ikke ansvarlig for skader på membran.«
A har forklaret bl.a., at kravet vedrørende vandskade ikke er
varslet over for klageren.
Indklagede har til støtte for sit krav gjort gældende, at byggemø-
dereferatets forbehold vedrørende ansvar på skade på membran er
irrelevant. Skaden skyldes, at der som følge af klagerens forsinkelse
blev arbejdet oven på restauranten, og at vandskaden indtraf i for-
bindelse hermed.
Klageren har til støtte for sin indsigelse over for indklagedes
modkrav gjort gældende, at det er aldeles udokumenteret, hvilket
beløb indklagede måtte have udbetalt. Det er heller ikke godtgjort,
at det var klagerens ansvar, at arbejdet var forsinket, og at der derfor

blev arbejdet, efter at restauratøren havde påbegyndt sin virksom-
hed. I alle tilfælde er ansvaret for en eventuel vandskade, hvorom
klageren ikke har været orienteret, ikke klagerens. Dette fremgår
klart af byggemødereferaterne fra juli 2005.
Voldgiftsretten udtaler:
Allerede fordi det efter bevisførelsen ikke er godtgjort, at klageren
bærer ansvar for en vandskade, tages indklagedes modkrav ikke
til følge.
Voldgiftsrettens samlede resultat:
Efter det ovenfor anførte tager voldgiftsretten klagerens påstand
til følge med 1.087.845 kr. ekskl. moms eller 1.359.806,25 kr. inkl.
moms og med rente som påstået.
I sagsomkostninger skal indklagede til klageren betale 80.000 kr.
Indklagede skal betale samtlige de med voldgiftsrettens arbejde
forbundne omkostninger.



 

Kendelse afsagt den 12. juni 2012 af Voldgiftsretten for bygge- og 
anlægsvirksomhed isag nr. C-12337.

Entreprenør E (adv. Niels W. Kjærgaard)
mod
Bygherre BH (adv. Christian Johansen).

1. Indledning:
Advokat Niels W. Kjærgaard har ved klageskrift modtaget den
1. juli 2011 anmodet Voldgiftsnævnet om at nedsætte en voldgiftsret
til afgørelse af en tvist mellem ovennævnte parter om klagerens
krav om betaling af ekstraydelser/omkostninger som følge af for-
sinkelse ved etablering af en søpromenade i - - -.
Voldgiftsnævnet har i anledning heraf vedtaget at nedsætte en
voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for
bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af civilingeniør Jens

Wichmand Jørgensen, direktør, ingeniør Jens Otto Christiansen og 
landsdommer Bertil Vollmond, med sidstnævnte som formand.
2. Påstande og hovedforhandling:
Klageren har nedlagt påstand om at indklagede til klageren skal
betale 2.352.864 kr. med tillæg af moms eller i alt 2.940.855 kr., 
subsidiært et mindre beløb efter voldgiftsrettens skøn med tillæg 
af renter efter rentelovens sats fra den 18. december 2008, til beta-
ling sker.
Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse, herunder frifindelse 
mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb 
end påstået af klager.
Sagen blev mundtligt forhandlet den 23. maj 2012 i Voldgiftsnæv-
net, Vesterbrogade 2 B, København.
Voldgiftsrettens kendelse indeholder efter aftale med parterne 
ikke en fuldstændig sagsfremstilling eller gengivelse af de afgivne 
forklaringer og advokaternes procedure.
3.Sagsfremstilling:
Efter et kontraktforhandlingsmøde den 5. februar 2008 underskrev
entreprenør E (i det følgende E) entrepriseaftale vedrørende etable-
ring af en søpromenade langs en kunstig sø på - - - i - - - Kommune 
[herefter BH]. Entrepriseaftalen blev modtaget den 11. marts 2008 
hos BH og herefter underskrevet af borgmesteren og returneret til 
E, der modtog accepten den 18. marts 2008. Tilbudssummen ud-
gjorde 6.347.600 kr. ekskl. moms, heraf regulerings- og tillægsar-
bejder 471.500 kr. ekskl. moms. Af aftalen fremgik bl.a., at entre-
prenøren skulle påbegynde entreprisen 10. marts 2008 og aflevere 
entreprisen senest den 31. august 2008. Af en af E den 13. marts 
2008 udarbejdet tidsplan fremgik, at arbejdet forventedes afsluttet 
31. august 2008.
Af referaterne af byggemødet den 2. april 2008 og følgende byg-
gemøder fremgår, at E anmodede om afklaring af en lang række 
forhold bl.a. med hensyn til opmåling. Af referatet af byggemøde 
den 14. maj 2008 fremgår, at A fra E på forespørgsel oplyste, at 
uge 24/2008 (9.-12. juni) ville være ok med hensyn til data vedrø-
rende udfræsning i hammerhovedet til støttemuren, der afventede 
valg af leverandør af LED-lyset. Dette blev gentaget i de følgende 
byggemøder senest i byggemøde den 12. juni 2008.
Med mail af 25. juni 2008 fremsendte E tidsplan af 20. juni 2008,
der viste en færdiggørelse af arbejdet 20. september 2008, til B fra
R. Af tidsplanen og mailen fremgik, at der var indlagt en række
»milestones« bl.a. i forbindelse med bygherrens levering af hammer
på støttevæggen og armaturer til belysning. Det anførtes i den for-
bindelse i mailen, at hammeren endnu ikke var klar med udfræsnin-
gen og dermed heller ikke klar til montage på støttevæggen, hvilket
betød, at opfyldningen bag støttevæggen ikke kunne udføres, da
der var behov for adgang bag støttevæggen til montage. Det anførtes
endvidere i mailen, at forsinkelse med levering af hammeren ville
medføre ekstra arbejdsgange, hvorfor aftalesedler ville blive udar-
bejdet og fremsendt, når E kendte omfanget.
Af byggemødereferaterne for den efterfølgende periode fremgår 
bl.a., at der fortsat manglede afklaring af udfræsningen i hammeren, 
men at der nu var valgt en leverandør af LED-Lyset.
Den 31. juli 2008 blev der med henblik på en vurdering af økono-
mien i det færdige projekt afholdt et budget/statusmøde. I dette 
møde deltog A fra E, B fra R, og C fra BH. Der er ikke fremlagt 
referat af dette møde.
Ved byggemødet den 7. august 2008 blev der fremlagt en oversigt 
over godkendte/ikke godkendte aftalesedler, hvoraf det fremgik, 
at der var fremsendt aftalesedler på i alt 503.396 kr. ekskl. moms 
af E.
Af referatet af byggemødet den 18. august 2008 fremgår, at der 
nu var kørt azobé hammerelementer til savværket med henblik på 
udfræsning og det blev aftalt, at E og R senere skulle drøfte E's



tidsplan af 6. august 2008, der viste en færdiggørelse af arbejderne
24. november 2008. Ved byggemødet blev fremlagt ajourført
oversigt over aftalesedler, hvoraf det fremgik, at der var fremsendt
aftalesedler på 598.822 kr. ekskl. moms af E.
Af dagsrapporter fra E fremgår, at der den 4. og 15. september
2008 blev modtaget hammer fra savværk.
I mail af 8. september 2008 gjorde E R opmærksom på, at det
endelige design af lamperne ikke var afklaret, og at man ikke kunne
komme videre, før designet var afklaret, og at afleveringsdatoen
rykkede en dag for hver dag, hammermontagen blev udsat. Det
anførtes endvidere i mailen, at det i forhold til E's byggepladsregn-
skab var rigtigt svært at få det hele til at hænge sammen, og at E
på grund af den manglende hammer ikke havde kunnet gøre sig
færdig fra den ene ende til den anden og dermed foretage fuld
fakturering. Det anførtes endelig, at hvis montagen blev udskudt,
var der noget økonomi, der skulle afklares snarest muligt.
Af referat af byggemødet den 15. oktober 2008 fremgår, at E
varslede krav om forlængelse af driften af byggepladsen bl.a. med
udgangspunkt i problemerne med bygherreleverancerne. Det
fremgår endvidere af referatet, at E og R ved flere lejligheder havde
drøftet tidsplanen uden at blive enige.
Den 21. oktober 2008 fremsendte E en regning til BH på 72.400
kr. ekskl. moms (aftaleseddel E070) for ekstra håndtering af jord
i perioden 23. september til 13. oktober 2008 i forbindelse med
manglende hammer til støttemur. Det fremgik af regningen, at

ydelsen omfattede læsning af jord i depot til indbygningssted og
indbygning af jord.
Af referat af byggemødet den 29. oktober 2008 fremgår, at E på
ny varslede krav om forlængelse af driften af byggepladsen bl.a.
med udgangspunkt i problemerne med bygherreleverancerne. Det
fremgår endvidere af referatet, at E ville færdigmelde entreprisen
den 31. oktober 2008 og anså sig for berettiget til tidsfristforlæn-
gelse svarende til den udviste forsinkelse i forhold til kontrakten.
Det fremgår endvidere, at E's krav for forøgede byggepladsomkost-
ninger samt for øgede omkostninger i forbindelse med kontraktens
arbejder pga. hindringer forårsaget af bygherrens forhold vurderedes
til 1,5 mio. kr. ekskl. moms. Det fremgår endvidere af referatet, at
bygherren og tilsynet afviste kravet, som bygherren ifølge referatet
først var gjort opmærksom på den 22. oktober 2008, og at bygherren
varslede dagbodkrav. Af en oversigt over godkendte/ikke godkendte
aftalesedler fremgik, at der var fremsendt aftalesedler på i alt
898.365 kr. ekskl. moms af E, heraf to aftalesedler hver på 6.435
kr. ekskl. moms vedrørende rammehindringer.
Aflevering fandt sted den 3. november 2008. E fremsendte den
11. december 2008 under henvisning til den skete forsinkelse af
arbejdet de nedenfor gengivne to fakturaer af 5. november 2008
vedrørende ekstraomkostninger i forbindelse med ændret produk-
tionsplanlægning og forlænget byggepladsdrift til BH:
Faktura EO83

I ALTENHEDS-
PRIS

TimerDageARBEJDETS ART:

Ekstra omkostninger Ifm.
Ændret produktionsplanlægning
Opgørelse til og med den 09.11.2008
Forskel i henhold til bilag 1
Materiel:

355.200,001.600,0022224,00Ramtec
0,001.400,0000,0030T Gravemaskine
0,001.400,0000,0030T Gravemaskine

118.000,001.000,0011813,0014T Gravemaskine
93.600,00800,0011713,007T Gravemaskine
93.000,00600,0015517,003T Gravemaskine
3.000,00600,0051,0010T Dumper
54.600,00800,009110,005T Dumper
208.800,00600,0034838,003,5T Dumper

0,001.000,0000,00Multi Maskine
73.200,00600,0012214,00Plads Ged
38.465,00785,0049,00Forsyningsflåde
22.050,00450,0049,00Arbejdsflåde 1
22.050,00450,0049,00Arbejdsflåde 2
56.700,00450,00126,00Arbejdsflåde 3
56.700,00450,00126,00Arbejdsflåde 4
4.275,00225,0019,00Letvogn
41.405,00845,0049,00Jolle 1
1.038,001.038,001,00Generator
20.760,001.038,0020,00Generator

Bemanding:
47.500,00380,00125Tømmer 1
48.640,00380,00128Tømmer 2



76.380,00380,00201Smed
882.980,00340,002597Håndmand 1-12

Modregning af ekstraarbejder udført i perioden
efter 31.08.2008 Materiel:

- 45.200,00- 800,00577T Gravemaskine timer
- 18.600,00- 600,00313T Gravemaskine timer
- 23.400,00- 600,00395T Dumper timer
- 25.200,00- 600,00423,5T Dumper timer
- 4.200,00- 600,007Plads Ged timer

Bemanding:
- 24.890,00- 380,0066Tømmer 2 timer

340,00 -
105.400,00

-310Håndmand 1-12 timer

2.071.453,00TOTAL, excl. moms

Faktura EO82
I ALTENHEDS-

PRIS
MÆNG-

DE
ENHEDARBEJDETS ART:

Forlænget byggepladsdrift
Opgjort 31.10.2008-31.10.2008
Gager:

306.975,0020.465,0015,0ugeIngeniør - - -, A
74.400,007.440,0010,0ugeFormand - - -
20.456,0020.456,001,0ugeLandmåler - - -, - - -
27.000,009.000,003,0ugeKøbmand - - -

Drift af arbejdsplads (Skurer, forsynin-
ger)

20.000,0010,0uge(Afregnet via TBL)
428.831.00TOTAL, excl n

Det under nærværende sag krævede beløb svarer til det ifølge disse
fakturaer krævede beløb, idet kravet i henhold til faktura E083 dog
er reduceret med 147.420 kr. ekskl. moms. Af denne reduktion
vedrører 125.600 kr. ekskl. moms kravet vedrørende Ramtec og
21.600 kr. ekskl. moms kravet vedrørende 7 tons gravemaskine.
BH har oplyst, at kommunen i alt har betalt E 7.088.703 kr., ekskl.
moms vedrørende entreprisen, heraf ca. 1,3 mio. for godkendte
ekstraomkostninger.
4. Forklaringer:
Der er under sagen afgivet forklaring af sektionsingeniør D, pro-
jektleder A, formand F og kontraktchef G, alle [fra] E, og af inge-
niør B [fra] R.
D har forklaret bl.a., at han ud fra sin opfattelse af, hvorledes ar-
bejdet skulle gennemføres, udarbejdede tilbudskalkulation og var
med ved kontraktforhandlingerne. Han så billeder af stedet, inden
han kalkulerede, men var ikke ude at se på pladsen. Der var tale
om en opgave med betydelig kompleksitet. Der var mere end 400
m mellem de to adgangsveje. Arbejdsarealets bredde var ca. 4 m.
Der var vand på den ene side af arbejdsarealet, bebyggelse på den
anden side. Man kunne derfor ikke komme forbi hinanden. Over-
skydende råjord måtte alene placeres ved den ene ende af arbejds-
området, ved torvet. Den slæde, der blev anvendt i forbindelse med
arbejdets gennemførelse, havde han ikke med i sin kalkulation.
Han vil tro, at slæden blev anvendt for at sikre korrekt placering
af pælene navnlig ved bastionerne. Han havde i sin kalkulation
formentlig medtaget en rammeleder. Inden han foretog kalkulatio-
nen, så han den geotekniske rapport og skønnede herudfra, at den

største risiko var sten. Han har tidligere arbejdet med azobétræ.
Den Ramtec, der skulle anvendes, fyldte meget, og kunne ikke stå
vinkelret på arbejdsarealet, da arealet var for smalt hertil. Efter
hans erfaring kan en Ramtec klare 2-3 pæle pr. time. I forbindelse
med kontraktforhandlingsmødet den 5. februar 2008 oplyste han,
at den planlagte bemanding ud fra hans kalkulation var 6-8 mand.
Ved projektgennemgangsmødet den 13. marts 2008 oplyste han,
at opstart af etablering af skurby forventedes i uge 12/13 2008. Det
blev endvidere oplyst af ham, at det var meningen, at arbejdet
skulle udføres således, at der først skulle foretages planering af
arealet. Herefter skulle Ramtec'en benyttes. Ved projektgennem-
gangsmødet blev der talt om, at det hele skulle laves i en arbejds-
gang. Han var ikke involveret i gennemførelsen af arbejdet. Det er
almindelig at lave regnskab for hver sag. Han har hørt, at arbejdet
ikke gik, som man ønskede.
A har forklaret bl.a., at han kom ind i sagen efter, at E havde
vundet licitationen. Han blev præsenteret for opgaven af - - -, der
var sektionsleder. Der skete efter kontaktforhandlingsmødet pro-
jektoverdragelse til vidnet ved et møde med D. Han var enig i D's
oplæg. Han mener, at det var i denne fase, de begyndte at tale om
anvendelsen af en slæde. Opstarten blev forsinket, så E først kom
i gang 1. april i stedet for 10. marts 2008 pga. for sen accept fra
kommunens side. Der blev først lavet råjordsregulering med en
gravemaskine. Der blev herefter udlagt bundsikringsgrus. Så gik
rammearbejdet i gang. Til afsætning af pælene blev der anvendt
en slæde. Slæden var præcis så bred, som promenaden skulle være.
Vidnet tror, at det var formanden, F, der fandt på, at lade Ramtec'en



stå på slæden. Der blev slået 12 pæle på hver side, hvorefter Ram-
tec'en blev flyttet. Ved bastionerne anvendtes slæden også. Der var
en smed og en håndmand med i det forreste, 1. sjak. Pælene lå på
en flåde ud for Ramtec'en. Efter nedramningen af pælene var det
planen at lave bagvæg/støttemur, herunder montere planker og
azobéhammer. Plankerne skulle køres frem, så de lå bag maskinen.
2. sjak skulle sætte planker på. 3. sjak skulle sørge for afgravning
af jord på søsiden. Det var planen, at den afgravede jord skulle
have været lagt op bag bagvæggen. Efterfølgende skulle 4. sjak
sætter pynteplanker på. Vandstanden i søen skulle sænkes i forbin-
delse med projektet. Første arbejdstidsplan dateret 13. marts 2008
blev lavet ud fra D's kalkulation ved at trykke på en knap. Efter
denne plan forventedes arbejdet afsluttet 31. august 2008. Vidnet
lavede udførelsesarbejdsplan efter drøftelse med F og regnedemed,
at arbejdet ville være færdigt 2. september 2008 inkl. 2 dage til
afrigning. Ved byggemøde 3 den 30. april 2008 blev det meddelt,
at - - - var blevet entrepriseleder og vidnet projektleder. Det skete
for at styrke styringen pga. bygherrens manglende leverancer.
Jordarbejder i forbindelse med afløb blev flyttet til et senere tids-
punkt end oprindeligt planlagt, da man var blevet klogere senere.
Der var inden 1. juli 2008 sket forsinkelse med sjak 3's arbejde.
Der skulle kun installeres lys på hammeren mod landsiden. I den
forbindelse skulle der placeres kabler i jorden bag bagvæggen.
Hammeren, som skulle leveres af indklagede, blev leveret fra sav-
værket uden udsparinger. Der skete først projektafklaring med
hensyn til udsparingerne den 25. august. Hammerenmed udsparin-
ger kunne først leveres fra 4-5. september. Da der skulle ske forbor-
ing i det hårde træ i forbindelse med etablering af belysning, kunne
klageren ikke fylde jord op bag bagvæggen, før hammeren med
udsparinger var kommet på plads. Det medførte, at klageren måtte
køre jord ud fra klagerens arbejdsområde, hvor sjak 2-3 skulle ar-
bejde. Klageren var nødt til at grave ned for at få plankerne på
ydersiden af promenaden på plads og kunne ikke vente med at ud-
føre dette arbejde. Man brugte gravmaskine og dumper til at fjerne
den jord, der blev afgravet på søsiden. Denne jord blev lagt på - -
-'s plads. Klageren fik lavet arbejdsplatforme for at kunne arbejde
fra vandsiden på et tidligere tidspunkt. Vidnet ved ikke, hvorfor
BH var forsinket. Han ved, at kommunen skiftede leverandør af
LED-belysning. Der var hele tiden forventning om, at projektafkla-
ringen var lige op over. Kommunen sagde ikke, at man skulle
standse arbejdet. Ved byggemødet den 14. maj 2008 oplyste vidnet,
at projektafklaring senest i uge 24 ville være ok, da klageren skulle
gå i gang med azobévæggene i uge 24. Der fremkom ikke forslag
fra indklagede om, hvordan klageren skulle forholde sig, da denne
frist blev overskredet. Han kunne ikke lave opgørelse af merom-
kostninger ved forsinkelsen ved byggemødet den 12. juni 2008, da
klageren ikke vidste, hvornår projektafklaring ville ske, så arbejdet
kunne afsluttes. I klagerens tidsplan rev. 2 af 20. juni 2008 var det
forventede sluttidspunkt det samme, men tidsplanen viste ændring
af milepælene for at tydeliggøre virkningen af, at fristen for projek-
tafklaring ikke blev overholdt. I klagerens reviderede tidsplan af
6. august 2008 forventedes levering af azobéhamrer med udsparin-
ger 27. august 2008, hvilket vidnet havde fået oplyst. Der var flere
møder med B om, hvilken tidsfristforlængelse klageren skulle have.
B var fortsat meget optaget af uenigheden mellem parterne om
forsinkelsen ved projektets start, mens vidnet var optaget af den
forsinkelse, der senere var opstået. I opstartsfasen var det en uge,
der skilte parterne, hvilket var ligegyldigt. Der skete ved klagerens
mail af 25. juni 2008 varsling om, at klageren ville kræve betaling
for konsekvenserne af forsinkelsen. Den 31. juli 2008 blev der
holdt et møde i anledning af, at vidnet var blevet kontaktet af B,
fordi bygherren skulle have en budgetudvidelse. I den forbindelse
skulle klageren gøre ekstraarbejder op. Sammenmed F gennemgik

han sagens akter. Der blev lavet et excelark med ekstraarbejder og 
forsinkelsesomkostninger som han havde med til mødet. Der var 
tale om et uformelt møde med B og C fra BH. De talte om forsin-
kelsen, og vidnet kom med et estimat over, hvad forsinkelsen ville 
koste. Han mener, at han nævnte 1,5 mio. kr. og udleverede et 
samleark. Han gik fra mødet med en god fornemmelse. Han med-
delte sit bagland, at der var tale om en professionel bygherre. Han 
ringede bl.a. til G. Den 27. august 2008 fremsendte klageren et 
overslag over ekstraarbejder i form af ekstrahåndtering af jord og 
forlænget drift af byggeplads på 360.000 kr. Han mener, at der var 
tale om et krav ud over kravet på 1,5 mio. kr. for forsinkelse, der 
blev fremsat den 31. juli 2008. Han var med inde over aftalesedler 
og med til byggemøder, hvor aftalesedler blev lagt frem. Når jord-
flytning ikke blev nævnt i byggemødet den 17. september 2008, 
var det, fordi man endnu ikke kendte konsekvenserne. Det, der ikke 
var med, var hele omlægningen af klagerens produktion. Klagerens 
krav vedrørende Ramtec har ikke noget med jordflytning at gøre. 
Klageren har kun fået betalt for ekstraudgifter til nedramning. 
Klageren har ikke konsekvent fået betalt for ventetid for Ramtec'en. 
Det var ikke praktisk muligt at lave aftaleseddel, hver gang klageren 
stødte på hindringer. Klageren fik i første omgang ikke godkendt 
klagerens krav for hård boring af bygherren, men dette spørgsmål 
er efterfølgende forligt. Klageren fremsendte den 21. oktober 2008 
en opgørelse til BH vedrørende den jord, der lå i depot hos - - -. 
Man var begyndt at fylde jord fra depotet op den 23. september 
2008. Klageren krævede betaling for transporten af jord tilbage fra 
depotet på - - -'s areal. Klageren kendte ikke det fulde omfang af 
meromkostningerne ved denne jorddeponering før efter byggeriets 
afslutning. Han har udarbejdet de to opgørelser af 5. november 
2008 vedrørende klagerens krav for forsinkelsen (E0 82 og E0 83) 
i samarbejde med F m.fl. De har prøvet at gøre det så godt, som de 
kunne. F havde et fantastisk godt grundlag i sine dagbøger. G har 
i forbindelse med klagen været nede på timeseddelsniveau. Bereg-
ningen af meromkostninger er sket ud fra den bemanding, der var 
regnet med ved kalkulation og den første tidsplan. Azobéhamrene 
er den afgørende faktor for forsinkelsen. Vedrørende forsinkelsen 
i forbindelse med udførelsen af yderligere 6 m promenadevæg under 
bro har vidnet forklaret, at indklagede ønskede væggen lavet, inden 
stålbroen blev lagt på. Arbejdet kunne imidlertid ikke starte som 
planlagt på grund af indklagedes forhold. Klagerens sjak bagved 
rammemaskine indhentede ikke denne. Der var i den oprindelige 
tidsplan regnet med 32 dage til azobépæle. Tømrerne indhentede 
ikke rammemaskinen, da man skulle lave indfatningsvæg fra 
vandsiden. Det var ikke på noget tidspunkt nødvendigt at sætte 
ekstra folk ind. Klagerens krav under denne sag vedrørende Ram-
tec'en er alene begrundet i rammehindringer.
F har forklaret bl.a., at det var hans idé med slæden. Den traditio-
nelle måde at udføre arbejdet med såkaldte døde mænd mv. var i
det foreliggende tilfælde en svær metode. Vidnet havde ikke prøvet
slæden før. Han har endvidere forklaret, at man kunne have valgt
at montere azobéhamrene og efterfølgende fjerne dem. Det ville
imidlertid have været uhensigtsmæssigt og omkostningskrævende.
Der skulle i så fald have været fjernet 800 bolte, hvoraf ca. 3/4
ville være knækket. Denne løsning ville også have krævet en stor
udgravning. I bastionerne skulle man i så fald have fjernet dele af
trappe, fliser og gelænder. Han snakkede løbende med B om, man
kunne løse problemet med azobéhamren. Vidnet havde møde med
A den 31. juli 2008 om morgenen og A's forklaring om, hvilke
krav, der blev rejst over for bygherren, svarer til, hvad de forberedte.
BH's forsinkelse med at forsyne klageren med afsætningsdata betød
forsinkelse af arbejdet, da klageren ikke kunne starte arbejdet, før
disse data forelå, da man arbejdede op til fremmed jord. Der var
også problemer med afsætningen af skurbyen, idet klageren efter



skurbyens etablering fik en revideret tegning, hvorefter der skulle
bygges, hvor skurbyen lå. Der skete også forsinkelse af entreprisen
som følge af, at jorden et stykke nede af promenaden gav efter. Der
var tale om muldjord. Klageren tilkaldte straks R, men man kunne
ikke komme videre med arbejdet, før dette forhold blev ordnet. Det
viste sig også, at projektet ikke var endeligt mht. placeringen af
pæle og bastioner, idet der var forhold, der skulle måles ind. Klage-
ren efterlyste i lang tid tegninger af afvandings- og kabelsystem,
herunder kabelbrønde, men fik ikke disse data til tiden. Der kom
senere en masse ekstra rør til. Disse forhold blev først om end ikke
helt afklaret ved R's mail af 4. juli 2008. Det betød forsinkelse, da
klageren ikke bare kunne læsse jord, så længe projektet ikke var
færdigt. Der var også problemer med lampehusene, som byggeher-
ren skulle levere. Det viste sig, at kablerne ikke kunne være i lam-
pehusene, og at de færdige lamper var højere, så lamperne kom til
at stået for højt oppe. Klageren måtte som ekstraarbejde grave
lampehusene op og fik betalinger herfor af R. Dette arbejde blev
nok udført i oktober måned. Antallet af medarbejdere blev bestemt
af kalkulationen. Der var dog flere mand f.eks. den 14. maj 2008
pga. ekstraarbejde med 6 m promenadevæg under bro. Klageren
havde på et tidspunkt, som det fremgår af aftaleseddel, af 21. august
2008 vedrørende rammehindringer, problemer med at beskæftige
folk, nar der opstod rammehindringer, hvorfor der blev krævet be-
taling for ventetid. Denne aftaleseddel blev godkendt. Han mener
kun, der var ventetid med hensyn til rammearbejdet.
Kontraktchef G har forklaret bl.a., at han kom ind i sagen i juni
2008 på foranledning af A. Han indskærpede over for A, at han
måtte fortælle bygherren, hvad han var ude på med hensyn til
økonomien. Efter mødet den 31. juli 2008 fortalte A, at bygherren
var til at tale med, og der var styr på det. Vidnet holdt øje med sagen
og sagde på et tidspunkt, at der skulle laves en ny arbejdsplan,
hvorefter arbejdsplan 3 af 6. august 2008 blev udfærdiget. Han
opfordrede i slutningen af august 2008 A til at rejse krav for forlæn-
get drift af byggeplads og ekstraudgifter til funktionærer på grund
af forsinkelse. A ringede senere og sagde, at B ikke vil have disse
udgifter med, da der ikke forelå en aftale herom. Han sagde da til
A, at han skulle tage disse udgifter ud og vente, til han kunne lave
en samlet opgørelse. De to opgørelser af 5. november 2008 blev
kontrolleret af A og andre. Vidnet gik også opgørelserne igennem
og trak fra, hvor der var krævet for meget. I den forbindelse var
vidnet igennem dagsrapporter og timesedler. Vidnet har ikke be-
skæftiget sig med ventetid for rammemaskinen. A oplyste, at der
var arbejde til de folk, der var på stedet. A lavede det realiserede
byggeregnskab. Resultatet var negativt. Vidnet ville gerne have
haft, at man kunne se den direkte forbindelse mellem de enkelte
forhold, der medførte forsinkelse, og omkostningerne herved.
Klageren har ikke fundet grundlag for at fremlægge den kalkulation,
der blev foretaget inden, der blev afgivet tilbud. Ekstraomkostnin-
gerne til Ramtec kunne måske have været trukket ud, da det ikke
har med resten af sagen at gøre. Klageren havde kapacitetsomkost-
ninger på 1,2-1,3 mio.kr. månedlig og blev forsinket 2-3 måneder.
B har forklaret bl.a., at det tog ret lang tid at etablere skurbyen,
da sjakket ifølge A var optaget andetsteds. Efter vidnets opfattelse
blev starten af arbejdet forsinket en uge pga. indklagedes forhold.
Resten skyldtes klagerens forhold. De af klageren udarbejdede ar-
bejdsplaner var for upræcise til, at man kunne kontrollere fremdrif-
ten. R var på byggepladsen hver anden dag. Der var fuld beskæfti-
gelse på byggepladsen hele tiden. Vidnet spurgte E, hvornår der
skulle være projektafklaring vedrørende udsparingen i hammeren.
Han ønskede dette oplyst af hensyn til den nye leverandør af lamper.
Hvorledes udsparingen i hammeren skulle være blev bestemt efter
drøftelser mellem vidnet og C. C traf afgørelsen herom for bygher-
ren. Hammeren kunne ikke monteres før efter levering september

2008. Leverandøren af lamper var ansvarlig for den sene levering 
af lamper. Vidnet blev, da han modtog E's mail af 25. juni 2008, 
klar over, at forsinkelsen med leveringen af hammeren med udspa-
ringer var et problem. Man kunne ikke presse lampeleverandøren. 
Man valgte derfor at honorere aftalesedlen af 21. oktober 2008 
vedrørende ekstrahåndtering af jord. Vidnet forstod ikke milepæl 
i E's tidsplan som, at forsinkelsen med hensyn til hammeren var 
på den kritiske vej. Hvis det var kommet frem, at der var alvorlige 
problemer pga. forsinkelsen med leveringen af hammeren, kunne 
dette have været løst på anden måde end sket. Vidnet, C og A holdt 
et møde den 31. juli 2008. Det var ved mødet vigtigt at få listet alle 
E's krav op, selv om de ikke var godkendt. Bygherren skulle kende 
de krav, der var. A nævnte, at der var et krav om godtgørelse for 
forlænget drift. Der var ikke tale om et beløb på 1,5 mio. kr. Der 
fremkom et krav på 360.000 kr. Vidnet kan ikke mindes, at han 
bad om at få fjernet beløbet. Han kan ikke forklare, hvorfor dette 
krav gled ud og ikke er nævnt på det efterfølgende byggemøde. C 
var chokeret, da han blev kontaktet vedrørende det krav på 1,5 mio. 
kr., E fremsatte i slutningen af oktober 2008. Der er indgået forlig 
om forlænget drift af skurbyen (byggeplads). Man kan ikke af for-
liget se, hvor meget der er betalt vedrørende dette punkt. Med 
hensyn til klagerens krav for udgifter til ingeniører mv. har vidnet 
forklaret, at - - - gik på barsel, og A skulle være projektleder i - -
-. Vidnet så ikke meget til dem den sidste tid inden afleveringen. 
Formanden, F, var der derimod hele tiden. Vedrørende kravet om 
godtgørelse for udgift til købmand har vidnet forklaret, at han en 
gang imellem så en kvinde på stedet. Vidnet kender ikke til ekstra-
arbejder vedr. landmåler. BH krævede ikke dagbod pga. E's forsin-
kelse. Dagbod var ikke på tale. Kommunen var interesseret i en 
ordentlig entreprise.
4. Procedure:
Klagerens advokat har i det væsentlige procederet i overensstem-
melse med klagers påstandsdokument/sammenfattende processkrift
af 15. maj 2012, hvori det bl.a. hedder:
»…
2.2 Forsinkende og forstyrrende forhold
Det gøres gældende, at en række forhold forsinkede og forstyrrede
entreprisen, og at BH var ansvarlig og/eller bar risikoen for hvert 
af disse forhold.
2.2.1 Manglende projektafklaring vedr. bygherreleverance (uds-
paring i azobéhammer til bagvæg)
Det gøres gældende, at BH som bygherreleverance skulle levere 
azobéhammeren til søpromenadens bagvæg, og herunder forestå 
projektering og udførelse af udsparing til LED-belysningen i 
azobéhammeren. BH leverede imidlertid azobéhammeren uden 
udsparing for LED-belysningen og bestilte samtidig udsparingsar-
bejdet som et ekstraarbejde fra E. BH skulle dog fortsat beslutte 
udsparingens udseende, og det gøres således gældende, at E imid-
lertid måtte afvente projektafklaring fra BH herom.
Projektafklaringen skete først efter et møde på savværket den 25. 
august 2008, jf. e-mail af 25. august 2008, jf. bilag 17 (EX395), 
hvoraf fremgår, at BH ønskede en prøve udført, førend udformnin-
gen af udsparingen blev endeligt godkendt.
Det gøres gældende, at azobéhammeren med udsparing blev leve-
ret i to omgange, henholdsvis den 4. og den 15. september 2008, 
dvs. med en forsinkelse på ca. 6 måneder, idet E i henhold til kon-
trakten berettiget kunne forvente, at BH allerede på kontraktindgå-
elsestidspunktet havde anskaffet det nødvendige azobétræ til opga-
ven, men også at BH på kontraktindgåelsestidspunktet havde afkla-
ret alle projektmæssige forhold vedrørende belysningsprojektet, 
som var nødvendige for E's udførelse af entreprisen.
E oplyste på byggemøde nr. 4, jf. bilag 3.4 (EX279), BH om, at 
projektafklaringen vedrørende azobéhammeren skulle være på



plads senest i uge 24, hvis yderligere forsinkelser af entreprisen
skulle undgås.
Det gøres således gældende, at den sidste del af leverancen af
azobéhammeren skete 2½ måneder efter uge 24, og altså ca. 1/2
måned efter den i kontrakten aftalte afleveringstermin for hele en-
treprisen. Til dokumentation af at E modtog azobéhammeren fra
savværket de anførte datoer, henvises til E's dagrapporter fra den
4. og den 15. september 2008, jf. bilag 18 (EX406-407).
Det gøres gældende, at azobéhammeren skulle monteres på
søpromenadens bagvæg, inden E kunne flytte den tørre jord fra
søsiden om bag bagvæggen. Forsinkelsen med projektafklaringen
forsinkede og forstyrrede derfor E's planlagte arbejdsgang, idet
forsinkelsen medførte, at E måtte mellemdeponere den tørre jord.
Det gøres gældende, at der var tilstrækkelig tør jord på søsiden
til at flytte om bag bagvæggen, og til støtte herfor henvises til de
af E og BH fremlagte fotos, hvoraf fremgår, at der - selv efter ud-
gravningen - var tør jord på søsiden, hvor E's mandskab kunne ar-
bejde tørskoet. Der henvises særligt til fotos nr. - - -.
Det gøres gældende, at når jorden først var fyldt op bag bagvæg-
gen, ville det ikke have været muligt at komme til bag ved bagvæg-
gen med det udstyr, som krævedes for at fastgøre azobéhammeren.
Tilsvarende ville det ikke have været praktisk muligt at udgrave
jorden på ny, idet der bag bagvæggen også skulle nedlægges kab-
ler/ledninger langs hele væggen.
E måtte ændre den planlagte udførelse væsentligt som følge af
mellemdeponeringen af jorden. Arbejdet uden sådanne ændringer
ville være gået i ståmed en væsentlig længere ogmere omkostnings-
fuld forsinkelse til følge.
Det gøres gældende, at mellemdeponeringenmedførte, at arbejds-
rummet bag gravemaskinen ikke kunne anvendes, idet maskinen
til transport af jorden optog pladsen. E blev derfor nødt til at mobi-
lisere ekstra flåder og udføre arbejdet fra søsiden, ligesomE eksem-
pelvis måtte mobilisere generatorer for at få strøm til at udføre ar-
bejdet med bagvæggen, idet jordtransporten ellers ville overkøre
strømforsyningen, som skulle have ligget på stien bag rammema-
skinen.
E gjorde flere gange BH opmærksom på konsekvenserne af den
forsinkede bygherreleverance, uden at BH anviste nogen alternativ
løsning eller ændret arbejdsgang. BH fastholdt derimod igennem
hele forsinkelsesperioden, at en afklaring vedrørende azobéhamme-
ren var nært forestående, hvilket E handlede i tillid til.
Det gøres gældende, at selve jordtransporten og mellemdepone-
ringen kun afhjalp det akutte behov for at flytte jorden væk fra
søsiden, således at de øvrige arbejder kunne fortsætte, og at aftale-
seddel nr. 070, jf. bilag 19 (EX470), således alene omfatter disse
arbejder vedrørende mellemdeponeringen.
Den uventede jordtransport startede den 27. maj 2008, og monta-
gen af udfyldningsplanker i væggen mod søsiden startede også
denne dag, jf. E's dagsrapport, jf. bilag 20 (EX288). E's formand
indsatte derfor den 2. juni 2008 ekstra flåder, således at E kunne
fortsætte og foretage montagearbejderne fra søsiden, jf. faktura og
køreseddel fra transportfirmaet, som leverede flåderne, jf. bilag 21
(EX306-307).
Det gøres på den baggrund gældende, at E principielt er berettiget
til tidsfristforlængelse svarende til perioden 12. juni 2008-25. august
2008, jf. AB 92 § 24, stk. 1 nr. 2, idet det dog bemærkes, at den
faktiske forsinkelse var mindre, idet E som anført arbejdede i peri-
oden, men altså med nedsat effektivitet.
2.2.2 Forsinket underskrivelse af accept (entreprisekontrakt)
Det gøres gældende, at byggestarten var aftalt til den 10. marts
2008, jf. entreprisekontraktens punkt 9.1, jf. bilag 1.1 (EX230).
Det gøres gældende, at E underskrev entreprisekontrakten den 7.
marts 2008, men at BH's accept først blev modtaget hos E den 18.

marts 2008. BH's accept var imidlertid sendt til en forkert adresse,
hvorfor E's projektleder først modtog accepten den 25. marts 2008.
BH havde oplyst, at E ikke måtte påbegynde arbejdet, førend BH
havde modtaget E's sikkerhedsstillelse, ligesom dette fremgik af
projektmaterialet, hvorfor E var forhindret i at påbegynde etablerin-
gen af byggepladsen den 10. marts 2008, da entreprisekontrakten
endnu ikke var underskrevet af BH. Den 25. marts 2008 modtog
E's projektleder på sagen den underskrevne entreprisekontrakt og
sendte en opfølgende e-mail til BH. Den 27. marts 2008 begyndte
E etableringen af byggepladsen.
Det gøres gældende, at E fremsatte krav om tidsfristforlængelse
den 10. marts 2008 (EX236). Der henvises til parternes e-mail
korrespondance i perioden 10.-27. marts 2008, jf. bilag 22 (EX230).
Det gøres på den baggrund gældende, at E er berettiget til tidsfrist-
forlængelse i medfør af AB 92 § 24, stk. 1, nr. 2, for perioden 10.-
18. marts 2008 med tillæg af 1 dag til at stille sikkerhed som følge
af BH's forsinkelse med underskrift af entreprisekontrakten, og
frem til den 25. august 2008 som følge af BH's fejladressering af
acceptskrivelsen.
Det gøres endeligt gældende, at kravet blev anerkendt af BH på
byggemøde nr. 4 (EX278), ved godkendelse af arbejdstidsplan re-
vision nr. 1, jf. bilag 11 (EX268).
2.2.3 Manglende afsætningsdata i projektet
Det gøres gældende, at BH i medfør af punkt 3.5.7 i de særlige
betingelser, jf. bilag 1.7 (EX78), skulle foretage hovedafsætningen
for entreprisen, og at E skulle udføre den efterfølgende nødvendige
afsætning. BH's afsætning skulle ske inden byggestart, jf. referat
af kontraktforhandlingsmødet den 5. februar 2008, jf. bilag 1.2
(EX224).
Det gøres gældende, at BH ikke foretog sin hovedafsætning retti-
digt, og at E den 11. april 2008 rykkede R for afsætningen. Der
henvises til E's interne e-mail af 11. april 2008, jf. bilag 23 (EX246),
som dokumentation for, at R blev kontaktet denne dag.
Først den 30. april 2008 blev der opnået den fornødne klarhed
over afsætningen, idet E på byggemøde nr. 3 den 30. april 2008
fik udleveret det nødvendige tegningsmateriale. Der henvises til
E's e-mail af 30. april 2008, jf. bilag 28 (EX269), som dokumenta-
tion for, at der blev opnået enighed om afsætningsdataene på byg-
gemøde nr. 3.
E påregnede at udføre sin afsætning i perioden 2.-9. april 2008,
jf. arbejdstidsplan revision 0, jf. bilag 10 (EX242). og E varslede
krav om tidsfristforlængelse på det førstkommende byggemøde
efter den 9. april 2008 (byggemøde nr. 2 afholdt den 15. april 2008),
jf. bemærkningerne til mødereferatet, jf. bilag 3.4 (EX284), samt
at E gentog denne varsling på byggemøde nr. 3, jf. bilag 3.3
(EX261), da de endelige afsætningsdata blev udleveret.
Det gøres sammenfattende gældende, at E principielt er berettiget
til tidsfristforlængelse svarende til perioden 2.-30. april 2008, jf.
AB 92 § 24, stk. 1, nr. 2, idet det dog bemærkes, at den faktiske
forsinkelse var mindre, idet E arbejdede i perioden, menmed nedsat
effektivitet, idet E først måtte lave en relativ afsætning og derefter
koordinere denne med det af R endeligt fremsendte materiale ved-
rørende afsætningerne. E arbejdede dog slet ikke vedrørende afsæt-
ningen i perioden 24. april-30. april 2008, idet BH beordrede en
indstilling af afsætningen i denne periode.
Det gøres endeligt gældende, at kravet blev anerkendt af BH på
byggemøde nr. 4 (EX278), ved godkendelse af arbejdstidsplan re-
vision nr. 1, jf. bilag 11 (EX268).
2.2.4 Uventet blødbundsudskiftning i den ene ende af promenaden
Det gøres gældende, at E ikke skulle forvente ikke-bæredygtigt
jord i entrepriseområdet, jf. punkt 5.2.4 i de særlige arbejdsbeskri-
velser, jf. bilag 1.7 (EX86). Der blev imidlertid konstateret »blød



bund« bestående af muldjord over en strækning på ca. 20 meter
(station 325-345) i entrepriseområdet.
Arbejdet blev udført i perioden 8.-13. maj 2008, jf. dagrapporterne,
jf. bilag 29 (EX270-272), og at fremdriften af udlægningen af
bundsikringslaget, hvorpå rammemaskinen (og den tilhørende
rammeslæde) skulle placeres, var standset i denne periode.
Det gøres på den baggrund gældende, at E er berettiget til tidsfrist-
forlængelse for perioden 8.-13. maj 2008, jf. AB 92 § 24, stk. 1,
nr. 1.
2.2.5 Udførelse af yderligere 6 meter promenadevæg under bro
BH bestilte E til at udføre 6 meter yderligere promenadeindfatning
under den nyetablerede gangbro, og E havde berettiget indstillet
sig på at opstarte arbejdet den 15. maj 2008.
E anstillede på baggrund af parternes drøftelser omkring ekstraar-
bejdet, herunder e-mail-korrespondancen i perioden 8.-15. maj
2008, jf. bilag 30 (EX273), rettidigt og i overensstemmelse med
det aftalte det nødvendigemaskinel ogmandskab den 14. maj 2008,
men BH leverede ikke rettidigt de nødvendige koordinater for
pæleafsætningen, hvilket medførte, at E ikke kunne opstarte arbejdet
som planlagt.
Det gøres på den baggrund gældende, at arbejdet blev udført den
19. og 20. maj 2008, jf. E's dagbøger fra den 19. og 20. maj 2008,
jf. bilag 31 (EX286-288), og at BH's forsinkelse berettiger E til
tidsfristforlængelse for perioden den 15.-19. maj 2008, jf. AB 92
§ 24, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, og at E ikke er blevet honoreret for sine
kapacitetsomkostninger som følge af stilstandsperioden.
2.2.6 Manglende projektdata (pæleplacering)
Det gøres gældende, at projektet ikke var endeligt for så vidt angik
placeringen af pælene og placeringen af bastionerne på promenade-
strækningen, hvilket blev oplyst på byggemøde nr. 2, jf. bemærk-
ningerne vedlagt byggemøde nr. 4, jf. bilag 3.4 (EX284).
Der er enighed om den manglende projektafklaring, og E gjorde
udtrykkeligt gjorde opmærksom på, at entreprisens videre fremdrift
var afhængig af projektafklaringen, jf. bemærkningerne til bygge-
møde nr. 2, jf. bilag 3.4 (EX284).
Det gøres gældende, at BH besluttede, at E skulle opstarte pæle-
ramningen et stykke inde i promenadestrækningen for at undgå
yderligere forsinkelse, og at E ikke som planlagt og forudsat kunne
starte i den ene ende af promenadestrækningen og arbejde sig frem
til den anden ende uden tilbagegang, som oplyst på projektgennem-
gangsmødet, jf. referat af 13. marts 2008, jf. bilag 2 (EX241).
Projektafklaringen vedrørende promenadens opstart forelå først
den 7. august 2008, jf. parternes e-mail-korrespondance fra den 19.
og 20. august 2008, jf. bilag 33 (EX392-394).
E udførte det udskudte arbejde i perioden den 18.-20. august 2008,
og den manglende projektafklaring medførte en forsinkelse og
forstyrrelse af entreprisen, som følge af den forskudte og »omvend-
te« arbejdsgang. I den periode, hvor rammemaskinen arbejdede
»omvendt«, var al øvrig adgang for E's udførelse af øvrige arbejder
forhindret af rammemaskinen.
Det gøres på den baggrund gældende, at E er berettiget til tidsfrist-
forlængelse for perioden 18.-20. august 2008, jf. AB 92 § 24, stk.
1, nr. 2.
2.2.7 Rammehindringer
Det gøres gældende, at E opstartede pæleramning for kontraktens
promenadearbejder den 21. maj 2008, og at E stødte på de ramme-
hindringer, som fremgår af det af E udarbejdede hjælpebilag, jf.
bilag 34 (EX537).
Det gøres gældende, at E er berettiget til tidsfristforlængelse som
følge af det merarbejde, E ubestridt har udført i forbindelse med
rammehindringerne, og den stilstand, rammehindringernemedførte.
BH har honoreret E for selve ekstraarbejderne og den dertil knyttede
ventetid, men har ikke indrømmet E nogen tidsfristforlængelse og

har ikke honorereret E for den generelle forlængelse af udførelses-
perioden som følge af rammehindringerne.
Det gøres gældende, at særligt rammehindringerne ved bastionerne 
medførte forstyrrelser og forsinkelser af den planlagte arbejdsgang, 
idet BH ikke rettidigt tog stilling til, hvordan rammehindringerne 
skulle håndteres. Dette medførte, at E måtte springe bastionerne 
over og vende tilbage til disse senere. E gjorde opmærksom herpå 
i sin e-mail af 2. juli 2008, jf. bilag 36 (EX353).
Det gøres gældende, at E forelagde et løsningsforslag, som BH 
ikke ønskede at acceptere grundet prisen, hvorfor bastion B4 blev 
sprunget over. E måtte senere vende tilbage og udføre arbejdet, 
hvilket forstyrrede og forsinkede E's arbejde. BH anerkendte og 
betalte E for selve ekstraarbejdet herved, men anerkendte ikke E's 
krav om tidsfristforlængelse eller omkostninger som følge af om-
stillingen af arbejdet.
Det gøres gældende, at rammehindringerne generelt ikke forsin-
kede E's efterfølgende arbejder med undtagelse af rammehindrin-
gerne ved bastion B4, idet rammemaskinen skulle tilbage og udføre 
ændringsarbejdet ved denne bastion. Dette spærrede for al trafik 
ind i promenaden, ligesom el- og afvandingsarbejderne (dræn og 
afløbsbrønde) ikke kunne udføres, før spunsplankerne var blevet 
monteret.
Det gøres på den baggrund gældende, at E er berettiget til en 
samlet tidsfristforlængelse på 24 dage i perioden 22. maj-18. august 
2008 som følge af rammehindringerne, jf. AB 92 § 24, stk. 1, nr. 
1 og nr. 2, og at rammehindringerne påførte E forøgede omkostnin-
ger til rammemaskinen i udførelsesperioden.
2.2.8 Ændret placering af kabelbrønde
BH's projekt var ikke færdigt for så vidt angår ledningsarbejderne.
Udbudsmaterialet indeholdt ingen koter på afløbsledningerne, 
hvorfor BH skulle oplyse E koter til dræn og afløb for, at E kunne 
udføre disse arbejder.
E efterlyste en detailtegning af ledningsplanen, jf. referat af byg-
gemøde nr. 2, 3, 4 og 5, jf. bilag 3.2 (EX250), 3.3 (EX263), 3.4 
(EX279) og 3.5 (EX292), samt ved e-mail af 3. juni 2008, jf. bilag 
38 (EX297).
Det gøres gældende, at der på byggemøde nr. 6 den 12. juni 2008 
blev udleveret en skitse fra R, hvortil BH havde kommentarer og 
ønsker om ændringer, jf. punkt 6.07.9 i referat af byggemødet, jf. 
bilag 3.6 (EX301).
I arbejdstidsplan revision nr. 2 (EX325) havde E indarbejdet en 
tidsfrist (den 16. juni 2008) for at vise BH datoen for, hvornår BH's 
ledningsprojekt senest skulle have foreligget godkendt til udførelse 
for, at ledningerne og kabelbrøndene bag bagvæggen ikke skulle 
forsinke entreprisen yderligere. Denne dato overholdt BH ikke, 
idet det på byggemøde nr. 7 (den 26. juni 2008), blev oplyst, at 
skitsen ville blive revideret, jf. punkt 7.07.9 i referat af byggemøde 
nr. 7, jf. bilag 3.7 (EX329). I forhold til skitsen ændredes kabelbrøn-
denes placering fra muldrabatten til belægningsarealet i trappe/ram-
pen. Endvidere ændredes længde, dimension og antal af kabeltræk-
rør fra kabelbrøndene.
Først den 4. juli 2008 modtog E den endelige ledningsplan, jf. e-
mail af 4. juli 2008 med vedlagt tegning, jf. bilag 39 (EX354). Først 
herefter kunne E gå i gang med dette arbejde, som ellers skulle 
have været udført sideløbende med E's fremdrift på promenade-
strækningen.
Det gøres gældende, at den sene projektafklaring medførte en 
forsinkelse af E's arbejde og derudover et større tidsforbrug, idet 
projektændringerne bl.a. medførte, at brøndene skulle placeres i 
belægningsarealet frem for græsarealet, hvilket var mere tidskræ-
vende.
Det gøres på den baggrund gældende, at den ændrede placering 
blev udført som et ekstraarbejde, jf. AB 92 § 14, og at E har ret til



tidsfristforlængelse for perioden 16. juni-4. juli 2008, jf. AB92 §
24 stk. 1 nr. 1.
2.2.9 Forsinket bygherreleverance (lampehuse)
BH leverede bygherreleverance vedrørende lampehusene uden
lamper (uden strejflys), idet BH ikke havde afklaret projektet for
så vidt angik selve strejflysene. I stedet udleveredes alle lampehu-
sene med en skabelon i toppen. Skabelonen bestod i en dækplade,
som skulle udgøre selve strejflysene, som skulle leveres senere.
Da E efterfølgendemodtog et strejflys for en prøvemontage, viste
det sig, at der ikke var plads til at bøje ledningen i lampehusene,
hvorfor BH bad E om at udføre en større ændring af lampehusene,
herunder bad E opgrave, ændre og genplacere de allerede placerede
lampehuse, jf. beskrivelserne i referat af byggemøde 14, 15 og 16,
jf. bilag 3.14 (EX445), 3.15 (EX454) og 3.16 (EX488). På det
tidspunkt havde E nedgravet og placeret ca. 65 % af lampehusene.
Det gøres gældende, at E alene blev honoreret for selve omgørel-
sen af lampehusene, men ikke for den forsinkelse, som den mang-
lende projektafklaring medførte, som E varslede på byggemøde nr.
15, jf. bilag 3.15 (EX452).
Det gøres gældende, at E udførte ekstraarbejdet i perioden 15.-
28. oktober 2008, jf. E's dagbøger for denne periode, jf. bilag 41
(EX459-469).
Det gøres på den baggrund gældende, at omgørelsen af lampehu-
sene blev udført som et ekstraarbejde jf. AB92 § 14, og at E har
ret til tidsfristforlængelse for perioden 15.-28. oktober 2008, jf.
AB92 § 24, stk. 1, nr. 1 og nr. 2.
2.3. Samlet krav om tidsfristforlængelse
Det gøres sammenfattende gældende, at E har ret til tidsfristfor-
længelse fra den i kontrakten aftalte færdiggørelsestermin (den 31.
august 2008), indtil den faktiske aflevering fandt sted (den 3.
november 2008), idet de overlappende forsinkende forhold samlet
set har forsinket E's arbejder i denne periode.
2.4 Varsling af krav om meromkostninger og afslutning af entre-
prisen
Det gøres gældende, at E har overholdt sin forpligtelse iht. AB92
§ 24, stk. 3, til at advisere BH om forsinkelser gennem fremsendelse
af reviderede arbejdstidsplaner samt ved skriftlige og mundtlige
varslinger på byggemøder mv.
Det gøres gældende, at E udarbejdede og fremsendte 4 arbejdstids-
planer i løbet af entreprisen, som viste den kontraktlige afleverings-
termin og udskydelserne heraf. Det gøres gældende, at BH godkend-
te E's arbejdstidsplan revision nr. 1, udvisende en færdiggørelses-
termin den 22. september 2008.
Det gøres gældende, at E udleverede arbejdstidsplanerne som
følger:
- E's arbejdstidsplan revision 0 af 13. marts 2008, jf. bilag 10
(EXE 242), blev udleveret på byggemøde nr. 3 (afholdt den 30.
april 2008). Tidsplanen i revision 0 viser en færdiggørelse af arbej-
derne til den forudsatte afleveringsfrist (31. august 2008). På samme
byggemøde nr. 3 bad BH dog E om at revidere tidsplanen svarende
til nogle allerede udviste forsinkelser i entreprisens opstartsfase.
- E's arbejdstidsplan blev derfor revideret umiddelbart efter byg-
gemøde nr. 3, og arbejdstidsplan revision nr. 1 af 30. april 2008,
jf. bilag 11 (EX268), blev fremsendt med e-mail samme dag, jf.
bilag 12 (EX269). Tidsplanen i revision 1 viser en færdiggørelse
af arbejderne den 22. september 2008. Denne dato afspejler forsin-
kelsen på grund af opstartsproblemerne.
- E's arbejdstidsplan revision nr. 2 af 20. juni 2008, jf. bilag 13
(EX325), blev fremsendt den 25. juni 2008, jf. bilag 14 (EX323).
Tidsplanen i revision 2 viser (også) en færdiggørelse af arbejderne
den 22. september 2008. I tidsplanen revision 2 har E bl.a. indført
dels en aftalt tidsfrist (12. juni 2008) for, hvornår BH senest skulle
tage stilling til udsparingen i hammerhovedet for ikke at forsinke

entreprisen yderligere, og dels en tidsfrist for, hvornår BH's led-
ningsprojekt senest skulle foreligge godkendt til udførelse (16. juni 
2008) for ikke forsinke entreprisen yderligere.
- E's arbejdstidsplan revision nr. 3 af 6. august 2008, jf. bilag 15 
(EX382), blev fremsendt den 11. august 2008, jf. bilag 16 (EX381). 
Tidsplanen i revision 3 viser en færdiggørelse af arbejderne den 
24. november 2008 (eksklusive nogle el-arbejder, hvor BH havde 
problemer med bygherreleverancen af entreprisens lamper). Tids-
planen i revision 3 blev udarbejdet af E, da R i starten af august 
2008 havde oplyst E, at en projektafklaring af udsparingen i bag-
væggens hammerhoved kunne forventes at foreligge den 27. august 
2008 - og som følge heraf havde bedt E om at revidere tidsplanen. 
Tidsplanen revision 3 viser netop et forventet tidspunkt for levering 
af hammer til støttevæggen denne dato (27. august 2008).
Hertil kommer, at E på byggemøderne og ved særskilt korrespon-
dance varslede krav om tidsfristforlængelse og meromkostninger, 
jf. særligt bilag 12 (EX269), 14 (EX323),16 (EX381), 36 (EX353), 
42 (EX285), 45 (EX416) samt E's bemærkninger til byggemødere-
ferat nr. 2, jf. bilag 3.4 (EX284), byggemødereferat nr. 3 punkt 
3.04.0 underpunkt 2, jf. bilag 3.3 (EX261), byggemødereferat nr. 
4 punkt 4.07.8, jf. bilag 3.4 (EX279), byggemødereferat nr. 14 
punkt 14.04.0 underpunkt 1, jf. bilag 3.14 (EX443), byggemødere-
ferat nr. 15 punkt 15.02 underpunkt 2 og 15.04.0 underpunkt 1, jf. 
bilag 3.15 (EX452).
Det gøres gældende, at BH ikke på noget tidspunkt reklamerede 
over for E som følge af entreprisens forsinkelse, ligesom BH ikke 
varslede noget krav mod E. BH fremsatte i øvrigt ikke indsigelser 
mod E's reviderede tidsplaner, uanset at disse udviste en senere 
færdiggørelse af entreprisen, og uanset der i revision nr. 2 var inde-
holdt en »milepæl« vedrørende BH's afklaring af azobéhammeren.
Det gøres gældende, at der den 31. juli 2008 blev afholdt møde 
hos BH med det formål at drøfte entreprisens budget og slutøkono-
mi, herunder omfanget af E's ekstraarbejder mv., og det gøres 
gældende, at E på mødet oplyste, at de opståede forsinkelser og 
forstyrrelser af E's arbejder indtil da havde medført meromkostnin-
ger for ca. kr. 1,5 mio., og at afklaringen vedrørende azobéhamme-
ren var af afgørende betydning for entreprisens færdiggørelse.
Det gøres gældende, at E's krav om tidsfristforlængelse og krav 
om meromkostninger som følge heraf blev varslet behørigt, og at 
der under entreprisen ikke har været nogen tvivl om, at E rejste 
krav om betaling af omkostningerne forbundet med forsinkelserne 
og forstyrrelserne af den planlagte arbejdsgang. Herunder gøres 
det gældende, at E gjorde BH særlig opmærksom på, at den 
manglende projektafklaring vedrørende azobéhammeren var af 
væsentlig betydning for fremdriften og effektiviteten af E's arbejde.
Det gøres gældende, at det i entrepriseperioden ikke var muligt
for E at opgøre den samlede tidsmæssige konsekvens for entrepri-
sen, herunder de samlede meromkostninger forbundet med den
manglende projektafklaring/bygherreleverance af azobéhammeren,
idet BH ikke kunne oplyse E, hvornår afklaringen kunne forventes.
Det gøres endvidere gældende, at det ikke var muligt for E at op-
gøre de tidsmæssige og økonomiske konsekvenser af de øvrige, 
overlappende forsinkende og forstyrrende forhold, før entreprisen 
var færdiggjort.
Det gøres således gældende, at E har reklameret tilstrækkeligt ved 
sine løbende varslinger om tidsfristforlængelse og meromkostnin-
ger, samt at E's endelige opgørelse af sit krav efter entreprisens 
afslutning på aftaleseddel nr. E082 og E083 skete det tidligst mulige 
tidspunkt.
3. Afholdte meromkostninger
Det gøres gældende, at E har opgjort sit krav korrekt ved at opgøre
ekstraomkostningerne som forskellen mellem det planlagte (og af-
talte) udførelsesforløb (som angivet i E's arbejdstidsplan revision



0 af 13. marts 2008, jf. bilag 10), og det faktiske udførelsesforløb,
som er anført med grønne streger på tidsplanen vedlagt aftaleseddel
nr. E082, jf. bilag 8 (Bilag eftersendt - den store tidsplan).
Det gøres gældende, at ressourcerne til den planlagte udførelse
blev oplyst af E til BH allerede under kontraktforhandlingerne, jf.
referat af møde afholdt den 5. februar 2008, jf. bilag 1.2 (EX224),
og at mødereferatet er bilag til og dermed en del af grundlaget for
kontrakten. Det ressourceforbrug, som E oplyste til BH på kontrakt-
forhandlingsmødet den 5. februar 2008, svarer til det ressourcefor-
brug, som E har taget som udgangspunkt i sin opgørelse nr. E082,
således at det kun er det faktiske merforbrug og merarbejde, som
E kræver betaling for.
Henvisningerne til tidsplanen og ID-numrene i anbringenderne
nedenfor er henvisninger til sagens bilag 8.
3.1. Aftaleseddel E082 (materiel)
Det gøres gældende, at E har opgjort meromkostningerne vedrø-
rende anvendt materiel korrekt, herunder at E har fratrukket

mandskabstimer i det omfang, at mandskabet er anvendt som ma-
skinførere. E har således ikke opkrævet for det samme arbejde flere
gange.
Det gøres endvidere gældende, at de maskiner, som E indlejede
for at minimere konsekvenserne af BH's forsinkelser, blev anvendt
samtidigmed og sammenmed demaskiner, somBH allerede havde
på pladsen. Der er således ikke tale om, at E indlejede maskiner
som erstatning for allerede tilstedeværende maskiner. E kræver
således heller ikke i den forbindelse omkostninger for det samme
arbejde dækket to gange.
Ramtec
Det gøres gældende, at Ramtec'en skulle anvendes til at nedbringe
azobépælene i promenadestrækningen (ID nr. 41). Ramtec'en blev
anvendt til dette formål, men med nedsat effektivitet og var på
pladsen i længere tid end forudsat grundet de forsinkende og for-
styrrende forhold.
Det gøres gældende, at E's merforbrug skal opgøres som følger:

462,00Timer forbrugt i alt i perioden 13.05.08-20.08.08
Timer forudsat i kontrakt

- 289,00i perioden 14.05.08-08.07.08
- 29,50Timer betalt som ventetid
143,50Merforbrug i alt

Det gøres gældende, at BH har anerkendt en enhedspris på kr. 1.600
pr. time inklusive, jf. numre - - -.
Det gøres på den baggrund gældende, at E er berettiget til en
godtgørelse/erstatning på kr. 1.600,- pr. time svarende til kr.
229.600,00, og ikke kr. 355.200,00 som opgjort i E's aftaleseddel
nr. E082. I forhold til aftaleseddel nr. E082 er E's endelige krav
nedsat med forskellen, hvilket er indregnet i påstandsbeløbet.
14 tons gavemaskine
Det gøres gældende, at gravemaskinen var forudsat anvendt til
udførelse af den indledende terrænregulering langs med promena-
deindfatningen (ID nr. 24), til udlægning af bundsikringslaget for
promenaden (ID nr. 58) i perioden 14. april-13. maj 2008 svarende
til 151 timer, samt til udlægning af slotsgruset (ID nr. 60) med tillæg
af 2 dage til fjernelse af eventuelle overskydende materialer i peri-

oden 11.-21. august 2008 svarende til 74 timer, jf. tidsplanen, jf.
bilag 8.
Det gøres gældende, at gravemaskinen blev anvendt til de planlag-
te arbejder, men at disse tog længere tid grundet forsinkelserne og
forstyrrelserne af arbejdet.
Forsinkelsen i den første periode (på 17 timer) er forårsaget af
forhold 2.2.4 (blødbundsudskiftningen). Den anden forsinkelse (på
138 timer) blev forårsaget af den generelt ændrede arbejdsudførelse
på grund af denmanglende projektafklaring vedrørende udsparingen
i bagvæggens hammerhoved, idet gravemaskinen måtte følge ar-
bejdstakten i forhold til belysningsprojektet og ændringerne i lam-
pehusene.
Det gøres gældende, at arbejdet blev udført i perioderne 28. april-
29. maj 2008 (168 timer) og 1. oktober-6. november 2008 (212 ti-
mer), og at E's merforbrug skal opgøres som følger:

168,00Timer forbrugt i alt på ID nr. 24 og 58
212,00Timer forbrugt i alt på ID nr. 60

- 151,00Timer forudsat i kontrakt på ID nr. 24 og 58
- 74,00Timer forudsat i kontrakt på ID nr. 60
155,00Merforbrug i alt

E har imidlertid ved en fejl fratrukket 111 timer for ID nr. 60,
hvorfor E's krav er opgjort på baggrund af et merforbrug på 118
timer, altså 37 timer mindre end det egentlige merforbrug.
På baggrund heraf gøres det gældende, at E er berettiget til en
godtgørelse/erstatning på kr. 1.000,- pr. time svarende til kr.
118.000,00.
7 tons gravemaskine
Det gøres gældende, at gravemaskinen var planlagt til udførelse
af arbejderne med ID nr. - - - i perioden 2. april-28. august 2008
svarende til i alt 780 timer, jf. tidsplanen, jf. bilag 8.

Det gøres gældende, at gravemaskinen er anvendt til de planlagte
arbejder i to perioder, nemlig 8.-15. april 2008 (45 timer) og 13.
maj-16. oktober 2008 (825 timer).
I kraft af at 7 tons gravemaskinen var planlagt til anvendelse
gennem hele entrepriseperioden, skyldes forsinkelsen stort set
samtlige de forstyrrende og forsinkende forhold, som E gør gælden-
de. For at begrænse omkostningerne demobiliserede E gravemaski-
nen i perioden 16. april-12. maj 2008, hvor de planlagte arbejder
for denne maskine ikke kunne udføres.
Det gøres gældende, at E's merforbrug skal opgøres som følger:

870,00Timer forbrugt i alt på ID nr. 26 m.fl.
- 780,00Timer forudsat i kontrakt på ID nr. 26 m.fl.
90,00Merforbrug i alt



Det gøres på baggrund heraf gældende, at E er berettiget til en
godtgørelse/erstatning på kr. 800,00 pr. time svarende til kr.
72.000,00 og ikke kr. 93.600,00 som opgjort i E's aftaleseddel nr.
E082. I forhold til aftaleseddel nr. E082 er E's endelige krav nedsat
med forskellen, hvilket er indregnet i påstandsbeløbet.
3 tons gravemaskine
Det gøres gældende, at en 3 tons gavemaskine ikke var påtænkt
anvendt til opgaven, og således ikke var indeholdt i E's tilbud.
Gravemaskinen blev anstillet på BH's opfordring i forbindelse med
BH's anmodning om forcering, jf. aftaleseddel nr. E053, jf. bilag
47 (EX448).
Det gøres gældende, at hvis entreprisen var forløbet uden de for-
sinkende og forstyrrende forhold beskrevet ovenfor, havde anstilling
og brug af denne gravemaskine været unødvendig.
Det gøres gældende, at E's forbrug af gravemaskinen skal opgøres
til 155 timer i perioden 1.-30. september 2008, jf. tidsplanen, jf.
bilag 8, og at gravemaskinen i denne periode blev anvendt til at
udføre kabelbrønde og kabler bag bagvæggen samt trappeløbene
til bastionerne, som skulle have været udført af 7 tons gravemaski-
nen i forbindelse med den planlagte arbejdsgang.
Det gøres gældende, at den manglende projektafklaring af udspa-
ringen for bagvæggens hammerhovedmedførte, at 7 tons gravema-
skinen ikke kunne udføre dette arbejde som planlagt, idet det

manglende hammerhoved medførte, at bagbeklædningen ved ba-
stionernes fløjvægge heller ikke kunne udføres som planlagt.
Det gøres på den baggrund gældende, at E er berettiget til en
godtgørelse/erstatning på kr. 600,00 pr. time svarende til kr.
93.000,00 som opgjort i aftaleseddel nr. E082.
10 tons dumper
Det gøres gældende, at dumperen skulle anvendes til udførelse af
terrænregulering (ID nr. 24), udlægning af bundgrus (ID nr. 58) i
perioden 14. april-13. maj 2008, svarende til 151 timer, jf. tidspla-
nen, jf. bilag 8.
Dumperen blev anvendt til de planlagte arbejder i perioden 30.
april-2. juni 2008, svarende til 156 timer, jf. tidsplanen, jf. bilag 8,
og blev således forsinket 5 timer som følge af de manglende afsæt-
ningsdata og den uventede blødbundsudskiftning.
Det gøres på baggrund heraf gældende, at E er berettiget til en
godtgørelse/erstatning på kr. 600,00 pr. time svarende til kr. 3.000,-.
5 tons dumper
Det gøres gældende, at denne dumper var planlagt til at skulle
anvendes gennem hele entreprisen ved udførelsen af ID nr. - - - i
perioden 2. april-28. august 2008, svarende til i alt 780 timer, jf.
tidsplanen, jf. bilag 8.
Det gøres gældende, at dumperen blev anvendt til udførelsen af
de planlagte arbejder i perioden 13. maj-28. oktober 2008 (881 ti-
mer), og at E's merforbrug skal opgøres som følger:

881,00Timer forbrugt i alt på ID nr. 26 m.fl.
780,00Timer forudsat i kontrakt på ID nr. 26 m.fl.
101,00Merforbrug i alt

E har imidlertid ved en fejl fratrukket 790 timer for de anførte ID-
numre, hvorfor E's krav er opgjort på baggrund af et merforbrug
på 91 timer, altså 10 timer mindre end det egentlig merforbrug.
I kraft af at 5 tons dumperen var planlagt til anvendelse gennem
hele entrepriseperioden, skyldes forsinkelsen stort set samtlige
forhold beskrevet i afsnit 2.
Det gøres på den baggrund gældende, at E er berettiget til en
godtgørelse/erstatning på kr. 600,00 pr. time svarende til kr.
54.600,00.
3,5 tons dumper
Det gøres gældende, at en 3,5 tons dumper ikke var påtænkt an-
vendt til opgaven, og således ikke var indeholdt i E's tilbud. Dum-
peren blev anstillet på opfordring af BH i forbindelse med BH's
anmodning om forcering, jf. aftaleseddel nr. 0E54, jf. bilag 48
(EX449). Hvis entreprisen var forløbet uden de forsinkende og
forstyrrende forhold, som beskrevet ovenfor, havde anstilling og
brug af denne dumper været unødvendig.
Det gøres gældende, at E's forbrug af gravemaskinen skal opgøres
til 348 timer i perioden 3. september-6. november 2008. Dumperen
blev i denne periode anvendt til at hjælpe til med at udføre trappe-
løbene til bastionerne, udlægning af slotsgruset og udlægning af
muld bag bagvæggen. Dette arbejde skulle oprindelig have været
udført af 5 tons dumperen som en del af den planlagte arbejdsgang.
På grund af den manglende projektafklaring af udsparingen for
bagvæggens hammerhoved (forhold beskrevet i afsnit 2.2.1) kunne
5 tons dumperen ikke udføre dette som planlagt, idet det manglende
hammerhoved medførte, at bagbeklædningen ved bastionernes
fløjvægge heller ikke kunne udføres som en del af det planlagte
tog. Endvidere var det meningen, at 7 tons gravemaskinen skulle

udlægge mulden bag bagvæggen, hvilket heller ikke kunne lade
sig gøre på grund af den manglende projektafklaring.
Det gøres på baggrund heraf gældende, at E er berettiget til en
godtgørelse/erstatning på kr. 600,00 pr. time svarende til kr.
208.800,00.
Pladsged
Det gøres gældende, at pladsgeden var forudsat anvendt som ge-
nerelt hjælpeværktøj gennem hele entreprisen i perioden 1. april-
28. august 2008, svarende til 790 timer.
Da 30 tons gravemaskinen blev brugt til at anlægge byggepladsen,
blev pladsgeden først anstillet den 13. maj 2008.
Pladsgeden indgår i opgørelsen af E's krav til og med den 6.
november 2008, selvom den først blev afrigget den 17. december
2008. Perioden 13. ma-6. november 2008 svarer til 912 timer eller
122 timer mere end forudsat.
Det gøres på baggrund heraf gældende, at E er berettiget til en
godtgørelse/erstatning på kr. 600,00 pr. time svarende til kr.
73.200,00.
Forsyningsflåde, arbejdsflåderne 1 og 2 og jolle 1
Det gøres gældende, at flåderne m.v. skulle være mobiliseret og
klar fra rammearbejdernes start den 14. maj 2008 (ID nr. 41) og
være på pladsen til indfatningsarbejdernes slut torsdag den 14. au-
gust 2008 (ID nr. 47) inkl. til- og afrigning.
Det gøres gældende, at forsyningsflåden, arbejdsflåderne 1 og 2
og jolle nr. 1 blev mobiliseret på pladsen som planlagt den 13. maj
2008, men på grund af forsinkelsernemåtte blive på pladsen til den
2. oktober 2008, svarende til en forsinkelse på 49 dage.
Det gøres gældende, at E's krav skal opgøres som følger:

Forsyningsflåde i 49 dage kr. 38.465,00 
Arbejdsflåde 1 i 49 dage kr. 22.050,00 
Arbejdsflåde 2 i 49 dage kr. 22.050,00 
Jolle 1 i 49 dage kr. 41.405,00



kr. 123.970,00I alt

Det gøres på baggrund heraf gældende, at E er berettiget til en
godtgørelse/erstatning på kr. 123.970,00.
Arbejdsflåderne 3 og 4
Det gøres gældende, at E måtte anstille yderligere to arbejdsflåder
for at erstatte det ellers planlagte arbejdsrum bag gravemaskinen

til montagearbejderne, således at disse arbejder i det hele taget
kunne fortsætte, om end med en nedsat produktionshastighed.
Det gøres gældende, at de to arbejdsflåder 3 og 4 blev mobiliseret
på pladsen den 2. juni 2008 og var på pladsen indtil og med den 2.
oktober 2008 svarende til 126 dage.
E's krav kan herefter opgøres som følger:

56.700,00Arbejdsflåde 3 i 126 dage
56.700,00Arbejdsflåde 4 i 126 dage
113.400,00I alt

Det gøres på baggrund heraf gældende, at E er berettiget til en
godtgørelse/erstatning på kr. 113.400,00.
Letvogn
Det gøres gældende, at letvognen ikke var påtænkt anvendt til
opgaven og således ikke var indeholdt i E's tilbud. Letvognen blev
anstillet på BH's opfordring i forbindelse med BH's anmodning om
forcering, jf. aftaleseddel nr. E056, jf. bilag 49 (EX450). Hvis en-
treprisen var forløbet uden de forsinkende og forstyrrende forhold,
som beskrevet ovenfor, havde anstilling og brug af denne ekstra
mandskabsvogn været unødvendig.
Det gøres gældende, at E har anvendt denne ekstramandskabsvogn
19 dage a kr. 225,00 pr. dag.
Det gøres på baggrund heraf gældende, at E er berettiget til en
godtgørelse/erstatning på kr. 4.275,00.
Generatorerne
Det gøres gældende, at generatorerne var planlagt til strømforsy-
ning i opstartsperioden fra den 1.-10. april 2008, og senere til
strømforsyning midt i entrepriseområdet, og med opstart fra udfø-
relsen af indfatningsvæggene fra den 28. maj 2008 til entreprisens
afslutning.
Det gøres gældende, at forsinkelserne af entreprisen medførte, at
E måtte have generatorerne på pladsen i 21 dage længere end
planlagt a kr. 1.038,00.
Det gøres på baggrund heraf gældende, at E er berettiget til en
godtgørelse/erstatning på kr. 21.798,00.
3.2 Aftaleseddel E082 (mandskab)
Det gøres gældende, at E har opgjort sinemandskabsomkostninger
korrekt, og herunder har foretaget behørigt fradrag for den planlagte
bemanding, således at E ikke kræver omkostninger to gange for
det samme arbejde.

Det gøres gældende, at E har anvendt materiel og mandskab i
perioden fra den 10. november-18. december 2008, men at omkost-
ningerne hertil ved en fejl ikke er medtaget i E slutregning over for
BH, jf. E's dagrapporter for perioden, jf. bilag 51 (EX505). E har
undladt at opkræve kr. 207.160,00 for mandskabsindsatsen, og der
er således ikke grundlag for at reducere E's krav yderligere.
Tømrerindsats
Det gøres gældende, at tømrer 1 var planlagt og var nødvendig
på pladsen til arbejde vedrørende indfatningsvæggene (ID nr. 40)
fra den 14. maj 2008 til afslutning af entreprisen svarende til 565
timer. Tømrer 2 (eller en håndmand) var først nødvendig fra ca. 14
dage efter opstart (den 26. maj) til afslutning af entreprisen svarende
til 511 timer. Planlagt nødvendig indsats var derfor i alt 1.076 timer.
Det gøres gældende, at tømrerne arbejdede i alt 1.561 timer på
entreprisen, jf. oversigten, jf. bilag 50 (EX573), svarende til et
merforbrug på 485 timer.
E har imidlertid alene medtaget 253 timer i sit krav eller 233 timer
for lidt.
Fejlen skyldes, at en del af tømrertimerne i aftaleseddel. nr. E082
er opgjort som håndmandstimer. De for lavt opgjort tømrertimer
modsvares således af et - stort set - tilsvarende beløb som følge af
et for højt opgjort antal håndmandstimer, jf. nedenfor under punktet
»håndmænd«.
Fra E's krav skal endvidere fratrækkes kr. 10.280,00, svarende til
den tømrerindsats, som E har fået betalt i forbindelse med ekstraar-
bejdet vedrørende de 6 meter ekstra bro, jf. punkt 2.2.5.
Det gøres på baggrund heraf gældende, at E's krav skal opgøres
som følger:

kr. 96.140,00253 timer a kr. 380,00
kr. 10.280,00Fratrukket betalt beløb
kr. 85.860 00E's krav i alt

Smed
Det gøres gældende, at smeden var planlagt på pladsen fra den
13. maj-28. august 2008, svarende til 585 timer. På grund af forsin-
kelserne var smeden på pladsen i perioden 7. maj-6. november
2008, svarende til 786 timer, jf. oversigten, jf. bilag 50 (EX573),
altså en difference på 201 timer.
Det gøres på baggrund heraf gældende, at E er berettiget til godt-
gørelse/erstatning på kr. 380,00 pr. time, svarende til kr. 76.380,00.
Håndmænd
Det gøres gældende, at E har anvendt flere håndmandstimer end
forudsat og oplyst på kontraktforhandlingsmødet den 5. februar

2012, jf. bilag 1.2 (EX224). Det fremgår af oversigten, jf. bilag 50
(EX573), at E har anvendt i alt 7.141 håndmandstimer.
Det gøres gældende, at merforbruget skyldes entreprisens forsin-
kelse, samt at E måtte arbejde ineffektivt, som følge af at en del af
arbejderne skulle udføres fra vandsiden grundet den uventede
jordtransport.
Det gøres gældende, at merforbruget skal opgøres som følger:
Som gennemgået under de enkelte maskiner i afsnit 3.1.1 har E
anvendt håndmænd til at bemande indlejede førerløse maskiner i
følgende omfang:

380,00Håndmandstimer vedr. 14 tons gravemaskine
156,00Håndmandstimer vedr. 10 tons dumper
881,00Håndmandstimer vedr. 5 tons dumper



348,00Håndmandstimer vedr. 3,5 tons dumper
481,00Håndmandstimer vedr. multimaskine
912,00Håndmandstimer vedr. pladsged

3.158,00Håndmandstimer til førerløse maskiner i alt

Med en planlagt udførelsesperiode fra den 2. april-28. august 2008,
svarende til 780 timer, fratrækkes således 3.158/780 = 4 (4,04)
håndmænd fra E's samlede opgørelse.
Yderligere skal fratrækkes to håndmænd, svarende til 2 x 780 =
1.560 timer, således at E's krav på betaling alene vedrører det for-
brug af timer for timelønnede, der overstiger det forbrug (9 time-
lønnede), som E oplyste om på kontraktforhandlingsmødet. Der er

jf. ovenfor allerede fratrukket 2 tømrere og en smed. Når der fra-
trækkes det faktiske forbrug på 4 håndmænd til bemanding af ind-
lejede førerløse maskiner, skal der netop fratrækkes yderligere 2
håndmænd, for at der i alt er fratrukket 9 timelønnede som forudsat
og oplyst.
Merforbruget opgøres således:

7.141,00Håndmandstimer forbrugt i alt
3.158,00Håndmandstimer, førere (4 mand)
1.560,00Håndmandstimer i øvrigt forudsat i kontrakt (2 mand)
2.423,00Merforbrug af håndmandstimer i alt

E har imidlertid opgjort sit krav baseret på et merforbrug på 2.597
timer, altså 174 timer for højt. Dette skyldes, at E har anvendt
håndmænd til tømrerarbejde og således givet BH en dekort på 233
tømrertimer. Dette medfører et nettounderskud i timer for E, men
opgørelsen i aftaleseddel nr. E082 fastholdes efter omstændigheder-
ne, således at der kræves betaling for 174 timers tømrerarbejde til
håndmandspris, og således at det resterende »overskud« af timer
frafaldes.
Det gøres på baggrund heraf gældende, at E er berettiget til godt-
gørelse/erstatning for E's merforbrug af håndmandstimer svarende
til 2.597 timer a kr. 340,00 = 882.980,00.
3.3 Aftaleseddel E083
Det gøres gældende, at BH's forsinkende forhold medførte et øget
behov for styring og tilpasning af både kontrakts- og ekstraarbejder
i hele entrepriseperioden i forhold til det planlagte og i forhold til
det forløb, som E med rette havde forventet.
Det gøres i den forbindelse gældende, at - - - skulle overtage rollen
som entrepriseleder efter byggemøde nr. 3, men at A alligevel var
nødsaget til fortsat deltage i byggemøderne og entreprisens gennem-
førelse i øvrigt i hele perioden.
Det gøres gældende, at E's skøn over anvendte ingeniørtimer er
et kvalificeret og lavt skøn. E har haft en dobbeltbemanding på in-

geniørsiden i 18-20 uger (med en ca. 50%'s indsats fra A, svarende
til ca. 9-10 uger). Herudover har E haft mindst en ingeniør tilknyttet
opgaven i hele forsinkelsesperioden. E's opgørelse på 10 uger er
derfor endog meget lav i forhold til det faktiske forbrug af ingeni-
ørindsatsen på opgaven, og der er ikke grundlag for at reducere
denne yderligere.
Det gøres gældende, at E's funktionærer var indregnet under til-
budslistens post 1.1, jf. bilag 1.6 (EX212) med en fast sum på kr.
1.000.000,00 og ikke under driften af arbejdspladsen, hvorfor E
har opgjort funktionærerne særskilt i aftaleseddel. nr. E083.
Det gøres gældende, at den aftalte og planlagte kontraktperiode
var perioden 10. marts-31. august 2008, eller start i uge 11 og slut
i uge 35, svarende til i alt 25 uger, som angivet af BH i udbudsma-
terialets tilbudsliste i post 1.2, jf. bilag 1.6.
Det gøres gældende, at entreprisen først blev afleveret den 3.
november 2008, uanset at E fortsat arbejdede efter denne dato. E's
krav er opgjort til og med den 9. november 2008 (uge 45) - eller
10 uger senere end planlagt. Det er disse 10 uger, E har opgjort og
kræver betaling for.
Det gøres gældende, at E's krav skal opgøres som følger:

kr. 306.975,00Ingeniører - - -, A 15 uger a kr. 20.465
kr. 74.400,00Formand F 10 uger a kr. 7.440
kr. 20.456,00Landmåler - - -, - - - 1 uge a kr. 20.456
kr. 27.000,00Købmand - - - 3 uger a kr. 9.000
kr. 428.831,00I alt

Det gøres på baggrund heraf gældende, at E er berettiget til godtgø-
relse/erstatning på kr. 428.831,00.
3.4 Samlet krav om erstatning/godtgørelse
Det gøres sammenfattende gældende, at E har ret til en erstat-
ning/godtgørelse stor kr. 2.940.855,00 inkl. moms for de merudgif-
ter, E har afholdt i entrepriseperioden som følge af de forsinkende
og forstyrrende forhold, BH bærer ansvaret og/eller risikoen for.
…«
Indklagedes advokat har i det væsentlige procederet i overensstem-
melse med indklagedes sammenfattende processkrift/påstandsdo-
kument af 16. maj 2012, hvori det bl.a. hedder:
»…
HOVEDANBRINGENDER:
…

1. Generelle bemærkninger til kravet fra E
1.1 I foråret 2008 indgik E og BH en entreprisekontrakt vedrørende
etablering af en 400 meter lang søpromenade. BH havde forinden
udbudt projektet i indbudt licitation efter tilbudslovens regler, hvor
E var lavestbydende. BH havde antaget R som rådgiver. Det er R,
som har udarbejdet udbudsmaterialet og ført tilsyn med E's udførel-
se af entreprise.
1.2 E's krav er kendetegnet ved følgende:
1.2.1 Entreprisesummen var på ca. DKK 5,8 mio. og med tillæg
af godkendte ekstraomkostninger på ca. DKK 1,3 mio. har BH
godkendt og betalt i alt kr. 7.088.703 ekskl. moms.
1.2.2 E's arbejder blev påbegyndt i marts 2008, og ifølge tidspla-
nen skulle E's arbejder afleveres den 31. august 2008.



1.2.3 Entreprisen blev afleveret den 3. november 2008, og afleve-
ring skete således 64 kalenderdage (svarende til 46 normalarbejds-
dage, svarende til 37 E-arbejdsdage, idet E arbejdede 4 kalenderda-
ge om ugen) efter den aftalte færdiggørelse. BH har grundet E's
udførelse af diverse ekstraarbejder accepteret en senere færdiggø-
relse af E's arbejder uden at kræve dagbod.
1.2.4 E gør i det væsentligste gældende, at E's udførelse af kon-
traktarbejderne er blevet forsinket og har været mere omkostnings-
krævende end planlagt på tilbudstidspunktet.
1.2.5 E har ikke fremsat de krav, der nu gøres gældende overfor
BH, i umiddelbar sammenhæng med de begivenheder, der gøres
gældende som fordyrende og/eller forsinkende. E fremsatte først
ved telefonisk henvendelse den 22. oktober 2008 et krav på kr. 1,5
mio. til BH's projektleder - dvs. ca. 2 uger før afleveringsforretnin-
gen.
1.2.6 E udleverede på byggemøde 16 af 29. oktober 2008 en
skriftligt opgørelse af et krav på 1,5 mio. kr. (EX498).
1.2.7 E fremsendte den 11. december 2008 kravene, der er omfattet
af E's påstand (E082 og E083). (EX529, EX530 og EX534).
1.2.8 E har løbende gennem arbejdets fremdrift gjort krav om
ekstraomkostninger gældende, således som aftalt i AB92 § 24, stk.
3, og i SB ad § 27, stk. 1. (EX72) Disse krav er konkret blevet
vurderet af BH og - for de flestes vedkommende - betalt af BH. E
har således for en række ekstrakrav iagttaget entreprisekontraktens
bestemmelser om fremsættelse og dokumentation af ekstrakrav.
1.2.9 E har imidlertid for E082 og E083 tilsidesat aftalens bestem-
melser om fremsættelse af krav og underretning til BH. Bestemmel-
serne er indsat blandt andet med det formål, at BH skulle have
muligheden for at vælge, om projektet skulle fortsætte som planlagt,
eller om der skulle foretages projektændringer for at undgå unødige
meromkostninger.
1.2.10 E082 (EX530) vedrører godtgørelse af forøget indsats i
hele udførelsesperioden for udførelse af kontraktarbejder. E083
(EX534) vedrører forlænget byggepladsdrift for perioden frem til
den 9. november 2008.
1.2.11 E's krav i E082 og E083 er imidlertid opgjort som en total
af alle E's omkostninger fratrukket godkendte og betalte ekstraar-
bejder (efter den 31. august 2008) samt fratrukket kontraktsummen.
Der er således tale om et generelt krav uden sammenhængmed den
konkrete udførelse, og uden at E under udførelsen har gjort disse
krav gældende over for BH.
1.2.12 I denne sag kan alle de forhold, som evt. har været fordy-
rende for E's udførelse i forhold til E's planlægning, henføres til
E's risiko og ansvar. Dette bekræftes af, at E ikke tidligere har gjort
E082 og E083 gældende overfor BH i forbindelse med udførelsen
af E's kontraktuelle arbejder.
1.2.13 Såfremt E under entreprisens udførelse havde gjort gælden-
de, at den forsinkede udsparing af azobéhammer ville påføre byg-
geriet forsinkelser samt ekstraomkostninger, kunne BH have valgt
en alternativ løsning, som anslås at ville have udgjort ca. kr.
100.000, jf. duplikken side 7.
1.2.14 E har ikke løftet bevisbyrden for, at de kontraktuelle arbej-
der kunne være udført med de ressourcer, som var indeholdt i E's
tilbud. De arbejder, som kom til at styre byggeprocessens fremdrift,
var væsentligt forsinkede som følge af E's egne forhold.
2.Om arbejdsgangen - E's planlagte udførelse
2.1 E gør gældende, at E's planlagte arbejdsgang blev forhindret
og forsinket grundet forhold, som skyldtes BH, og at disse forhold
i arbejdsgang har påført E ekstraudgifter.
2.2 E's oplysninger om arbejdsgangenmed et »tog« har ikke været
oplyst over for BH eller tilsynet på noget tidspunkt under udførel-
sen. Arbejdsgangen blev første gang nævnt på et af de første møder,
der blev afholdt efter aflevering af entreprisen.

2.3 Det var således ikke en i forhold til BH relevant forudsætning 
ved E's afgivelse af tilbud, at der skulle arbejdes efter »tog«-meto-
den, og der var ikke en bindende aftalt arbejdsproces.
2.4 Udgangspunktet er, at det er entreprenørens valg, hvordan 
arbejdet tilrettelægges. Hvis en entreprenør vælger at anvende en 
særlig udførelsesmetode eller en særlig fremdriftsmåde, bærer en-
treprenøren risikoen herfor.
2.5 Hvis det var en forudsætning for arbejdets udførelse, at der 
skulle arbejdes i et »tog«, skulle E have gjort opmærksom på dette 
ved afgivelsen af tilbuddet - eller senest i forbindelse med beslut-
ningen om denne arbejdsproces. Endvidere skulle E ved ændrin-
ger/forsinkelser i arbejdsgange have gjort opmærksom på, at disse 
ville medføre, at »toget« eller »slæden« ikke kunne fortsætte som 
planlagt.
2.6 Det gøres gældende, at denne efterfølgende og teoretiske be-
skrivelse af E's arbejdsgang blandt andet ikke tager højde for, at 
jordarbejdet, som er forbundet med etableringen af spunsplanke-
væggen, ikke kan færdiggøres i en og samme arbejdsgang (ved 
lempning).
2.7 Det bestrides ex tuto, at E kunne have udført entreprisen som 
efterfølgende beskrevet af E under voldgiftssagen, og dette forkla-
rer, at E ikke nærmere over for BH har redegjort for disse forhold 
under udførelsen af arbejderne.
3. Forsinkende og forstyrrende forhold
E har i påstandsdokument af 15. maj 2012 fastholdt en række
forhold, der ifølge E berettiger E til fristforlængelse m.m. Det be-
strides generelt, at E er blevet forsinket og/eller er blevet påført 
ekstraomkostninger, som kan kræves betalt af BH.
De enkelte forhold afvises i det følgende.
3.1 Manglende projektafklaring vedr. bygherreleverance (udspa-
ring i azobéhammer til bagvæg »støttemur«)
3.1.1 Parterne er uenige om, hvorvidt den manglende levering af
azobéhammer har nødvendiggjort en uforudset mellemdeponering 
af jord, og om denne uforudsete mellemdeponering af jord har haft 
betydning for den af E anførte planlagte arbejdsgang.
E gør gældende, at den uforudsete mellemdeponering af råjord 
medførte, at arbejdsrummet bag gravemaskinen ikke kunne anven-
des. Råjorden skulle efter den oprindelige arbejdsplan flyttes 
(lempes) direkte fra søsiden til hulrummet bag plankevæggen til 
støttemuren - i én og samme arbejdsgang. BH gør gældende, at 
mellemdeponeringen af jord ikke var uforudset, men en del af E's 
oprindelige planlægning.
3.1.2 Den arbejdsplan og -proces, som E nu gør gældende, har E 
ikke aftalt med BH, og E har ikke orienteret BH om arbejdsproces-
sen under udførelsen af arbejderne.
Det fremgår f.eks. ikke i de af E løbende fremsendte tidsplaner 
(EX 242, EX268, EX325, EX382), idet netop denne råjordsregule-
ring ikke er medtaget.
3.1.3 Hvis det var en forudsætning for arbejdets udførelse, at der 
skulle arbejdes på denne måde, skulle E ved ændringer/forsinkelser 
i arbejdsgangen have gjort opmærksom på, at disse ændringer ville 
medføre, at arbejderne ikke kunne fortsætte som planlagt. Det 
gjorde E ikke.
3.1.4 Det gøres gældende, at den af E nævnte arbejdsgang ikke
kunne lade sig gøre i praksis, idet den opgravede råjordsmængde
var væsentligt større, end der var plads til bag støttemuren. Dertil
kommer, at denne procedure ville kræve, at støttemuren havde fået
monteret den projekterede plankevæg, og at åbningen mellem top
af bundsikringsgruset og nederste planke på støttemuren blev lukket.
I modsat fald ville der ske udflydning af den opgravede våde råjord
fra indfatningen og af den senere udlagte muldbeklædning.
3.1.5 Den udgravede råjordsmængde var større end forudsat an-
vendt bag støttemuren, hvorfor der - uanset om jorden kunne have



været lempet om bag støttemuren - skulle ske enmellemdeponering
af overskudsjord.
3.1.6 Det var derfor forudsat i udbudsmaterialet, at der ville være
en vis mængde overskudsjord, som løbende skulle læsses, transpor-
teres og deponeres af entreprenøren. Alle omkostninger forbundet
med jordhåndtering blev afregnet via tilbudslistens post 2.1 (EX42).
3.1.7 Det bestrides derfor, at mellemdeponeringen af råjord var
uforudset, og det gøres gældende, at montering af hammer på
støttemuren ikke var en forudsætning for fremdriften i arbejdet.
Det fastholdes, at tømmerarbejdet blev forsinket som følge af E's
forhold.
3.1.8 BH har anerkendt, at råjordsindbygningen ikke kunne ske
på det planlagte tidspunkt, hvilket medførte ekstra arbejdsgange
for E, jf. den som bilag 14 fremlagte e-mail af 25. juni 2008
(EX323). Ekstraarbejdet blev afregnet via aftaleseddel E070
(EX470).
3.1.9 Idet de ekstra arbejdsgange som følge af forskydningen af
jordindbygningen var afregnet via aftaleseddel E070, har BH og E
hermed aftalt, at der ikke ville blive krævet yderligere ekstraarbejde.
3.1.10 BH gør gældende, at såfremt E havde underrettet BH om
(de yderligere økonomiske) konsekvenser ved ikke at montere
hammeren i sammenhængmed de øvrige tømmeraktiviteter, havde
BH fundet en anden arbejdsmetode. BH kunne f.eks. have ladet
hammerelementerne montere med det samme uden udsparing til
LED.
3.1.11 Hvis hammerelementerne til støttemuren var monteret
færdigt med beslag og bolte sammen med de øvrige tømmeraktivi-
teter, kunne råjorden herefter være indbygget bag støttemuren, så-
ledes at der alene resterede indbygning af et lag muldjord.
3.1.12 Denne alternative løsning ville have beløbet sig til ca.
100.000 kr.
3.1.13 Idet E har fremsat krav sent, har E frataget BHmuligheden
for at vælge denne alternative løsning. BH var af den opfattelse
under byggeprocessen, at arbejderne som følge af E's egne forhold
var så forsinkede, at monteringen af hammeren ikke havde betyd-
ning for entreprisens fremdrift. Dette støttes endvidere på, at E
netop ikke gjorde krav ommeromkostninger gældende under entre-
prisen.
3.2 Forsinket underskrivelse af accept (entreprisekontrakt)
3.2.1 Parterne er uenige om, hvorvidt en af BH forsinket under-
skrivelse af accept har medført en forsinkelse af E's opstart.
3.2.2 E meddelte den 27. februar 2008, at anden halvdel af
Azobétræet ikke skulle leveres før efter den 1. april 2008, hvor E
regnede med at have etableret byggeplads (EX232).
3.2.3 Den 10. marts 2008 meddelte E, at E var forsinket med op-
start (EX232).
3.2.4 Det gøres gældende, at E - uanset den forsinkede underskri-
velse af accept - var forsinket med opstart af byggeplads.
3.2.5 Det gøres gældende, at E ikke har dokumenteret, at den
forsinkede underskrivelse af accept har haft betydning for E's opstart
af byggeplads, idet E under alle omstændigheder var forsinket.
3.3 Uventet blødbundsudskiftning i den ene ende af promenaden
3.3.1 Det er korrekt, at der under råjordsarbejdet kunne konstateres
et lokalt område med blødbund. Dette blev afhjulpet som et aftalt
ekstraarbejde.
3.3.2 Det gøres gældende, at blødbundsudskiftningen ikke med-
førte forsinkelse med råjordsafgravning, idet denne kunne fortsætte
uhindret efter en udskiftning af blødbund med afgravet råjord
(EX637 og EX 270). Dette blev afregnet via E003.
3.3.3 Det bestrides, at blødbundsudskiftning medførte en forsin-
kelse fra den 8.-13. maj 2008.
3.4 Udførelse af yderligere 6 meter promenadevæg under bro

3.4.1 E gør gældende, at de 6 meter ekstra bro dels har medført
en forøget rammetid på 6 dage og dels har forsinket de kontraktu-
elle arbejder.
3.4.2 De 6 meter promenadevæg blev udført af Ramtec den 19.
maj 2008, og var færdig samme dag, jf. rammejoumal nr. 1
(EX538). På den baggrund bestrides det, at de 6 meter ekstra bro
har forlænget rammetiden med 6 dage. Der kan højest blive tale
om én dag.
3.4.3 Først den 14. maj 2008 (EX641) blev etablering af slæden
iværksat. Slæden var færdig den 21. maj 2008 (EX621).
3.4.4 Idet arbejdet ikke kunne igangsættes, før slæden var færdig,
bestrides det, at ekstraarbejdet har haft betydning for opstart.
3.4.5 Det bemærkes i øvrigt, at de 6 meter ekstra bro blev betalt
af BH som ekstraarbejde, hvorfor BH også vedrørende dette forhold
har haft en berettiget forventning om, at ekstrabetalingen var til
fuld og endelig afgørelse af dette forhold.
3.05 Manglende projektdata (pæleplacering)
3.5.1 Der er uenighed mellem parterne om, hvorvidt der ved en-
treprisens start var uklarhed omkring projekteringen af begge ender
af søpromenaden - og om dette i givet fald berettiger E til en tids-
fristforlængelse.
3.5.2 BH bestrider, at der på noget tidspunkt var tvivl om, hvor
promenaden skulle starte.
3.5.3 Den manglende afklaring vedrørende »Torvet« havde ikke
indflydelse for promenadens start, jf. E's digitalt indmålte pæleplan,
hvor nummereringen fra støttemuren fortsætter langs indfatningen.
3.5.4 Det bestrides endvidere, at det blev aftalt, at E skulle opstarte
pæleramningen et stykke inde i promenadestrækningen.
Baggrunden for denne arbejdsgang var, at E ved en intern fejl fik
placeret skurbyen forkert.
For at undgå en eventuel ekstra flytning af den af E forkert place-
rede skurby, besluttede E's daglige ledelse på pladsen, at pæleram-
ningen skulle starte et stykke inde i promenadestrækningen.
3.6 Rammehindringer
3.6.1 Under udførelse af entreprisen opstod nogle ekstraarbejder
som følge af rammehindringer. Ekstraarbejderne opstod, når E i
forbindelse med ramningen stødte på sten. Fjernelse af disse sten
er løbende blevet betalt af BH som ekstraarbejder.
3.6.2 E gør nu gældende, at E ikke har fået tidsfristforlængelse
eller yderligere betaling for omkostninger ved den generelt forlæn-
gede udførelse forårsaget af rammehindringerne.
3.6.3 Kravet bestrides af BH, idet E på tidspunktet for fjernelse
af sten ikke meddelte, at disse ekstraarbejder havde indflydelse på
tidsplanen eller på andre meromkostninger i øvrigt.
3.6.4 Det gøres gældende, at E har fejlkalkuleret rammearbejdets
omfang, og at det blandt andet er på den baggrund, at byggeperioden
er blevet forlænget, og arbejdet har krævet flere ressourcer end
oprindeligt kalkuleret af E.
3.6.5 Vedrørende Bastion B4 aftalte E og BH, at E sprang bastion
B4 over, og at BH betalte 72.000 kr. til fuld og endelig afregning.
Omstillingen i produktionen og ekstra arbejdsgange omkring bastion
B4 blev således honoreret via aftaleseddel. (EX338)
3.6.6 Det er ubestridt, at E har anvendt 51 arbejdsdage på at ramme
azobéspunspælene og azobépælene i jorden. Ventetid og ekstraar-
bejder, som er honoreret af BH, udgør i alt 2,7 arbejdsdage.
E har således brugt 48,3 arbejdsdage på at udføre det kontraktmæs-
sige arbejde. Dette svarer til ca. 50 % flere arbejdsdage end kalku-
leret i E's tilbud. Dette er også ubestridt.
E gør nu gældende (replikken side 2, 6. afsnit), at Ramtec'ens
tempo er uden betydning for E's krav og uden betydning for E's
argumentation i klageskriftet.



E's krav omfatter blandt andet betaling for en forlænget brug af
Ramtec'en på 143,50 time a 1.600 kr. pr. time, svarende til 229.600
kr.
Det gøres gældende, at dette krav således er uberettiget, ligesom
det merforbrug, E har haft i forbindelse med arbejdet med Ram-
tec'en, herunder merforbruget af transportflåder, joller, gravemaski-
ner, smed, tømrer, øvrigt mandskab og administration mv. skal
fratrækkes.
4.Varsling af krav ommeromkostninger og afslutning af entrepri-
sen
4.1 Det fremgik af parternes aftale AB92 § 24, stk. 3, at såfremt
E anså sig berettiget til forlængelse af en frist, skulle E snarest
muligt underrette BH skriftligt.
Endvidere var aftalt, at et eventuelt krav om erstatning i forbindel-
se med forsinkelse skulle fremsættes skriftligt af E senest samtidig
hermed.
Erstatningsbeløbets størrelse skulle meddeles BH senest ved
førstkommende byggemøde, jf. § 27, stk. 2.1. som § 27, stk. 1.1.
(EX72). Der var således indført en specifik særregel, hvorefter E
skulle oplyse om forsinkende og fordyrende forhold på førstkom-
mende byggemøde.
4.2 På byggemøderne nr. 3-16 (- - -) blev det endvidere indskærpet
i henhold til udbudsmaterialet »… at samtlige krav om betaling for
ekstraarbejder skal være godkendt af bygherre/tilsynet inden
igangsættelse, og godkendelse skal fremføres på førstkommende
byggemøde for en registrering i mødereferatet«.
4.3 Denne procedure blev fulgt af parterne gennem hele projektet,
bortset fra kravet, som opgjort i E082 og E083.
4.4 Kravene i denne sag blev først fremsat mundtligt den 22. ok-
tober 2008 og skriftligt i forbindelse med Byggemøde 16 (EX484)
afholdt 29. oktober 2008. Kravene var på dette tidspunkt opgjort
til ca. 1,5 mio. kr. ekskl. moms. Forud for dette tidspunkt havde E
ikke gjort E082 og E083 gældende som aftalt.
4.5 E har således ikke gjort kravene gældende på et tidspunkt,
hvor E kunne opgøre disse. I det omfang sådanne krav måtte være
berettigede, har E ved ikke at fremsætte kravet forhindret BH i at
vælge, om projektet skulle fortsætte som planlagt, eller om BH
ville foretage projektændringer for at undgå unødige meromkost-
ninger.
4.6 BH har gennem hele byggeprocessen udvist samarbejdsvillig-
hed og har behandlet og anerkendt de fleste af de anmeldte krav. I
alt har BH betalt ca. 1,3 mio. kr. som ekstraarbejder ud af en entre-
prisesum, som inklusive betalte ekstraarbejder udgjorde ca. kr. 7
mio.
4.7 Det gøres gældende, at E's krav også af disse grunde skal af-
vises.
4.8 E har i replikken s. 4 anført, at E løbende har adviseret BH
»om de forhold, der medførte forsinkelser, samt gjort BH opmærk-
som på, at særligt azobéhammeren var af væsentlig betydning for
fremdriften og effektiviteten af E's arbejde og adviseret om, at
forsinkelsen påførte E omkostninger, som ville blive gjort gældende
over for BH.«
4.9 Dette bestrides. Fremsendelse af en revideret tidsplan er ikke
dokurnentation for, at E løbende har adviseret BH »om de forhold,
der medførte forsinkelser« og advisering på byggemøde 15 af 15.
oktober 2008 (EX451) - ca. 3 uger før aflevering - er ikke en løben-
de at advisering af BH.
De øvrige forhold vedrørende
- Montering af hammer (EX323)
- Bastion B4 (EX353), og
- Forsinket opstart (EX285)
blev behandlet af BH under entreprisens udførelse, på tidspunktet
hvor E gjorde kravene gældende. Forholdene vedrørendemontering

af hammer og bastion B4 blev betalt som ekstraregninger, jf. afta-
leseddel E070 (EX470) og aftaleseddel E022, rev. A (EX338).
5. E's krav
5.1 Aftaleseddel E082 - materiel
BH henviser generelt til svarskriftet s. 18-20.
5.1.1 E082, dateret den 5. november 2008, blev først fremsendt
til BH den 11. december 2008, svarende til ca. 3½ måned efter
rammearbejdets færdiggørelse.
5.1.2 E082 er opgjort som et krav om godtgørelse af forøget ind-
sats i hele udførelsesperioden for udførelse af kontraktarbejder og
aftalte ekstraarbejder. E har af egen drift indsat betydelige, yderli-
gere ressourcer løbende under byggeriet uden at gøre de afledte
meromkostninger gældende før en uge inden aflevering. Kravet er
således sammensat som E's merforbrug af materiel og mandskab i
hele kontraktperioden.
5.1.3 Generelt for alle kravene gøres det gældende, at E ikke tid-
ligere har varslet ekstraomkostninger til materiel, herunder de ek-
straomkostninger, der vedrører forcering ud over dem, som BH
allerede har betalt.
5.1.4 Udgangspunktet for vurderingen af denne type krav er, at
entreprenøren bærer risikoen for vurderingen af de ressourcer, der
er nødvendige for tilvejebringelse af det aftalte resultat. Hvis entre-
prenøren under arbejdets udførelse finder, at de kalkulerede ressour-
cer er utilstrækkelige, har entreprenøren dels pligt til at meddele
dette straks til bygherren, dels har han pligt til at sikre dokumenta-
tion for, at de kontraktuelle arbejder kunne være udført med de
ressourcer, som entreprenøren oprindelig kalkulerede.
5.1.5 Det gøres gældende, at kravet er udokumenteret og er
fremkommet som følge af, at forbruget af ressourcer er overskredet
i forhold til E's oprindeligt kalkulerede.
5.1.6 E har ikke løftet bevisbyrden for, at de kontraktuelle arbejder
kunne være udført med de ressourcer, som var indeholdt i E's tilbud.
5.1.7 E har endvidere tilsidesat aftalens bestemmelser om frem-
sættelse af krav og underretning til BH.
5.1.8 Det gøres gældende, at ekstraarbejder for perioden før den
31. august 2008 somminimum skal fratrækkes det samlede opgjorte
krav. Hvis E fastholder, at der var »rigelig med kapacitet«, gøres
det gældende, at E skulle have underrettet BH om dette under ud-
førelsen. Endvidere skulle E begrænse sine omkostninger. Dette
forhold er ikke dokumenteret.
5.1.9 Det bemærkes endvidere, at der i tidsplanen (EX242) vedrø-
rende rammearbejdet (id 28) er afsat 8 uger a 32 arbejdsdage (4
arbejdsdage om ugen) til nedbringning af spunspæle. Af E082,
ekstraktens side 530, fremgår imidlertid, at der alene var afsat 26
arbejdsdage a 240 timer (4 arbejdsdage om ugen).
5.1.10 E har af egen drift indsat faghåndværkerne. Det gøres
gældende, at det angivne merforbrug på mandtimer skyldes E's
undervurdering af arbejdets omfang i forbindelse med pæleramnin-
gen og arbejdet med azobétræet. Således har E's mandskab været
fuldt beskæftiget med kontraktarbejder eller aftalt (og betalt) ekstra-
arbejde.
5.1.11 Det gøres desuden gældende, at E ikke på tilstrækkelig vis
har dokumenteret,
1. at der er anvendt de timer og materiel, som er opgjort,
2. at disse timer og materiel ikke er anvendt på kontraktarbejder,
3. at, såfremt timerne ikke er anvendt på kontraktarbejder, er an-
vendt på forhold, som BH bærer ansvaret for, og
4. at timerne ikke allerede er betalt af BH som ekstraarbejde
5.2 Aftaleseddel E083
5.2.1 Kravet er opgjort som forlænget byggepladsdrift for perioden
31. august 2008-9. november 2008. Kravet består af gager for 4
medarbejdere foruden drift af plads i 10 uger.



Indledningsvis bemærkes, at der højst kan være tale om betaling
for forlænget drift i forsinkelsesperioden 31. august 2008-3.
november 2008, hvor der blev afholdt afleveringsforretning. Denne
periode er 9 uger.
5.2.2 E's opgørelse af mandskab bestrides. Således finder BH, at
følgende forhold endvidere bør føre til afvisning af E's krav
- At A skulle havde udført arbejde svarende til 5 uger i tiden efter,
aflevering skulle have fundet sted, henset til at A på dette tidspunkt
var engageret på en anden byggeplads og alene deltog i byggemøder
ved nærværende entreprise.
- At - - - skulle have arbejdet fuld tid på pladsen fra den 1. septem-
ber til og med den 9. november 2008, henset til, at - - - som mini-
mum var sygemeldt i uge 2008.41 [6.-12. oktober 2008], og på
barsel fra uge 2008.45 [3.-9. november 2008].
- At der angiveligt skulle have arbejdet en købmand på pladsen,
samt at denne købmand ikke er varslet/beskrevet før nærværende
sags anlæg.
- At formanden er aflønnet af BH som ekstraarbejde via posten
»Byggeledelse, sikkerhed og instruktion«.
- At E har tilsidesat den almindelige pligt til at underrette om
tidsfristforlængelse og kravet om betaling for forlænget drift, her-
under ved at observere pligten til underretning på byggemøde i SB
§ 27.
5.2.3 Det gøres overordnet gældende, at E skal kunne dokumen-
tere, hvilke overarbejdstimer der relaterer sig til hvilke forsinkelser.
5.2.4 E har ikke på tilstrækkelig vis dokumenteret det opgjorte
timeforbrug, herunder at det opgjorte timeforbrug ikke er anvendt
på kontraktarbejder, ligesom det ikke er dokumenteret, at timefor-
bruget skyldes forhold, som BH bærer risikoen for. Endelig er det
ikke dokumenteret, at timerne ikke allerede er betalt af BH som
ekstraarbejde.
…«
5. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat:
Indledningsvis bemærkes, at E's krav om betaling af ekstraomkost-
ninger vedrørende Ramtec'en på 229.600 kr. ekskl. moms støttes
på, at der skete forsinkelse af arbejdet på grund af rammehindringer,
mens de øvrige krav vedrører den forstyrrelse og forsinkelse af ar-
bejdets afslutning, der efter E's opfattelse i første række skete som
følge af, at der først skete projektafklaring fra bygherrens side
vedrørende azobéhammer med udskæringer den 25. august 2008 i
stedet for den 12. juni 2008.
For så vidt angår kravet om betaling af ekstra omkostninger ved-
rørende Ramtec'en bemærkes, at voldgiftsretten efter det forelig-
gende skriftlige materiale herunder byggemødereferaterne og de
afgivne forklaringer ikke finder det godtgjort, at der som følge af
forsinkelse eller forstyrrende forhold, som BH er ansvarlig for, er
sket et merforbrug vedrørende Ramtec'en, der ikke er honoreret af
kommunen, hvorfor BH ikke er forpligtet til at betale det herfor
krævede beløb.
For så vidt angår de øvrige krav, E har rejst, bemærkes, at det efter
det foreliggende skriftlige materiale og de afgivne forklaringer må
lægges til grund, at forsinkelsen af arbejdets afslutning i første
række skyldtes, at projektafklaring vedrørende azobéhammeren,
der skulle leveres af bygherren, skete mere end 2 måneder for sent.
Det findes endvidere efter bevisførelsen herunder A's og F's forkla-
ringer godtgjort, at dette forhold medførte en betydelig besværlig-
gørelse af arbejdets udførelse, bl.a. som følge af, at det var nødven-
digt at deponere den jord, det var planlagt straks skulle anbringes
bag bagvæggen uden for arbejdsområdet. Det må i den forbindelse
lægges til grund, at BH ikke anviste en anden fremgangsmåde end
den af E anvendte til at løse de problemer, der opstod som følge af
forsinkelsen med denne leverance. Det findes endvidere godtgjort,
at der herudover skete en vis mindre betydningsfuld forsinkelse og

forstyrrelse af E's arbejde, der må tilregnes bygherren, på grund af
manglende afsætningsdata i det oprindelige projekt, ændring af
placeringen af kabelbrønde og forsinkelse af bygherrens levering
af lampehuse, mens de øvrige af E påberåbte forsinkende og for-
styrrende forhold ikke kan tillægges afgørende betydning ved be-
dømmelsen af E's krav.
Da det ikke findes godtgjort, at arbejdets afslutning ville være
blevet forsinket på grund af E's forhold, hvis bygherrens forhold
ikke havde forsinket dets afslutning, er BH herefter i medfør af AB
92 § 27 forpligtet til at yde E erstatning eller godtgørelse for det
tab, kommunens forsinkelse af arbejdet har medført.
Det må efter bevisførelsen herunder byggemødereferaterne lægges
til grund, at E løbende rejste krav om tidsfristforlængelse, og at det
må i hvert fald efter modtagelsen af E's mail af 25. juni 2008 have
stået klart for bygherren, at E ville rejse krav om betaling af de
omkostninger, der var forbundet med forsinkelsen og forstyrrelsen
af den planlagte arbejdsgang som følge af navnlig forsinkelsenmed
projektafklaringen vedrørende azobéhammeren. Det må endvidere
lægges til grund, at det ikke var muligt for E at opgøre de samlede
meromkostninger forbundet med forsinkelsenmed projektafklarin-
gen vedrørende azobéhammeren og de tidsmæssige og økonomiske
konsekvenser af de øvrige, overlappendemindre betydende forsin-
kende og forstyrrende forhold, før entreprisen var færdiggjort. Der
er herefter ikke grundlag for at afvise E's krav under henvisning
til, at det er fremsat for sent over for bygherren.
Med hensyn til det i faktura E082 rejste krav bemærkes, at merud-
giften til ingeniører, formand, landmåler og købmand som følge
af forsinkende forhold fra bygherrens side efter det oplyste skøns-
mæssigt kan fastsættes til 400.000 kr. ekskl. moms.
Med hensyn til det i faktura E083 rejste krav bemærkes, at merud-
gifterne til materiel og bemanding som følge af ændret produktions-
planlægning ikke som sket fra klagerens side kan opgøres ud fra
forskellenmellem de realiserede omkostninger ved gennemførelsen
af projektet og de budgetterede omkostninger hertil, hvorved i øvrigt
bemærkes, at hverken budgettet eller det realiserede byggeregnskab
er fremlagt under voldgiftssagen. Der må derimod ske en opgørelse
af de meromkostninger til materiel og bemanding, som forsinkelsen
af bygherrens leverancer mv. har medført efter fradrag af de
meromkostninger, der er godtgjort i forbindelse med bygherrens
betaling for ekstraarbejder. Efter det foreliggende skriftlige materi-
ale og de afgivne forklaringer findes E's meromkostninger til mate-
riel og bemanding på grund af den angivne forsinkelse fra bygher-
rens side skønsmæssigt at kunne fastsættes til 500.000 kr. ekskl.
moms.
Som følge heraf skal BH betale 900.000 kr. med tillæg af moms
25 %, 1.125.000 kr. til E med rente som påstået.
Efter de under sagen nedlagte påstande og sagens forløb og udfald
forholdes med sagens omkostninger som nedenfor nævnt.

Thi bestemmes:
Indklagede, BH, skal til klageren, E, betale 1.125.000 kr. med
procesrente fra den 18. december 2008.
Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.
De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens
behandling af sagen, betales af klageren og indklagede hver med
halvdelen efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.
Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter dens modtagelse.



Kendelse afsagt den 22. november 2013 af Voldgiftsretten for bygge-
og anlægsvirksomhed i sag nr. C-10557 og C-10655.

Entreprenør E1 (advokaterne Holger Schöer, Stefan Jon Thorste-
insson og Jacob Fenger) samt Entreprenør E2 (advokat Niels Søby)
mod
1. Bygherre BH1, 2. Bygherre BH2, 3. Bygherre BH3 og 4. Bygher-
re BH4 (advokaterne KasperMortensen og Rasmus HolmHansen)

mod
Totalrådgiver TR (advokaterne Lars Gregersen og Klaus Kastrup-
Larsen).
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Indledning
Advokat Holger Schöer har i C-10557 ved klageskrift modtaget
den 11. april 2008 anmodet Voldgiftsnævnet om at nedsætte en
voldgiftsret til afgørelse af en tvist mellem ovennævnte parter om
opgørelse af parternes mellemværende, herunder restbetaling for
kontrakt- og ekstraarbejder, der tilbageholdes for dagbod, samt
krav om erstatning og godtgørelse for refleksforsinkelser, i forbin-
delse med storentrepriser om opførelse af undervisningslokaler,
laboratorier og en koncertsal i - - -.
Advokat Niels Søby har i C-10655 ved klageskrift modtaget den
4. juni 2008 anmodet Voldgiftsnævnet om at nedsætte en voldgifts-
ret til afgørelse af en tvist mellem ovennævnte parter om opgørelse
af parternes mellemværende, herunder erstatning for bl.a. refleks-
forsinkelse, forøgede mængder, forcering, mangelfuldt hovedpro-
jekt, modkrav om dagbod, vedrørende vvs-anlæg, el-anlæg,
svagstrøm og mekaniske anlæg vedrørende det samme byggeri i -
- -.
Voldgiftsnævnet har i anledning heraf vedtaget at nedsætte en
voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for
bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af direktør, ingeniør Jens
Otto Christiansen, akademiingeniør John Lassen, landsdommer
KnudA. Knudsen, landsdommer Fritse Hove og højesteretsdommer
Asbjørn Jensen, med sidstnævnte som formand.
Ved adcitationsklageskrifter modtaget den 19. december 2008 i
C-10557 og den 31. marts 2009 i C-10655 har de 4 indklagede
bygherrer inddraget totalrådgiveren, TR, som adciteret i sagerne.
Den daværende formand for voldgiftsretten besluttede den 17.
juni 2009, at sagerne skulle behandles i forbindelse med hinanden.
Ved breve af 22. december 2009 har TR procesunderrettet under-
rådgiver UR1 og forsikringsselskab FS vedrørende begge voldgiftsa-
gerne.
Sagen drejer sig om byggeriet i - - -, der over ca. 28.000 m2 rum-
mer lokaler til - - - Universitet, en forskerpark, en koncertsal og et
hjemsted for - - - Symfoniorkester. Byggeriet blev projekteret af
TR og udført af fem storentreprenører, herunder E1, E2 og E3. E1
stod for råhus- og apteringsentreprisen, E2 for installationsentrepri-
sen og E3 for facadeentreprisen. Entrepriserne blev udbudt som
»tidligt udbud« på grundlag af et projektforslag med henblik på,
at entreprenørerne skulle inddrages i projekttilpasningsfasen.
Byggeriet gik i gang i august 2004 og var oprindeligt af bygherrerne
planlagt til at skulle være færdigt med fælles aflevering den 1. juni
2006. Den fælles aflevering blev afholdt den 18. april 2007.
Hovedproblemstillingen i sagen er spørgsmålet om årsag til og
ansvar for byggeriets forsinkelse, herunder spørgsmålet om tids-
fristforlængelse og erstatning/godtgørelse herfor samt spørgsmålet
om dagbod.
Hovedforhandling
Den 25. juni 2013 blev voldgiftsretten sat på - - -, til besigtigelse
og indledende hovedforhandling. Hovedforhandlingen blev fortsat

i Voldgiftsnævnets lokaler i København, den 26. til 28. juni 2013,
1. til 5. juli 2013, 29. til 31. juli samt 1. og 2. august 2013, 5. til 8.
august 2013, 12. til 16. august 2013, 19. til 23. august 2013, 26. til
30. august 2013 samt 2. og 3. september 2013, i alt 35 dage.
Parterne har tiltrådt, at voldgiftsretten afsiger kendelse, således
at kendelsen gengiver voldgiftsrettens begrundelse for resultatet,
men uden sagsfremstilling og gengivelse af forklaringer og proce-
dure.
Der er afgivet forklaring fra E1's side af følgende vidner:
- - -
Endvidere er afgivet forklaring fra E2's side af følgende vidner:
- - -
Herudover er afgivet forklaring fra Bygherrernes side af følgende
vidner:
- - -
Endelig er afgivet forklaring fra TR's side af følgende vidner:
- - -
For så vidt angår de afgivne forklaringer blev det på et telefonmø-
de forud for hovedforhandlingen aftalt med parterne, at der udar-
bejdes en lydoptagelse af forklaringerne, og at disse lydoptagelser
udskrives på papir i uredigeret form. Udskriften indgår som forkla-
ringer i sagen. Parterne har løbende modtaget kopi heraf så hurtigt
som praktisk muligt Da tidsplanen for udskrivningen viste, at den
ikke kunne foreligge inden afslutningen af hovedforhandlingen,
vedtog parterne med voldgiftsrettens tilslutning, at lydoptagelserne
skulle ophøre den 12. august 2013. Parterne tiltrådte, at en afgørelse
fra voldgiftsretten ikke ville indeholde de vidneforklaringer, der
afgives under resten af hovedforhandlingen.
Der er under forberedelsen af sagen C-10557 udmeldt syn og skøn
ved skønsmand, civilingeniør Per Johansen, der har afgivet skøn-
serklæring af 9. december 2010 samt tillægserklæringer af 20. ok-
tober 2011 og 7. november 2011. Erklæringerne angår tidsplanlæg-
ningen i sagen. Erklæringerne angår endvidere E1's opgørelser af
forsinkelsesomkostninger. Skønsmanden kom til stede under ho-
vedforhandlingen, og skønserklæringerne blev afhjemlet.
Der er endvidere under forberedelsen af sagen C-10665 udmeldt
syn og skøn ved skønsmændene ingeniør Klaus Rask Pedersen og
afdelingschef Henning Hansen, der har afgivet skønserklæring af
3. november 2010 og tillægserklæring af 10. maj 2011. Erklæringer
angår navnlig spørgsmålet om, der i projektmaterialet manglede
oplysninger på EL- ogVVS-tegningerne og om betydningen heraf.
Skønsmændene kom til stede under hovedforhandlingen, og
skønserklæringerne blev afhjemlet.
1. Påstande
I C-10557:
Klageren, E1, har nedlagt følgende endelige påstande:
Påstand 1: Betaling af restentreprisesum, storentreprise A
Principalt



De indklagede tilpligtes in solidum til klageren at betale
1.846.146,62 kr. inkl. moms og med tillæg af renter i henhold til
renteloven - - -.
Subsidiært:
De indklagede tilpligtes in solidum til klageren at betale et mindre
beløb end det principalt påståede med tillæg af renter i henhold til
renteloven fra af voldgiftsretten fastsatte tidspunkter til betaling
sker.
Mere subsidiært:
1. Indklagede 1, BH 1, tilpligtes til klageren at betale 59,73 % af
det i den principale påstand indeholdte beløb med tillæg af en til-
svarende andel af de i den principale påstand indeholdte renter.
2. Indklagede 2, BH 2, tilpligtes til klageren at betale 23,96 % af
det i den principale påstand indeholdte beløb med tillæg af en til-
svarende andel af de i den principale påstand indeholdte renter.
3. Indklagede 3, BH 3, tilpligtes til klageren at betale 10,95 % af
det i den principale påstand indeholdte beløb med tillæg af en til-
svarende andel af de i den principale påstand indeholdte renter.
4. Indklagede 4, BH 4, tilpligtes til klageren at betale 5,36 % af
det i den principale påstand indeholdte beløb med tillæg af en til-
svarende andel af de i den principale påstand indeholdte renter.
Mest subsidiært:
De indklagede tilpligtes til klageren at betale et mindre beløb end
principalt påstået, men som fordelt i de mere subsidiære påstande
med tillæg af renter i henhold til renteloven fra af voldgiftsretten
fastsatte tidspunkter.
Påstand 2: Restentreprisesum, storentreprise C
Principalt:
De indklagede tilpligtes in solidum til klageren at betale
12.514.681,25 kr. inkl. moms og med tillæg af renter i henhold til
renteloven - - -.
Subsidiært:
De indklagede tilpligtes in solidum til klageren at betale et mindre
beløb end det principalt påståede med tillæg af renter i henhold til
renteloven fra af voldgiftsretten fastsatte tidspunkter til betaling
sker.
Mere subsidiært:
1. Indklagede 1, BH1, tilpligtes til klageren at betale 59,73 % af
det i den principale påstand indeholdte beløb med tillæg af en til-
svarende andel af de i den principale påstand indeholdte renter.
2. Indklagede 2, BH2, tilpligtes til klageren at betale 23,96 % af
det i den principale påstand indeholdte beløb med tillæg af en til-
svarende andel af de i den principale påstand indeholdte renter.
3. Indklagede 3, BH3, tilpligtes til klageren at betale 10,95 % af
det i den principale påstand indeholdte beløb med tillæg af en til-
svarende andel af de i den principale påstand indeholdte renter.

4. Indklagede 4, BH 4, tilpligtes til klageren at betale 5,36 % af
det i den principale påstand indeholdte beløb med tillæg af en til-
svarende andel af de i den principale påstand indeholdte renter.
Mest subsidiært:
De indklagede tilpligtes til klageren at betale et mindre beløb end
principalt påstået, men som fordelt i de mere subsidiære påstande
med tillæg af renter i henhold til renteloven fra af voldgiftsretten
fastsatte tidspunkter til betaling sker.
Påstand 3: Erstatning og godtgørelse for forsinkelser.
Principalt:
De indklagede tilpligtes in solidum til klageren at betale
84.723.660,13 kr. inkl. moms og med tillæg af renter i henhold til
renteloven - - -.
Subsidiært:
De indklagede tilpligtes in solidum til klageren at betale et mindre
beløb end det principalt påståede med tillæg af renter i henhold til
renteloven fra af voldgiftsretten fastsatte tidspunkter til betaling
sker.
Mere subsidiært:
1. Indklagede 1, BH1, tilpligtes til klageren at betale 59,73 % af
det i den principale påstand indeholdte beløb med tillæg af en til-
svarende andel af de i den principale påstand indeholdte renter.
2. Indklagede 2, BH2, tilpligtes til klageren at betale 23,96 % af
det i den principale påstand indeholdte beløb med tillæg af en til-
svarende andel af de i den principale påstand indeholdte renter.
3. Indklagede 3, BH 3 tilpligtes til klageren at betale 10,95 % af
det i den principale påstand indeholdte beløb med tillæg af en til-
svarende andel af de i den principale påstand indeholdte renter.
4. Indklagede 4, BH4 tilpligtes til klageren at betale 5,36 % af det
i den principale påstand indeholdte beløbmed tillæg af en tilsvaren-
de andel af de i den principale påstand indeholdte renter.
Mest subsidiært:
De indklagede tilpligtes til klageren at betale et mindre beløb end
principalt påstået, men som fordelt i de mere subsidiære påstande
med tillæg af renter i henhold til renteloven fra af voldgiftsretten
fastsatte tidspunkter.
Påstand 4: Betaling for ekstraarbejder.
Principalt:
De indklagede tilpligtes in solidum til klageren at betale
14.824.853,80 kr. inkl. moms og med tillæg af renter i henhold til
renteloven - - -.
- - -
Vedrørende ufakturerede ekstraarbejder vedrørende storentreprise
C:
- - -
Ovenstående fradrages procesrenter, betalt den 28. januar 2011
og 6. juni 2011:

105.947,68 kr.BH2
166.340,68 kr.BH3
96.812,76 kr.BH1
369.101.12 kr.Total

Subsidiært:
De indklagede tilpligtes in solidum til klageren at betale et mindre
beløb end det principalt påståede med tillæg af renter i henhold til
renteloven fra af voldgiftsretten fastsatte tidspunkter.
Mere subsidiært:
1. Indklagede 1, BH1, tilpligtes til klageren at betale 59,73 % af
det i den principale påstand indeholdte beløb vedrørende storentre-
prise A med tillæg af en tilsvarende andel af de i den principale
påstand indeholdte renter vedrørende storentreprise A.

2. Indklagede 2, BH2, tilpligtes til klageren at betale 23,96 % af
det i den principale påstand indeholdte beløb vedrørende storentre-
prise A med tillæg af en tilsvarende andel af de i den principale
påstand indeholdte renter vedrørende storentreprise A.
3. Indklagede 3, BH3 tilpligtes til klageren at betale 10,95 % af
det i den principale påstand indeholdte beløb vedrørende storentre-
prise A med tillæg af en tilsvarende andel af de i den principale
påstand indeholdte renter vedrørende storentreprise A.
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4. Indklagede 4, BH4 tilpligtes til klageren at betale 5,36 % af det
i den principale påstand indeholdte beløb vedrørende storentreprise
A med tillæg af en tilsvarende andel af de i den principale påstand
indeholdte renter vedrørende storentreprise A.
5. Indklagede 1, BH1, tilpligtes til klageren at betale 59,73 % af
det i den principale påstand vedrørende storentreprise C indeholdte
beløb med tillæg af en tilsvarende andel af de i den principale på-
stand indeholdte renter vedrørende storentreprise C.
6. Indklagede 2, BH2, tilpligtes til klageren at betale 23,96 % af
det i den principale påstand vedrørende storentreprise C indeholdte
beløb med tillæg af en tilsvarende andel af de i den principale på-
stand indeholdte renter vedrørende storentreprise C.
7. Indklagede 3, BH3, tilpligtes til klageren at betale 10,95 % af
det i den principale påstand vedrørende storentreprise C indeholdte
beløb med tillæg af en tilsvarende andel af de i den principale på-
stand indeholdte renter vedrørende storentreprise C.
8. Indklagede 4, BH 4, tilpligtes til klageren at betale 5,36 % af
det i den principale påstand vedrørende storentreprise C indeholdte
beløb med tillæg af en tilsvarende andel af de i den principale på-
stand indeholdte renter vedrørende storentreprise C.
Mest subsidiært:
De indklagede tilpligtes til klageren at betale et mindre beløb end
principalt påstået, men som fordelt i de mere subsidiære påstande
med tillæg af renter i henhold til renteloven fra af voldgiftsretten
fastsatte tidspunkter til betaling sker.

Påstand 5: Renter af for sent betalte beløb.
De indklagede tilpligtes in solidum til klageren at betale
1.223.895,19 kr. med tillæg af rente i henhold til renteloven - - -.
Subsidiært:
De indklagede tilpligtes in solidum til klageren at betale et mindre
beløb end det principalt påståede med tillæg af renter i henhold til
renteloven fra af voldgiftsretten fastsatte tidspunkter.
Mere subsidiært:
1. Indklagede 1, BH1, tilpligtes til klageren at betale 59,73 % af
det i den principale påstand indeholdte beløb med tillæg af en til-
svarende andel af de i den principale påstand indeholdte renter.
2. Indklagede 2, BH2, tilpligtes til klageren at betale 23,96 % af
det i den principale påstand indeholdte beløb med tillæg af en til-
svarende andel af de i den principale påstand indeholdte renter.
3. Indklagede 3, BH3, tilpligtes til klageren at betale 10,95 % af
det i den principale påstand indeholdte beløb med tillæg af en til-
svarende andel af de i den principale påstand indeholdte renter.
4. Indklagede 4, BH4, tilpligtes til klageren at betale 5,36 % af
det i den principale påstand indeholdte beløb med tillæg af en til-
svarende andel af de i den principale påstand indeholdte renter.
E1 og - -—bygherrerne har den 21. juni 2013 indgået procesaftale
om hæftelse, således at såfremt der gives E1 helt eller delvist
medhold i en eller flere af påstandene (1)-(5), men således at - -
—bygherrernes anbringende om pro rata-hæftelse tiltrædes af
voldgiftsretten, skal de 4 bygherrer hæfte for E1's krav således:

59,73 %BH11.
23,96 %BH22.
10,95 %BH33.
5,36 %BH44.

100,00 %I alt

Eventuelle sagsomkostninger, der måtte blive tilkendt E1, skal i
givet fald dækkes af bygherrerne efter samme fordelingsnøgle.
Påstand 6: Aflevering af bygning H-J.
Principalt:
De indklagede tilpligtes at anerkende, at storentreprise A og C
blev afleveret vedrørende bygning H-J den 1. oktober 2006, jf. AB
92 § 28.
Subsidiært:
De indklagede tilpligtes at anerkende, at storentreprise A og C
blev afleveret vedrørende bygning H-J den 2. marts 2007, jf. AB
92 § 28.
Mere subsidiært:
De indklagede tilpligtes at anerkende, at storentreprise C blev af-
leveret vedrørende bygning H-J den 18. april 2007, jf. AB 92 § 28.

Påstand 7: Aflevering af byggeriets øvrige dele.
Principalt: De indklagede tilpligtes at anerkende, at storentreprise
A og C blev afleveret den 2. marts 2007, jf. AB 92 § 28.
Subsidiært: De indklagede tilpligtes at anerkende, at storentreprise
A og C blev afleveret vedrørende bygning A-E den 2. marts 2007,
jf. AB 92 § 28.
Mere subsidiært: De indklagede tilpligtes at anerkende, at storen-
treprise C blev afleveret den 18. april 2007, jf. AB 92 § 28.
De indklagede bygherrer har påstået frifindelse.
De indklagede bygherrer har ikke under sagen bestridt den kræve-
de forrentning af tilbagebetalingskravene.
E1's krav er opgjort således:

Alle beløb er i DKK
Indeholdt i

påstand
E1's krav

E1's krav som indeholdt i de principale påstande 1-5:
Dagbod

Påstand 1, 2
og 4

28.941.466Tilbageholdte dagbøder betales1.0

28.941.466Dagbøder i alt
Erstatning og godtgørelse for forsinkelse

Påstand 37.503.962Øgede omkostninger til byggeplads2.0
Påstand 38.846.723Øgede funktionæromkostninger på grund af forlæn-

get byggetid
3.0

Forstyrret produktion:4.0



Påstand 326.120.376Forøgede omkostninger til timelønnede beregnet
som nedsat effektivitet af samtlige arbejder på

4.1

grund af udførte ekstraarbejder, indtrådte forsinkel-
ser mv.

Påstand 31.821.648Forøgede omkostninger til funktionærer beregnet
som nedsat effektivitet for udførelsen af kontrakt-
arbejderne på grund af udførte ekstraarbejder

4.2

Påstand 35.493.310Øgede omkostninger til håndtering af tegninger,
skitser mv.

4.3

Påstand 31.139.065Øgede omkostninger til udarbejdelse af tidsplaner4.4
Påstand 32.434.438Øgede omkostninger til deltagelse i møder4.5
Påstand 38.010.263Øgede generelle kontoromkostninger5.0
Påstand 3183.309Øgede omkostninger til garanti6.0
Påstand 3100.000Øgede omkostninger til forsikring7.0
Påstand 31.730.364Erstatning til underentreprenører8.0
Påstand 34.614.104Tabt fortjeneste9.0
Påstand 3-218.633Betalt 2007-10-15, jf. faktura 237604 og 237609*10.0

Ubegrundet tilbagehold
Påstand 4195.373Ubegrundet tilbagehold11.0

Renter
Påstand 51.223.895Renter af for sent betalte beløb12.0

69.198.196Øvrige krav i alt
98.139.662Krav i alt ekskl. moms
16.993.57525 % moms af pos. 2-1113.0
115.133.237Krav i alt inkl. moms **

Med tillæg af procesrenter
*) Bygherrerne gør gældende, at denne betaling er for kontraktarbejder
**) Reviderede påstande til sammenligning:

1.846.147Påstand 1 (restentreprisesum storentreprise A)
12.514.681Påstand 2 (restentreprisesum storentreprise C)
84.723.660Påstand 3 (erstatning og godtgørelse for forsinkel-

ser)
14.824.854Påstand 4 (betaling for ekstraarbejder)
1.223.895Påstand 5 (renter af for sent betalte beløb)

115.133.237Påstande i alt
Sammenstilling af bygherrernes tilbagehold for dagbøder:

1.846.147Påstand 1
12.514.681Påstand 2
14.824.854Påstand 4
29.185.682Tilbageholdt i alt
-195.373Heraf ubegrundet tilbagehold (ekskl. moms)
-48.843Moms af ubegrundet tilbagehold

28.941.466Tilbageholdte dagbøder (ingen moms)
Sammenstilling af øvrige krav:

84.723.660Påstand 3 (inkl. moms)
-16.944.732Heraf moms
67.778.928Påstand 3 ekskl. moms

195.373Ubegrundet tilbagehold ekskl. moms
1.223.895Påstand 5: Renter af for sent betalte beløb (ingen

moms)
69.198.196Øvrige krav i alt ekskl. moms



I C-10655:
Klageren, E2's endelige påstande:
BH1, BH2, BH3 og BH4 tilpligtes in solidum at betale 21.353.114
kr. med tillæg af moms og renter i henhold til renteloven fra den
1. december 2006 af de tilkendte beløb ekskl. moms, idet der dog

af det fakturerede beløb på 2.165.006 kr. også påstås renter af
momsen.
Over for de indklagedes selvstændige påstand: Frifindelse.
De indklagede bygherrer har påstået frifindelse.
Bygherrernes selvstændige påstand:
E2 skal betale til

5.620.684 kr.indklagede 1, BH1
711.269 kr.indklagede 3, BH3
355.000 kr.indklagede 4, BH 4

6.686.953 kr.I alt

Alt med tillæg af renter fra indlevering af svarskriftet i - - - sagen
den 31. marts 2009 til betaling sker.

E2's krav er opgjort således:

E2Opgørelse af krav fra E2
Omtvistet kr.Anerkendt kr.krav kr.

1. Forsinkelsesrelaterede krav
8.213.305600.0008.813.305Forlænget drift af byggeplads fra

23.6.2006 til 6.6.2007
325.1190325.119Underentreprenørs krav for forlænget

byggeplads
5.000.00005.000.000Mistet fortjeneste i forsinkelsestiden
1.350.00001.350.0002. Gener og spildtid i forbindelse med

mangelfuldt hovedprojekt Manglende
mulighed for at aftale fast pris med leve-
randører

370.0000370.000Ekstrakrav ved fremstilling på pladsen i
stedet for i værksted

2.226.29302.226.293Ekstra ingeniør- og overmontørtimermv.
som følge af forsinket hovedprojekt mv.

135.2720135.2723. Betaling for forcering i 2007 Mand-
skab over 30 mand uge 10-13 iht. aftale
af 26.6.2006

1.567.11901.567.119Overarbejde uge 1-23 iht. bygherrebrev
af 2006-06-02

01.000*1.0004. Restentreprisesum - - -universitet
02.165.006*2.165.0066. Entreprisesum tilbageholdt vedr. dag-

bøder
19.187.1082.766.00621.953.114I alt ekskl. moms

* Beløbene er tilbageholdt i fakturerede betalinger og udgør inkl. moms kr. 2.707.507,50.

Bygherrerne har betalt det anerkendte beløb på 600.000 kr.
E2's samlede krav er herefter på kr. 21.353.114 ekskl. moms med
renter fra 1. december 2006 af de tilkendte beløb ekskl. moms, idet
der dog af det fakturerede beløb kr. 2.165.006 også påstås renter
af momsen.
Under sagen har bygherren betalt 8.600.000 kr. ekskl. moms for
ekstraarbejder og 150.000 kr. vedrørende renter, der oprindeligt
indgik i påstanden.

I adcitationssagerne:
Bygherrernes påstand:
TR skal friholde bygherrerne for ethvert beløb, som bygherrerne
måtte blive tilpligtet at betale til E1 og/eller E2 dog således at TR's
betalingsforpligtelser over for bygherrerne er beløbsmæssigt be-
grænset således:

20.000.000 kr.BH11.
20.000.000 kr.BH22.
16.268.640 kr.BH33.
7.643.760 kr.BH44.

alle beløb med tillæg af renter fra 4. juli 2008, og dog således, at
der ikke kræves friholdelse for dagbøder, som bygherrerne skal
tilbagebetale til E1 eller E2 eller af morarenter som følge af byg-
herrernes eventuelt for sene betaling af ubestridte krav.

Over for TR's selvstændige påstand: Frifindelse. 
TR's endelige påstande:
Frifindelse.
TR's selvstændige påstand:



Bygherrerne tilpligtes principalt in solidum subsidiært pro rata
efter voldgiftsrettens skøn at betale TR 6.703.640,77 kr. ekskl.
moms med tillæg af procesrente fra påstandens nedlæggelse den
1. december 2009.
2. Sagens omstændigheder:
Sagen angår et byggeri, - - - i - - -, på over 28.400 m2, der består
af 10 bygninger, som er bundet sammen af smalle mellembygninger
med trappefunktioner. Byggeriet rummer lokaler til - - - Universitet,
en forskerpark, en koncertsal og et hjemsted for - - - Symfoniorke-
ster.
- - - udbød i august 2002 en projektkonkurrencemed forudgående
prækvalifikation om opførelse af byggeriet. Det var i materialet
forudsat, at de deltagende entreprenører skulle inddrages i projek-
teringsfasen med henblik på at udnytte entreprenørernes erfaringer.
En enig dommerkomité valgte i november 2002 et forslag fra TR
(i det følgende betegnet TR eller rådgiveren).
I løbet af 2002 opstod ideen om at indarbejde et koncertsalsbyg-
geri og et hjemsted til - - - Symfoniorkester samt et rentrums-labo-
ratorium i byggeriet. Der blev endvidere tilvejebragt midler til et
havneanlæg. Der blev indgået en partnerskabsaftale mellem BH1,
BH2, BH3 og BH4 (- - -) (herefter betegnet bygherrerne eller BH).
Det blev samtidig aftalt, at BH2 skulle varetage bygherrerollen for
koncertsalen og hjemstedet, og der blev nedsat en styregruppemed
deltagelse af de involverede bygherrer.
Den 17. marts 2003 indgik TR aftale med BH1 om teknisk rådgiv-
ning og bistand (kontrakt 1.A) og med BH2 den 19. marts 2003
»Honoraraftale om teknisk rådgivning og bistand« (kontrakt 1.B).
Af begge kontrakter fremgik, at TR som underrådgivere havde
UR1 (ingeniøropgaver) og landskabsarkitekt UR2. Det fremgik
endvidere af aftalerne, at rådgiverens ydelse bl.a. omfattede dispo-
sitionsforslag, projektforslag, samarbejde med entreprenører i for-
bindelse med udarbejdelse af for- og hovedprojekt, byggeledelse,
projektopfølgning og fagtilsyn. Det fremgik endvidere, at bygherren
forbeholdt sig ret til at trække ydelsen byggeledelse ud af aftalen.
Den 23. september 2003 afleverede TR et projektforslag for byg-
geriet med henblik på myndighedsgodkendelse.
l tiden frem til den 27. februar 2004 udarbejdede TR udbudsmate-
rialet for byggeriet. Bygherrerne havde valgt, at udbuddet skulle
foregå som et tidligt udbud, med inddragelse af de deltagende en-
treprenører i færdigprojekteringen. Bygherrerne besluttede endvi-
dere, at udbuddet skulle ske i 5 storentrepriser, og at udbudsgrund-
laget skulle være et udvidet projektforslag. Opstartentreprisen
(entreprise X) blev dog udbudt på grundlag af et færdigt hovedpro-
jekt.
I denne periode udnyttede bygherrerne klausulen om særskilt
byggeledelse i rådgiverkontrakten, således at byggeledelse blev
udskilt af rådgivningsydelsen. Byggeledelsesfunktionen blev under
byggeriet varetaget af - - -.
Den 25. februar 2004 indgik TR honoraraftale om teknisk rådgiv-
ning og bistand (kontrakt 1.C) om koncerthusdelen og honoraraftale
om teknisk rådgivning og bistand (kontrakt I.D) om hjemstedsdelen
med BH2 og BH4.
Byggeriet blev den 27. februar 2004 udbudt i følgende storentre-
priser:
Storentreprise A: Råhus
Storentreprise B: Komplementerende bygningsdele og facader
Storentreprise C: Komplementerende bygningsdele indvendigt
Storentreprise D: Installationer el, vand, ventilation og brand
Storentreprise E: Sceneteknik, lyd og lys mv.
Storentreprise X: Startpakke, grundmodning mv.
I byggesagsbeskrivelsen af 27. februar 2004, der indgik i udbuds-
materialet, hedder det bl.a.:
»1. Orientering.

1.1. Generelt.
1.1.1. Orientering om byggesagen og bygherrerne.
Nybyggeri til BH2 - - - Universitet, Koncertsal og hjemsted for -
- - Symfoniorkester, som opføres af hhv. BH2, BH, BH3 og BH4, 
omfattende ca. 28.438 m2 …
Bygherrernes indledning om projektet:
…
Siden projektets start har det været hensigten, at byggearbejderne
skulle udbydes på projektforslagsniveau (tidligt udbud) og at total-
rådgiveren i forbindelse med færdigprojekteringen skulle samarbej-
de med entreprenørerne.
Formålet med at inddrage entreprenørerne i færdigprojekteringen
er
- at gøre brug af entreprenørernes erfaringer,
- at opnå tidlig budgetsikkerhed,
- at undgå projektmangler,
- at forbedre projektets bygbarhed og gøre byggeprocessen

rationel, således at byggetid, -pris og -kvalitet optimeres. 
Bygherrerne agter selv at deltage aktivt i hele processen, ikke
mindst i tilpasningsperioden. 
…
Der er i udbudsmaterialet vedlagt et udkast til »Aftale om samar-
bejde ved tidlig udbud« som har til formål at regulere parternes 
forhold i perioden fra indgåelse af entrepriseaftaler til den faste 
pris bliver bekræftet ved hovedprojekteringens afslutning. Det er 
bygherrernes opfattelse at incitamentet for entreprenøren til at 
deltage i dette tidlige samarbejde bl.a. ligger i
- at viden om projektet og organisationen bliver større inden 

byggestart
- at byggeprocessen kan tilrettelægges bedre
- at der opnås sikkerhed for at det udbudte projekt kan leveres

til den tilbudte pris
- at en aktiv medvirken vil skabe værdi for alle parter
…
1.2. Byggesagen.
1.2.1. Byggeriet, helt overordnet.
Byggeriet omfatter følgende fire hovedafsnit (byggeafsnit) med
hver sin juridiske enhed som bygherre:
BH2 herunder administration, ca. 7.219 m2 brutto (inkl. kælder)
- - - Universitet, herunder bl.a. laboratorier, auditorier, administra-
tion og fælles service, ca. 16.582 m2 brutto (inkl. kælder)
Koncertsal, inkl. Foyerarealer, teknik og wc/garderobe, ca. 3.113 
m2 (inkl. kælder) Hjemstedsfaciliteter for - - - Symfoniorkester, 
inkl. foyer til kunstnere, ca. 1.524 m2 brutto (inkl. kælder).
BH2 vil udover at være bygherre for eget afsnit, også varetage 
rollen som bygherre for koncertsal og hjemsted.
…
1.3. Oversigt over entrepriser/arbejder.
1.3.1. Entrepriseform.
Nærværende nybyggeri udføres som storentrepriser i delvis tidligt
udbud på følgende forskellige udbudsniveauer: 
…
Der skal indgås særskilte entrepriseaftaler med hver af de fire 
bygherrer. Aftalerne vil blive indgået på baggrund af en samlet 
vurdering af de indkomne tilbud på de fire byggeafsnit, således at 
der for alle fire byggeafsnit bliver indgået entrepriseaftaler med 
den samme storentreprenør.
Entrepriseaftalerne er indbyrdes forbundne således at mislighol-
delse overfor én bygherre udløser misligholdelsesbeføjelser i alle 
fire aftaler.
Det er en forudsætning for afgivelse af bud på storentreprise A, 
B, C, D og E - at den valgte entreprenør medvirker ved en tilpasning



af hovedprojektet for den enkelte storentreprise, i samarbejde med
udbydernes rådgivere, i henhold til nærværende udbudsmateriale
(angående projekttilpasning, se afsnittet om projekttilpasningsmø-
der).
…
1.3.2. Særlige vilkår gældende ved udbud på udvidet projektfor-
slag.
Nærværende udbud sker på baggrund af et udvidet projektforslag,
hvilket indebærer at der i perioden efter tildeling af ordren skal ske
en færdigprojektering. Denne periode er i udbudstidsplanen angivet
som projekttilpasning. Ansvaret for projekteringen forbliver i
denne perioden hos totalrådgiveren.
Der skal efter projekttilpasningens afslutning ske en bekræftelse
af prisen fra entreprenøren til bygherren.
Tilpasningen skal ske indenfor rammerne af udbudsmaterialet og
entreprenørens tilbud.
Bygherren har i projekttilpasningsperioden ret til at afslutte sam-
arbejdet med entreprenøren hvis det oprindelige tilbud ikke kan
bekræftes eller entreprenøren ikke bidrager loyalt til tilpasningen
af projektet.
Entreprisesummen kan ikke hæves med mindre dette skyldes
projektændringer som bygherren skriftligt har aftalt med entrepre-
nøren.
En mere detaljeret beskrivelse af samarbejdsformen fremgår af
bygherrens udkast til »Aftale om samarbejde ved tidligt udbud«.
Hvis bygherren afbryder samarbejdet har entreprenøren kun ret
til vederlag jf. tilbudsliste.
Bygherren forbeholder sig ret til frit at udnytte de alternativer,
der fremkommer ved tilbudsgivningen, fra såvel den entreprenør,
som får ordren tildelt, som fra de andre bydende.
I tilpasningsperioden har bygherren ret til, indenfor den samme
storentreprise, at flytte ydelser fra en storentrepriseaftale (tilbudsli-
ste) til en anden entrepriseaftale (tilbudsliste).
1.4. Projektmaterialet.
Projektmaterialet er delvist struktureret i overensstemmelse med
BPS Beskrivelses Struktur, udgave 2001 - idet nærværende bygge-
sagsbeskrivelse er baseret på BPS' standard for byggesagsbeskri-
velser.
De udarbejdede fagbeskrivelser er en blanding af funktionsbeskri-
velser, hvor arbejdsmetoder/materialer skal projekttilpasses i et
samarbejde mellem bygherren/totalrådgiveren og den enkelte sto-
rentreprenør og fagbeskrivelser, hvor arbejdsmetoder/materialer
er fastlagt af bygherren/totalrådgiveren.
…
1.4.1. Digitalt materiale.
Udbudsmaterialet foreligger delvis i PDF format, DWG format
og Word format og fremsendes på et CD-rom medie - som kræver
Windows 98 styresystem, Microsoft Office 98 og Adobe Acrobat
Reader 5 (eller nyere) for at kunne læses.
…
Efter licitationen vil der være en hovedprojekterings/projekttilpas-
ningsperiode, hvor der løbende fremsendes rettede tegninger, be-
skrivelser m.v. på digitalt medie.
Alt reproduktion til eget og underentreprenørens brug skal herefter
ske af entreprenøren selv for egen regning. Rytmen for fremsendelse
af rettet projektmateriale aftales på de kommende projektgennem-
gangsmøder.
…
1.7. Tilbuddet.
1.7.1. Krav til tilbud.
…
Nærværende projekt er udbudt som tidligt udbud, hvilket betyder
at ikke alt er tegnet eller beskrevet.

Alt hvad der naturligt hører til en arbejdsudførelse skal være in-
dregnet i tilbuddet, også selv om det ikke præcist er anvist på teg-
ninger eller i beskrivelser.
Hvis det ikke præcist er anført hvortil/hvilken entreprise et 
delemne tilhører, skal det ind-/medregnes i den bygningsdel, i 
hvilket emnet naturligt tilhører.
…
1.7.4. Vurdering af tilbud.
…
1.7.4.2 Storentreprise A, B, C, D og E.
For storentreprise A, B, C, D og E, vil ordren blive tildelt det
økonomisk mest fordelagtige bud efter en vurdering baseret på 
følgende tidelingskriterier:
…
2. Projekttilpasningen.
2.1. Generelt.
2.1.1. Betingelser for projekttilpasningen.
For storentreprise A, B, C, D og E er gældende, at efter tildeling
af ordren færdigprojekteres udbudsmaterialet, af rådgiverne, til et 
fuldgyldigt hovedprojekt med indarbejdning, af de eventuelle æn-
dringer der måtte være aftalt i forbindelse med analyse og tilpasning 
af de udbudte arbejdsmetoder og materialer.
Tilpasningen, som udføres af de oprindelige rådgivere, tilrettelæg-
ges gennem ugentlige projekttilpasningsmøder af 1 dags varighed, 
hvor alle udbudsmaterialets dokumenter gennemgås. Projekttilpas-
ningsmøderne dokumenteres som angivet i PAR's og F.R.I.'s 
ydelsesbeskrivelser.
Udbudsmaterialet og eventuelle bearbejdede dele skal myndig-
hedsgodkendes og skal danne grundlag for det fuldstændige hoved-
projekt.
Hovedprojektet skal projektgranskes og accepteres af bygherren, 
inden udførelsen kan påbegyndes.
…
I tilpasningsperioden gennemføres en tilrettelagt række projekttil-
pasningsmøder (som beskrevet ovenfor), der bl.a. har til formål at 
give entreprenøren et indgående kendskab til projektet og løbende 
afklare udførelses- og kvalitetsmæssige forhold.
Under projekttilpasningerne skal entreprenøren aktivt bidrage til
at opklare og forebygge eventuelle fejl i projektet, herunder ufuld-
stændigheder, undladelser, uhensigtsmæssigheder og grænseflade-
problemer til andre entrepriser.
Ligeledes skal entreprenøren medvirke til at afdække og afklare 
eventuelle særlige risici.
Formålet med projekttilpasningsmøderne er dels en projekttilpas-
ning og dels gennem en dialog mellem entreprenøren og de projek-
terende:
- at få udnyttet entreprenørens udførelsesmæssige sagkundskab 
- at få afdækket evt. forhold, som kan føre til svigt, eller som

er særligt risikofyldte eller vanskelige at udføre
- at få løst projektmæssige forståelsesproblemer
- at få drøftet og eventuelt justeret kontrolplan
- at gennemgå Plan for Sikkerhed og Sundhed med byggele-

der/sikkerhedskoordinator
- at afdække miljømæssige belastninger
Projekteringsansvaret forbliver stedse og uændret hos totalrådgi-
veren.
Approbation af tegninger fremskaffes af de projekterende. 
…
2.1.2. Projekttilpasningen omfatter.
2.1.2.1. Det tilpassede projektmateriale omfatter overordnet. 
…
Projektmateriale tilpasset af rådgiveren
…



Det færdige hovedprojekt skal indeholde de rådgivningsydelser
som er angivet i:
- PAR's Ydelsesbeskrivelse »Byggeri og Planlægning, Arkitekty-
delser« - september 1996
- FRI's Ydelsesbeskrivelse »Byggeri«, - september 1992
- PLR's Ydelsesbeskrivelse - september 1992
- PAR's og FRI's Ydelsesbeskrivelse »Som udført« - februar 2000
…
2.1.2.3. Tidsstyring af projekttilpasningen og udførelsen.
Planlægning, hovedprojektering/projekttilpasning, udførelse,
successiv færdiggørelse og aflevering gennemføres i h. t. vedlagte
udbudstidsplan.
Sanktionsbærende datoer fremgår af den i udbudsmaterialets
vedlagte udbudstidsplan (hovedtidsplan).
Projekttilpasningen:
Parallelt med udførelse af hovedprojekteringen/projekttilpasningen
skal entreprenøren i samarbejdemed øvrige entreprenører udarbejde
en arbejdstidsplan for udførelsesfasen, med grundlag i de tider og
sanktionsbærende datoer, der er angivet i udbudstidsplanen. Der
skal forudsættes at der indarbejdes 5 sanktionsbærende mellemter-
miner.
De på planlægningsmødet vedtagne ugeplaner og 3 ugers planer
skal overholdes og alle vedtagne projekttilpasninger og projekte-
ringsydelser skal udarbejdes så betids, at den resterende delprojek-
tering kan finde sted uden forcering.
Alle de planlagte forslag til projekttilpasning, der fremsættes af
den enkelte storentreprenør skal fremsættes inden den fastlagte tid,
således at der er tilstrækkelig tid til rådgivers og bygherres gennem-
gang af forslaget.
Overholder storentreprenøren ikke de på planlægningsmøderne
aftalte tidsterminer til gennemgang af forslag, vil krævede force-
ringstillæg fra rådgiverne blive videreført som kravmod den pågæl-
dende storentreprenør.
Bygherren ønsker at anvende »Last Planner System«, som plan-
lægningsmetode - alle byggeriets parter skal indordne sig under
dette.
Udførelsen:
Udførelsesfasen skal opdeles i aktiviteter af maksimalt 10 arbejds-
dages varighed.
Arbejdsplanen skal - med en tilstræbt jævnt fordelt bemanding -
vise, at udbudstidsplanen kan opfyldes.
Arbejdstidsplanen skal tage hensyn til spilddage som angivet i
afsnit 8.3.
Den detaljerede tidsplanlægning for projekttilpasningen gennem-
føres på et møde umiddelbart inden projektgennemgangsmøderne
- mødedeltagerne vil være samtlige rådgivere og samtlige projekt-
tilpassende storentreprenører, der vil blive afsat 1-1½ time til tids-
planlægningsmødet.
Bygherren ønsker at anvende »Last Planner System«, som plan-
lægningsmetode - alle byggeriets parter skal indordne sig under
dette.
…«
I byggesagsbeskrivelsens punkt 3 indgår AB 92 med en række
tilføjelser og fravigelser.
Som tilføjelse til § 2, stk. 2, om Bygherrens udbud hedder det
bl.a.:
»Der tilføjes: Da tilbuddet baserer sig på et udvidet projektforslag,
er materialet udformet med en klarhed der er mulig på dette stade.

Eventuelle uklarheder, mangler, uoverensstemmelser eller fejl i
udbudsmaterialet skal indenfor den i udbudsbrevet anførte tidsfrist
forelægges bygherren skriftligt.
…«
Som tilføjelse til § 4, stk. 1, om Entrepriseaftalen hedder det bl.a.:
»Der tilføjes: Der indgås 4 enslydende, men forbundne entrepri-
sekontrakter med de 4 bygherrer. De til storentrepriserne hørende
forbundne arbejde udføres for bygherrerne som én sammenhængen-
de ydelse.
Nærværende entrepriseaftale skal derfor læses og forstås i fuld-
stændig sammenhæng med de 3 øvrige korresponderende aftaler
om samme storentreprise.
Entreprenøren skal således på grundlag af 4 entreprisekontrakter
præstere en samlet og fuldstændig gennemførelse af de til storen-
trepriserne hørende arbejder.
I konsekvens af, at entreprenøren herved påtager sig at præstere
en samlet og fuldstændig ydelse af de 4 forbundne entreprisekon-
trakter, medfører misligholdelse af én af kontrakterne med én af
bygherrerne misligholdelse af samtlige kontrakter med samtlige
bygherrer. Bygherrerne har således ret til hver for sig eller i fælles-
skab at gøre demedmisligholdelsen forbundne beføjelser gældende
overfor entreprenøren.«
Som tilføjelse til § 7, stk. 1, om Bygherrens sikkerhedsstillelse
hedder det:
»Der tilføjes: For henholdsvis BH1 og BH4 er det et offentligt
byggearbejde. Disse bygherrer stiller ikke sikkerhed.«
Som tilføjelse til § 14, stk. 1, omÆndringer i arbejdet hedder det:
»Det præciseres: Da det er forudsat i udbudsmaterialet at der skal
ske en færdigprojektering, vil der i perioden ske ændringer.«
Som tilføjelse til § 25, stk. 2, og stk. 3, om Entreprenørens hæftelse
ved forsinkelse hedder det bl.a.:
»Der tilføjes: Dagboden udgør 1 ‰ af entreprisesummen (ekskl.
merværdiafgift), dogmindst 5000,- kr. for hver påbegyndt arbejds-
dag, hvormed den fastsatte tidsfrist overskrides. I det omfang en
forsinkelse indhentes uden udgift for bygherren eller anden entre-
prenør, vil boden efter bygherrens skøn eventuelt kunne tilbagebe-
tales, men entreprenøren har intet krav i så henseende.
Der tilføjes: Bygherren forbeholder sig ret til at modregne dagbod
eller erstatning i entreprenørens tilgodehavende, jf. § 22 stk. 1.«
Som tilføjelse til § 28, stk. 4, om Afleveringsforretningen hedder
det:
»Der tilføjes: Samtlige entrepriser for alle bygherrer skal være
færdiggjorte, forinden aflevering kan finde sted.«
Som tilføjelse til § 40 om Bygherrens hæveret hedder det:
»Der tilføjes: Bygherren har i projekttilpasningsperioden en udvi-
det hæveadgang. Bygherren kan hæve hvis entreprenøren ikke
loyalt samarbejder eller ikke kan bekræfte den faste pris efter peri-
odens afslutning. Hvis bygherren hæver aftalen har entreprenøren
kun ret til vederlag som angivet i tilbuddet.«
Under punkt 8. Tidsstyring hedder det bl.a.:
»8.1. Generelt
Senest 20 dage efter arbejdets overdragelse, skal entreprenøren
fremsende en for entreprisen samlet arbejds- og tidsplan til oriente-
ring hos byggeledelsen.
8.2. Tidsplan
8.2.1. Overordnet udbudstidsplan.

Udsendelse af udbudsmateriale 27.02.04
Udbudsperiode: 01.03.04-02.04.04 kl. 14.00 
Licitation 02.04.04 kl. 14.00

(se udbudsbrev)



kl. 10.0012.03.04Orienteringsmøde/formøde
kl. 12.0023.03.04Sidste frist for spørgsmål

26.03.04Seneste fremsendelse af supplerende ma-
teriale

30.04.04Indstilling/Kontrakt
03.05.04Projekttilpasningen
30.07.04Bekræftelse på kontraktsum (storentreprise

A+B+C+D og E)
05.05.04Byggestart - grundmodning
01.08.06Byggestart - byggeriet
05.05.04-01.06.06Byggeperiode:
01.03.06-01.06.06Færdiggørelse/Mangelafhjælpning
01.06.06Aflevering
01.05.06-01.08.06Afprøvning af koncertsal
01.06.06-01.08.06Indflytning:
Efter nærmere aftaleIndvielse/Reception

Udbudsmaterialets hovedtidsplan viser entreprisernes start- og
sluttidspunkter samt hovedaktiviteterne på pladsen.
Entreprenøren er pligtig til umiddelbart efter bygherrens accept,
at medvirke ved udarbejdelsen af en detaljeret arbejdstidsplan for
byggeriet inden for rammerne af udbudsmaterialets hovedtidsplan.
Byggeledelsen sammenholder de enkelte entreprenørers oplæg
og udarbejder en samlet tidsplan for byggeriet.
Ved afvigelser på den kritiske vej skal entreprenøren medvirke
ved revision af tidsplanen.
Entreprenørens aktivitets- og arbejdsplan fremsendes til byggele-
delsen senest 20 arbejdsdage efter kontraktens indgåelse.
Arbejdets fremdrift i forhold til arbejdstidsplanen aftales i hvert
bygherremøde og føres til referat.
Forsinkes arbejdet i forhold til arbejdstidsplanen, reduceres udbe-
talingsgrundlaget tilsvarende; ligeledes fratrækkes eventuelle dag-
bøder i den udbetalingsberettigede rate.«

Under punkt 8.2.2. Overordnet arbejdsrækkefølge for byggeriet
er bl.a. anført, at rækkefølgen for entreprise A - Råhus er 1: bygning
G+H, 2: F+E+D+C+B+A og 3: I+J.
Det hedder videre bl.a.:
»Byggerækkefølgen og færdiggørelsesrækkefølgen tilrettelægges
detaljeret i procestilpasningsperioden og kan ikke efterfølgende
fraviges uden nærmere skriftlig aftale med bygherren«
Om vejrligsdage under 8.3 hedder det bl.a.:
»Der gives tidsfristforlængelse for usædvanligt vejrlig, hvis føl-
gende betingelser alle er opfyldt:
- Vejrliget skal have medført, at arbejdet har ligget stille - eller

at der været nedsat drift svarende til - minimum en halv dag.
- Arbejdet skal ligge på den kritiske vej i tidsplanen for det

pågældende sanktionsbærende tidspunkt.
- Det samlede antal spilddage for det pågældende arbejde skal

inden for enmåned overstige det påregnelige antal spilddage.
Det påregnelige antal spilddage eksklusive lørdage, søndage og
søgnehelligdage er som følger:

121110987654321Måned
555222222555Antal dage

Spilddage afregnes måned for måned, og overførsler vil ikke finde
sted.
Spilddagene skal ligeledes indregnes i arbejdsplanen, og der gives
kun tidsfristforlængelse for godkendte spilddage udover de indreg-
nede, der forsinker kritiske aktiviteter.«
I den tilknyttede udbudstidsplan af 27. februar 2004 er den tids-
mæssige placering og varigheden af storentreprise A til E angivet
i et stavdiagram.
For storentreprise A er varigheden angivet til 461 dage med
startdato den 2. august 2004 og slutdato den 1. juni 2006.
For storentreprise C er varigheden angivet til 304 dage med
startdato den 9. marts 2005 og slutdato den 1. juni 2006.
For storentreprise D er varigheden angivet til 526 dage med
startdato den 3. maj 2004, for køling, varme og ventilation dog
først fra den 4. april 2005, alt med slutdato den 1. juni 2006. For-
oven i stavdiagrammet er angivet følgende sanktionsgivende termi-
ner: »Tæt tagkonstruktion inkl. afvanding« den 1. april 2005, »Fa-
cader lukket for vind og nedbør« den 1. juni 2005, »Varme og
strøm på bygninger« den 1. oktober 2005, »Alle arbejder« den 1.

juni 2006 og »Udv. Finish/gartner samt indjustering af koncertsal«
den 1. august 2006.
I rettelsesblad nr. 4 af 19. marts 2004 hedder det bl.a. »Revision
til udbudstidsplan i udbudsbrev af 27.02.04« bl.a.:
»Byggestart - byggeriet 02.08.04«
Det hedder videre i pkt. 3 AB 92, der henviser til bilag, som tilfø-
jelse til § 28, stk. 1:
»Der tilføjes: Færdiggørelsesdatoen, som angivet i tidsplanen, vil
blive lagt til grund ved bedømmelsen af om entreprenøren er for-
sinket med arbejdets afslutning. Såfremt værdien af ikke-udført
arbejde på færdiggørelsestidspunktet overstiger 5 % af entrepri-
sesummen eller ikke-udført arbejde forhindrer indflytning og/eller
brug af bygningen som forudsat ifalder entreprenøren dagbod med
virkning fra færdiggørelsesdatoen, jf. § 25, stk. 2.«
Til § 28, stk. 2, tilføjes:
»Der tilføjes: Ved vurdering af om der foreligger væsentlige
mangler vil bygherren lægge til grund at manglernes værdi ikke
overstiger ½ % af entreprisesummen eller at der ikke er mangler
der forhindrer indflytning og/eller brug af bygningen som forudsat.«



I rettelsesblad nr. 9 af 2. april 2004 hedder det i punkt 3. AB 92
bl.a.:
»Ad.-Tilføjelse § 4
Misligholdelse af én af de fire entreprisekontrakter for den enkelte
storentreprise indebærer i sig selv at der er misligholdelse af de
andre tre kontrakter. Dette er begrundet i at arbejdet udføres som
en sammenhængende ydelse for bygherrerne. Misligholdelse vil
dermed konkret indtræde samtidig for alle kontrakter, og bygher-
rerne vil herefter have ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser
gældende.
Ad. - Tilføjelse § 28, stk. 1
Der er en sanktionsbærende termin på færdiggørelsestidspunktet,
hvorvidt entreprenøren er forsinket vil blive bedømt ud fra de i til-
føjelsen angivne kriterier. Der er således ikke tale om en definition
på færdiggørelse, men en definition på hvornår entreprenøren er
forsinket i forhold til tidsplanen.
Ad. - Tilføjelse § 28, stk. 4
Tilføjelsen gælder for alle bygherrer, og er udtryk for bygherrernes
ønske om en samlet aflevering og en samlet ibrugtagning.«
I E1's tilbud af 19. april 2004 vedrørende storentreprise A var til-
budssummen på 173.850.000 kr. I tilbuddet var indeholdt en udfø-
relsestidsplan, som omfattede entreprise A og C, og som indeholdt
en startdato den 2. august 2004 og en afslutning den 31. maj 2006.
Udførelsestidsplanen indeholdt et forslag til en anden udførelses-
rækkefølge med hensyn til bygningerne end angivet i udbudsmate-
rialet. I en kommentar til udførelsestidsplanen anførte E1 bl.a., at
der kunne være fordele for hele projektet ved at forskyde tidsforde-
lingen mellem udførelsen af råhus og udførelse af apteringen såle-
des, at der blev mere tid til byggeriets indledende arbejder. E1 an-
førte endvidere, at der for at kunne opnå mere tid til projektets ud-
førelse kunne indgås en delentreprisekontrakt omfattende leverance
af betonpæle til ca. 8 ugers rammearbejde, og såfremt aftalen blev
indgået 8 arbejdsuger før start ville det medføre, at rammearbejdet
kunne starte primo august 2004.
I E1's tilbud af samme dato vedrørende storentreprise C var tilbud-
ssummen på 69.950.000 kr. I et alternativt tilbud på storentreprise
C tilbød E1 et samlet fradrag på 8 mio. kr. på tilbudsprisen på en-
treprise C, hvis E1 fik overdraget begge storentrepriser.
I E2's tilbud af 16. april 2004 på storentreprise D var tilbudssum-
men på 78.544.000 kr. E2's tilbud indeholdt ikke et forslag til ar-
bejdstidsplan, men det er i tilbuddet anført: »Leveringstid: iflg.
Udbudstidsplanen«.
Den 11. maj 2004 blev E1, E3 og E2 underrettet om, at deres tilbud
var blevet valgt som det økonomisk mest fordelagtige for storentre-
prise A og C, storentreprise B og storentreprise D.
I referat fra projektilpasningsmøde 01 for entreprise A, B og D
den 12. maj 2004 hedder det under punkt 1.2. Tidsplan bl.a.:

»1.2.2. Kontrakttidsplan. E1 vil gennemgå udbudstidsplanen og
i løbet af 2 uger komme med et nyt oplæg for at optimere tiden.«
I referatet fra det indledende møde den 18. maj 2004 med delta-
gelse af repræsentanter for bygherrerne, E1, E3 og E2 samt TR og
hedder det bl.a.:
»Tidsplan.
TR gjorde rede for, at der i udbudstidsplanen er afsat 2½ måned
til projekttilpasningen. Det vil indenfor den tidsramme ikke være
muligt at producere et komplet færdigt projekt. Vi skal have beskre-
vet, hvad totalrådgiverne skal levere til genbekræftelse af kontrakt
d. 1. august samt, hvad der skal leveres af materiale efterfølgende.
Det var også bygherrernes opfattelse, at vi ikke må miste optime-
ringsmuligheder som følge af en godkendelse af alle delpunkter
pr. 1. august. Alle relevante muligheder skal fremmes og konse-
kvenserne heraf skal belyses.
Økonomi.
- - - gennemgik herefter forslag til det økonomiske grundlag for
en betinget accept. Entreprenørerne foreslog hertil, at accepterne
bliver udfærdiget på tilbudssummen med en hensigtserklæring om
at nå et besparelsesmål.
Det blev besluttet, at - - - vender tilbage med et revideret forslag
til accepter medio uge 22.
Samarbejdsaftale/hensigtserklæring.
Herefter gennemgik - - - kort samarbejdsaftalen, der er en del af
udbudsmaterialet.
Samarbejdsaftalen er gældende for perioden indtil den endelige
kontrakt kan indgås.
Der var bred enighed om, at samarbejdsaftalen skal tilrettes og
optimeres.
- - - vil til mødet onsdag d. 25.05.04 fremsende oplæg til samar-
bejdsaftalen.«
I den følgende tid afholdt TR projektilpasningsmøder med E1 og
E2.
Den 14. juni 2004 sendte bygherrerne 4 underskrevne entreprise-
aftaler vedrørende entreprise A og C til E1 med anmodning om
underskrifter også af den eftersendte samarbejdsaftale. Kontrakterne
er bortset fra kontraktsummen enslydende for de fire bygherrer.
Kontrakterne blev af E1 underskrevet den 29. juli 2004. E1 afviste
dog at underskrive samarbejdsaftalen.
I kontrakten for storentreprise A med - - - (BH1) hedder det bl.a.:
»Efter bygherrens bemyndigelse accepteres herved Deres tilbud
af: 19.04.04 med evt. aftalte ændringer som aftalt nedenfor.
Aftalegrundlag:
Udbudsmateriale af 27.02.2004, inkl. rettelsesblade 1-9
Tilbud af 19.04.2004, inkl. Dansk Byggeri's standardforbehold
af marts 2001 ekskl. pkt. 7. For pkt. 6 gælder udbudsmaterialet.
Underskrevet Entreprisenotat. Der skal indgås samarbejdsaftale
som angivet i udbudsmaterialet.

Se aftalegrundlag [håndskrevet]Forbehold:
12 måneder fra tilbudsdagFastprisperiode:
Byggeomkostningsindeks for boliger (i alt)Prisreguleringsgrundlag:
(excl. moms)Fast Entreprisesum:
Kr. 88.767.810,00

…
Entreprisenotat, Storentreprise A.
Bilag til entrepriseaftale.
Nærværende entrepriseaftale indgås på grundlag af udbudsmate-
riale og entreprenørens tilbud af 19. april 2004. Entrepriseaftalen
er indgået med E1 som resultat af en samlet bedømmelse af tilbud-

det, hvor der ud over økonomi er lagt vægt på projektoptimering,
procesoptimering og organisation.
Den tilbudte hovedtilbudssum på 173.850.000 kroner, excl. moms,
overstiger den af bygherrerne udmeldte targetpris.
Den udmeldte targetpris for denne entreprise er 161,7 mio. kr.,
excl. moms. (indeks 101,2). Den samlede targetpris for de fire



storentrepriser, der er en del af projekttilpasningen, er 327,2 mio.kr.,
excl. moms. (indeks 101,2).
E1 har i sit tilbud angivet projektoptimeringsforslag, der kan be-
løbe sig til et samlet beløb på 28.720.000 kroner, excl. moms.

Hovedtilbudssummen vedrørende storentreprise A fordeles bud-
getmæssigt således på de fire kontrakter:

88.767.810,00 kronerBH1
31.797.165,00 kronerBH2
30.388.980,00 kronerBH3
22.896.045.00 kronerBH4
173.850.000,00 kronerI alt, excl. moms.

Der gøres opmærksom på at bygherrerne i projekttilpasningsperio-
den har en udvidet hæveadgang, jf. tilføjelse AB92 § 40, stk. 1.«
I de 4 kontrakter for entreprise C var targetprisen angivet til 55,0
mio. kr.
Den 14. juni 2004 sendte bygherrerne ligeledes 4 underskrevne
kontrakter vedrørende entreprise D til E2 med anmodning om un-
derskrifter også af den eftersendte samarbejdsaftale. Kontrakterne
med de fire bygherrer er bortset fra kontraktsummen enslydende.
Kontrakterne blev underskrevet af E2 den 10. august 2004, efter
at indholdet af entreprisenotatet ved forhandling var blevet ændret.
E2 afviste dog at underskrive samarbejdsaftalen.

I kontrakten mellem - - - (BH1) og E2 hedder det bl.a.:
»Efter bygherrens bemyndigelse accepteres herved Deres tilbud
af: 16.04.04 med evt. aftalte ændringer som aftalt nedenfor.
Aftalegrundlag:
Udbudsmateriale af 27.02.2004, inkl. rettelsesblade 1-10
Tilbud af 16.04.2004, inkl. Dansk Byggeri's standardforbehold
af marts 2001
Underskrevet Entreprisenotat.
Der skal indgås samarbejdsaftale som angivet i udbudsmaterialet.

IngenForbehold:
12 måneder fra tilbudsdagFastprisperiode:
Byggeomkostningsindeks for boliger (i alt)Prisreguleringsgrundlag:
(excl. moms)Fast Entreprisesum:
Kr. 45.304.179.00

…
Entreprisenotat, Storentreprise D.
Bilag til entrepriseaftale.
Nærværende entrepriseaftale indgås på grundlag af udbudsmate-
riale og entreprenørens tilbud af 16. april 2004. Entrepriseaftalen
er indgået med E2 som resultat af en samlet bedømmelse af tilbud-
det, hvor der ud over økonomi er lagt vægt på projektoptimering,
procesoptimering og organisation.
Den tilbudte hovedtilbudssum på 78.544.000 kroner, excl. moms,
overstiger den af bygherrerne udmeldte targetpris.

Den udmeldte targetpris for denne entreprise er 70,0 mio. kr.,
excl. moms (indeks 101,2). Den samlede targetpris for de fire sto-
rentrepriser, der er en del af projekttilpasningen, er 327,2 mio. kr.,
excl. (indeks 101,2).
E2 har i sit tilbud angivet projektoptimeringsforslag, der kan be-
løbe sig til et samlet beløb på 12.473.000 kroner, excl. moms.
Hovedtilbudssummen vedrørende storentreprise D fordeler sig
budgetmæssigt således på de fire kontrakter:

45.304.179,00 kronerBH
21.387.531,00 kronerBH2
9.205.357,00 kronerBH3
2.646.933.00 kronerBH4
78.544.000,00 kronerI alt, excl. moms

Der gøres opmærksom på at bygherrerne i projekttilpasningsperio-
den har en udvidet hæveadgang, jf. tilføjelse AB92 § 40, stk. 1.«
Ifølge de afgivne forklaringer afviste E1 og E2 at underskrive
samarbejdsaftalerne, som efter deres indhold alene omfattede pro-
jektilpasningsperioden med ophør ultimo juli 2004, fordi der i for-
hold til aftalerne i udbuddet var indsat afsnit, som efter E1's og
E2's opfattelse forpligtede entreprenørerne til at gennemføre større
besparelser, så bygherrernes targetpris kunne overholdes.
I brev af 17. juni 2004 fra bygherrerådgiver - - - til E1 hedder det
bl.a.:
»På bygherrernes vegne igangsættes hermed delarbejdet pilote-
ringsarbejde til ovennævnte sag. Igangsættelsen sker før projekttil-
pasningsperiodens afslutning og før den samlede pris for storentre-
prise A er bekræftet, jf. udbudsmaterialet.

Nærværende igangsættelse er i henhold til de indgåede entreprise-
aftaler, tilbudslistens pris ekskl. moms kr. 6.918.000,- samt indhol-
det af nærværende skrivelse.«
Brevet blev siden fulgt op af en tillægsaftale med E1 om udførel-
sen af arbejdet.
E1 og E2 udarbejdede i denne periode optimeringskataloger, som 
blev afleveret til rådgiver og behandlet af bygherregruppen.
I et notat af 2. juli 2004 til Bygherre, entreprenører og rådgiverne 
fra TR om projekttilpasningen hedder det bl.a.:
»Den første fase afsluttes således d. 01. 08.04 med en bekræftelse 
eller en kontrahering af dele eller hele tilbudssummerne, hvor de 
respektive optimeringer/besparelser i forhold til udbudsmaterialet 
dokumenteres jf. nedenstående materiale:
1. Tilbud for de enkelte storentrepriser - i h. t. licitationen.
2. Optimeringskatalog med dokumentation for de enkelte poster,

herunder nødvendige bilag, beslutningslister



3. Udbudsmaterialet inkl. gældende revisioner og supplerende
kommentarer og evt. påtegninger. (Alle poster fra optime-
ringskataloget vil ikke være indarbejdet)

4. Opdateret udførelsestidsplan i koncentreret form.
5. Referater fra projekttilpasningsmøder samt undermøder.
6. Opdateret hoved tilbudsliste for - - -, Koncertsal, hjemsted

og renrum, hvor prisen er korrigeret med fradragene i opti-
meringskataloget. For de tilfælde hvor besparelsen ikke di-
rekte kan henvises til et af førnævnte områder anvendes en
procentvis fordeling jf. bygherrens fordelingsnøgle.

7. En erklæring om at samarbejdsaftalens hensigtserklæring
skal videreføres.

8. Tegnings- og materialeliste der angiver kontraktmaterialets
omfang 1. oktober.

Bekræftelse af entrepriseaftalerne med entreprenørerne sker på
baggrund af dette projekttilpassede materiale.
Byggepladsopstart er d. 01.08.04 for entreprise A og D.
2. fase:
I den anden fase udarbejder totalrådgiver og entreprenør kontrak-
tmaterialet. Den anden fase afsluttes 01.10.04 hvor kontrakterne
genbekræftes. Projektoptimeringen fortsætter i denne fase. Samtidig
med at entreprenørerne verificerer økonomiske, kvalitative, geome-
triske og beregningsmæssige forhold m.v.
Totalrådgiver skal i denne del af projekttilpasningsperioden
ajourføre projektmaterialet indtil et niveau hvor projektet kan
prissættes endelig.
…
Hovedprojekt udarbejdet af rådgiverne.
Successiv med projekttilpasningen opstartes hovedprojekteringen
på de dele af projektet, der først skal sættes i produktion.
Efter projekttilpasningen anden del (Kontrahering) udarbejdes
der et hovedprojekt på grundlag af det informations-, beregnings-
, tegnings- og beskrivelsesmateriale, der indgår i projekttilpasnin-
gen.
I perioden mellem den 01.08.04 og frem til 01.10.04 udarbejdes
det nødvendige hovedprojektmaterialet for råhus og facader, således
at råhus- og facadeproduktionen kan gennemføres i h t. rev. udfø-
relsestidsplan uden forsinkelser i forhold til de sanktionsgivende
tider angivet i den reviderede udførelsestidsplan.
Hovedprojekteringen af sekundære entrepriser, som gulvbelæg-
ning, snedkerarbejdet, smedearbejdet, malerarbejdet etc., kan
overskride den 01.10.04 - dog under forudsætning af at udbudstids-
planens sanktionsgivende tider ikke overskrides.
Den successive udarbejdelse af hovedprojektet medfører at den
efterfølgende projektopfølgning også udføres successiv og der vil
derfor ikke blive tale om en helt traditionel projektopfølgning.
…«
På projekttilpasningsmøderne for entreprise A, B, C og D 04, 06
og 07 henholdsvis den 9. juni, 22. juni og 30. juni 2004 drøftedes
indholdet af en tidsplan på grundlag af oplæg fra E1. Oplægget
byggede på E1's forslag om en anden udførelse af koncertsalen

bygning G (betonkonstruktion i stedet for stålkonstruktion), en
ændret udførelsesrækkefølge, således at der skulle startes med
bygning A, F og J, og med længere byggetid til entreprise A på
bekostning af entreprise C. E1 gav under drøftelserne udtryk for,
at der allerede på dette tidspunkt var opstået en forsinkelse på 4-5
uger på bygning A-B og 10 uger på bygning I-J.
I den følgende tid forhandlede - - -, - - -, med - - -, E1, E2 og E3
om en hovedtidsplan og om dagbodsbelagte terminer. I juli måned
2004 sendte - - - udkast til plan med sanktionsgivende terminer til
E1 og E2. Udkastet og brevvekslingen herom er nærmere beskrevet
nedenfor under afsnit 3.2 om kontraktgrundlaget for tidsplan og
dagbodsbelagte terminer. Der er uenighed mellem parterne om,
hvad der er aftalt om tidsplan og om dagbodsbelagte terminer.
Den fremgår af byggemødereferat fra BM03 den 2. august 2004,
at E1 er begyndt på pladsen. Det anføres under udførelse bl.a. at
»Pæle under bygning A - OK«.
Den 2. august 2004 sendte bygherrerådgiverne underskrevne til-
lægsaftaler (nr. 02-A) vedrørende entreprise A til E1. Aftalerne
blev underskrevet af E1 den 17. august 2004.
Den 10. august 2004 sendte bygherrerådgiverne underskrevne
tillægskontrakter (nr. 01-C) vedrørende entreprise C med anmod-
ning om underskrift til E1. E1 underskrev aftalerne den 21. septem-
ber 2004.
Den 12. august 2004 sendte bygherrerådgiver - - - underskrevne
tillægsaftaler (nr. 01 D) til E2's underskrift. E2 har underskrevet
aftalerne den 20. september 2004, og BH1 har underskrevet sin
kontrakt den 4. oktober 2004.
I august 2004 introducerede bygherrerne et ønske om, at der
skulle anvendes et særligt varme/kølesystem »Convec« i projektet,
som skulle erstatte de projekterede radiatorer ved større glaspartier
i facaderne. I oktober traf bygherrerne endelig beslutning herom.
Indførelsen heraf i projektet blev projekteret på særlige projekte-
ringsmøder fra oktober 2004 til september 2005. E2 skulle stå for
udførelsen, og der blev juli/august 2005 indgået tillægsaftaler herom
med en tillægsbetaling på 2.932.366 kr.
Bygherrerne besluttede i august 2004 at erstatte det projekterede
sprinklersystem med et særligt vandtågeanlæg. Anlægget skulle
udføres af - - - og sprinkleranlægget blev udtaget af kontrakten
med E2.
I referat fra møde den 7. oktober 2004med deltagelse af repræsen-
tanter for E1, E2, E3 og - - - hedder det bl.a.:
»Mødet tema:
Koordinering af tidsplanerne med afsæt i de faktiske stade forhold
d.d. De på mødet iværksatte tiltag skal resultere i hovedtidsplan
der efterfølgende skal følges op og understøttes af udførelses- og
arbejdstidsplaner fra de enkelte entreprenører.
Tovholder er - - - [- - - byggeledelsen]
[- - -, E1] gennemgik og redegjorde for den planlagte udførelses-
rækkefølge for råhusarbejderne fra fundering til tæt tag.
Kadencen for arbejdet med de efter mødet oplyste terminger for
henholdsvis - TÆT KÆLDER - og TÆT TAG - vil være:

Tæt tagTæt kælderBygning
21.02.200521.11.2004A
21.04.200521.01.2005B
05.04.200501.02.2005C
21.06.200530.03.2005D
05.07.200508.04.2005E
07.03.200509.02.2005F
27.07.200523.03.2005G
28.06.200526.04.2005H



10.05.200502.03.2005I
08.03.200507.01.2005J

[- - -, E1] udarbejder »detaljeret tidsplansskelet« for kompletterings-
entreprisen omfattende minimum 1 bygning der er repræsentativ
for vurderingen af tidsforbruget.
[- - -] gjorde rede for gennemførelsen af lukningsentreprisen som
principielt vil følge kadencen for råhuset.
- - - udarbejder tidsplan på grundlag af ovenstående terminer samt
oplyser forudsætninger i øvrigt.
[- - -, E2] meddelte at E2 med udgangspunkt i ovennævnte termi-
ner opdaterer/reviderer udføreIsesplanen. Fremsendes i uge 42 til
- - -. Der er aftalt at følgende aktiviteter skal fremgå entydigt
- tagafvanding
- ledninger i terræn
- installationer i teknikrum
- varme på bygningen
- installationer på tag
Såfremt der er forudsætninger udover ovennævnte skal disse op-
lyses.«
Den 18. oktober 2004 sendte E2 byggeledelsen et nyt oplæg til
»Overordnet hovedarbejdstidsplan« af 15. oktober 2004. Også
denne tidsplan havde 1. juni 2006 som slutdato for alt arbejde på
entreprise D.
I referat fra byggemøde BM08 den 28. oktober 2004 hedder det
under punkt 08.02.00 Andre møder bl.a.:
»08.02.04 Færdigt ajourført hovedprojekt incl. Rev. Fagbeskrivelse
er lovet færdig senest den 01.12.04«
I mail af 8. november 2004 fra E1 til - - - hedder det bl.a.:
»Vi modtog på byggemødet i går en hovedtidsplan for entreprise
A og C, hvor I beder E1 gennemse denne samt returnere med un-
derskrift på, at det vil være den nye kontrakttidsplan.
Vi er opmærksomme på at planen stor set svarer til E1's »partne-
ringplan«. Men som tidligere anført er den tænkt som et første
forsøg på at komme videre i processen, altså ikke et revideret
kontraktgrundlag.
Jeg mener derfor at nedenstående punkter skal være med til at
danne en endelig hovedtidsplan.
1. E1 har i sin oprindelige kontrakt en tilhørende tidsplan for en-
treprise A og C dateret 27-07-2004.
2. E1 har i perioden frem til g.d. løbende oplyst hvor og hvorledes
projektet er blevet påført tidsforskydelser.
…
7.
Med baggrund i ovenstående, mener vi os ikke i stand til på nuvæ-
rende tidspunkt at binde E1 på et entydigt grundlag.«
I »Notat fra tidsplanmødet den 10.11.2004« med deltagelse af
byggeledelsen, E1 og E2 hedder det bl.a.:
»Forudsætning for tidsplan:
- Hovedprojektet er afsluttet pr 1. dec. 2004
- Beslutning om vandtåge/sprinkler kan implementeres i tids-

planen
- Terminer for afklaring af »pinde« på beslutningslisterne

overholdes
- Tidsplan for elementprojekt og frigivelse til produktion følger

planen
- De pr 01.12.04 registrerede og godkendte tidsfristforlængen-

de spilddage for entreprise A vil ved en eventuel overskridel-
se af de i planen fastsatte sanktionsgivende mellemterminer
blive fratrukket i beregningsgrundlaget for sanktionen.

Under ovennævnte forudsætninger danner de foreliggende planer
dateret 4.11.04 grundlag for den styrende hovedtidsplan.«

I referat fra byggemøde BM11 den 18. november 2004 hedder
den under punkt. 11.01.00 Opfølgning af referat:
»E2 fastholder, at det er deres forudsætning for overholdelse af
tidsplaner, at hovedprojekt er færdigt den 1/12 specielt i forhold
til leverancer, der skal indbygges i Råhus (ventilation mv)«.
Det hedder videre under pkt 11.16 Tidsplan under punkt 11.16.01
bl.a.:
»E1 har accepteret, at bygbart hovedprojekt for entreprise C er
den 17.12.2004«.
Under punkt 11.16.02 hedder det:
»Der holdes særskilte tidsplanmøder.
Kontrakttidsplan for entreprise A dateret 2004.06.27 [der er
enighed om at der skal stå 2004.07.27] er gældende.
Detailtidsplan dateret 2004.11.04 er gældende.«
Under punkt 11.16.03 hedder det:
»Der stiles mod at kontrakttidsplan for entreprise B+C+D er klar
den 1/12, hvor div forsinkelser er indarbejdet.«
Disse angivelser gentages i byggemøde BM12.
I brev af 2. december 2004 fra E2 til TR hedder det bl.a.:
»…
I jeres egenskab af budgetansvarlige for - - - Universitet og BH1
vil vi hermed rejse påkrav om væsentlige forsinkelser fra Bygher-
reside.
Ud fra følgende grunde mener vi os berettiget til at rejse kravet:
- Projektmaterialet dvs. færdigt hovedprojekt skulle efter ud-

budsmaterialet havde været afsluttet til den 1. august 2004.
- Efterfølgende blev hovedprojektet udsat til den 1. oktober

2004.
- Og efterfølgende igen udsat til den 1. december 2004.
- 1. december må vi konstatere, at materialet ikke er fuldkom-

ment.
Vi kan derfor ikke bekræfte den faste pris, og vi kan heller ikke
indestå for de tidsmæssige konsekvenser af dette.
…«
I referat fra byggemøde BM13 den 2. december 2004 hedder det
under punkt 13.16.02:
»Den senest medsendte registrering af tidsforskydelse E1 er alene
i forhold til kontraktstidsplan dateret 2004.06.07«. [der er enighed
om, at der er tale om tidsplan rev 2004.07.27]
I en mail af 6. december 2004 fra E1 vedrørende møde den 23.
november 2004 hos UR1, hvori byggeledelsens udkast til styrende
hovedtidsplan blev drøftet, hedder det i et vedlagt notat under
»Bemærkninger og supplement til referat af 2004-11-29« bl.a.:
»Ad tidsplan: E1 anerkender at medvirke positivt til udarbejdelsen
af en fælles hovedtidsplan. Grundet de p.t. konstaterede forskydnin-
ger, og det manglende samlede overblik over restydelser og beslut-
ninger kan E1 ikke påtage sig sanktionsgivende ansvar.«
I mail af 10. december 2004 fra TR til E1, E2 og byggeledelsen
hedder det bl.a.:
»Der gøres opmærksom på flg.;
Gældende arkitekt tegningssæt der udlægges/ligger på projektweb
er generelt ikke til produktion.
Tegningssættet er til godkendelse hos bygherre og til prissætning
hos entreprenører inden det kan frigives til produktion.
For de igangværende arbejder på entreprise A og B kan der dog
bygges efter det angivne på tegninger.«
I referat af tidsplanmøde TM03 den 14. december 2004 hedder
det under punkt 3.05.00 Hovedtidsplan:



»Pkt. 3.05.01 Styrende hovedtidsplan samt underopdeling på
bygninger blev fremlagt.«
Det fremgår af forklaringerne, at den fremlagte styrende hoved-
tidsplan er en tidsplan udarbejdet af - - - dateret rev 2004.11.30
(sagens bilag 29).
Den 17. december 2004 udsendte TR hovedprojektbeskrivelser
til samtlige entreprenører.
I referat fra tidsplanmøde TM04 den 4. januar 2005 hedder det
under punkt 4.05.00 Hovedtidsplan bl.a.:
»Pkt. 4.05.01 Detailtidsplan for bygninger rettes for redaktionelle
meningsforstyrrende fejl i opstartdatoer for entreprise D.«
Under punkt 4.05.02 opregnes endvidere en række forudsætninger
for hovedtidsplan.
I referat fra tidsplanmøde TM05 den 11. januar 2005 hedder det
under punkt 5.05.00
Hovedtidsplan bl.a.:
»- - - udleverede paradigma for integreret styrende hovedtidsplan
for bygning A. Kommenteres næste uge.«
I referat fra byggemøde BM17 den 13. januar 2005 hedder det i
punkt 17.11.00 udførelse entr. D bl.a.:
»E2 opstarter hovedføringsveje bygn. A på baggrund af gældende
tegningsmateriale udlagt på web-hotel.«
Af et referat fra et direktørmøde den 31. januar 2005 med delta-
gelse af repræsentanter fra bygherrerne, TR, byggeledelsen og en-
treprenørerne fremgår, at entreprenørerne på dette tidspunkt havde
rejst økonomiske krav bl.a. som følge af mangler ved hovedprojek-
tet på omkring 20 mio. kr., hvoraf krav på ca. 12 mio. kr. hidrørte
fra E1's to entrepriser og 9 mio. kr. fra E2, og heri var ikke medreg-
net E2's krav som følge af mængdeforøgelser.
I referat fra tidsplanmøde TM08 den 1. og 3. februar 2005 hedder
det under punkt 8.04.00 Rullende tidsplan bl.a.:
»Stålleverancen bygn. F:
…
Følgende overordnede tidsplan er aftalt for bygn. D, E, F og G -
øvrige bygninger ændres ikke.
- montage, beton og stål, pågår efter oprindelig plan med den

faktiske registrerede forskydelse af stålleverancen (fra ultimo
4 til primo uge 7) indtil montagen bygn. G opstarter uge 9/10
og bliver herefter »parkeret« med forventet montage slut uge
29.

- Montage bygn G følger tidsplan - opstart uge 10.
- Montage bygn. E fremmes i forhold til tidsplan med slut i

uge 24, tidligere uge 28.
- Montage bygn. D som planlagt.
Konklusion af ovennævnte rokeringer/tilpasninger er:
- Slutterminen er fastholdt.
- Terminerne for blok G er fastholdt
…«
I punkt 8.05.00 Hovedtidsplan hedder det bl.a.:
»8.05.01 - - -[- - -, E1] og - - - [- - -, E2] udarbejder detailtidsplan
- oplæg fremlægges i uge 7.«
Ifølge - - -'s forklaring blev et sådant oplæg ikke udarbejdet.
I referat fra tidsplanmøde TM10 den 15. februar 2005 hedder det
i punkt 10.05.00 Hovedtidsplan under punkt 10.05.02 bl.a.:
»Det må konstateres, at arbejder/aktiviteter fra og med uge 10
ligger på den kritiske vej, idet slækket er »spist op« i forbindelse
med dels tidligere tilpasninger dels ændringer af aktivitetsrækkeføl-
gen i bygn. F.«
I mail af 15. februar 2005 fra E1 til byggeledelsen hedder det bl.a.:
»Som meddelt på tidsplanmødet d.d. har E1 ønske om, at der i
referatet samt tilhørende bilag sker en præcisering, som sikrer at
bygherren og øvrige bygherrerådgivere er fuldt bekendt med de

faktiske forhold som gælder for og påvirker udførelsen på bygge-
pladsen.
Gældende tidsplan er for E1's vedkommende den i kontrakten
anførte, og til den, skal der tages højde for E1's registreringsskema
for tidsforskydelser, som løbende ajourføres og fremsendes.
E1 har ønske om og vil medvirke til, at disse forskydelser indhen-
tes, men vil ikke være bundet af sanktionsgivende terminer der er
strammere end ovenfor anmeldte forskydelser.
Ifald afleveringsterminen udskydes uden at dette kan lægges E1
til last, vil det medføre øgede kapacitets- og styringsomkostninger
som E1 ser sig nødsaget til at kræve dækket af bygherren. Det kan
derfor kun være i alles interesse at der konstruktivt tages aktion på
de for arbejdsplanen truende punkter.
…
Angående jeres skema med - - - og sanktionsbehæftede mellem-
terminer, mener jeg at at der bør stå vejledende mellemterminer,
for ikke at komme i konflikt med ovenstående.«
I forbindelse med en fornyet aftaleindgåelse vedrørende storentre-
prise A underskrevet den 24. februar 2005 af E1 og 11. marts 2005
af en bygherrerepræsentant hedder det i bilag 1:
»Bilag 1: Tillægsaftaler til entreprisekontrakt af 16.06.2004 -
Storentreprise A.
Nærværende tillægsaftale - - - nr. 04A og 05A, Rent Rum nr. 01A,
- - - 03A og 04A, Koncertsal nr. 03A og 04A, Hjemsted for - - -
Symfoniorkester nr. 03A og 04A indgås på grundlag af nærværende
bilag 1 med tilhørende underbilag 1A, A.3.01-A.3.08, entreprenø-
rens tilbud af 19. april 2004, tidligere tillægsaftaler samt udbuds-
materialet.
Der er udarbejdet et projektoptimeringskatalog i forbindelse pro-
jekttilpasning/optimeringer pr. 01.10.2004 af storentreprise A -
optimeringen udgør en prisreduktion på kr. 7.632.350,- ekskl.
moms.
Se vedlagte bilag vedrørende optimeringskataloget.
I projektoptimeringsperioden er der foretaget arealforskydninger
mellem de enkelte bygningsafsnit. Der henvises til bilag 1A -
samlet entrepriseøkonomi/-fordeling pr. 2004-10-01 rev.
2004.10.19.
Da der ikke foreligger et bygbart hovedprojekt den 01.10.2004,
men færdiggørelsen af hovedprojektet er udsat af bygherren til den
1.12.2004 for ingeniør- og landskabsfag og 17.12.2004 for arkitekt-
fag, kan endelig økonomi på projektændringer og forudsætninger
ikke opgøres.
E1 skal senest den 24. januar 2005 fremsende den økonomiske
oversigt over de projektændringer, der er foretaget i det færdige
hovedprojekt samt evt. forudsætninger for projektets gennemførsel
jævnfør ovennævnte definition.
Selv om nærværende bilag 1 med tilhørende tillægsaftale først
underskrives iht. nedenstående dato, altså ca. 5 måneder efter
01.10.2004, fastsætter tillægsaftalerne omfattet af nærværende bilag
kun E1's krav på baggrund af projektgrundlaget pr. 01.10.2004.
E1's krav efter dette tidspunkt fremgår bl.a. af korrespondance
fremsendt efter 01.10.2004 herunder brev dateret 24.01.2005 vedr.
Totaløkonomi og forudsætninger for bygbart hovedprojekt, Brutto-
listen pr. 23.02.2005 samt skema for registrering af tidsforskydelser
pr. 22.02.2005.
Nærværende bilag er gældende pr. 01.10.2004.«
I forbindelse med en fornyet aftaleindgåelse vedrørende storentre-
prise C underskrevet af E1 den 24. februar 2005 og af bygherrere-
præsentant den 11. marts 2005 er der i aftalen et bilag 1 med tilsva-
rende indhold, dog fremgår det, at prisreduktionen på entreprise C
udgør 12.803.000 kr. ekskl. moms.



I forbindelse med tilbagesendelsen af genunderskrevne tillægsaf-
taler vedrørende entreprise D (tillægsaftale 04-D og 03-D) hedder
det i brev af 24. februar 2005 fra E2 til bygherrerådgiver - - - bl.a.:
»I lighed med tidligere underskrevet tillægsaftaler, skal vi gøre
opmærksom på at følgende bilag, ikke er accepteret af E2:
- Tidsplanen er foreløbig og endnu ikke accepteret af E2.
- Dagbodsgivende terminer er foreløbige og endnu ikke accep-

teret af E2.
- Tegningslisterne er foreløbige
- Ændringer til arealfordelinger er ikke vedlagt«
Den 9. marts 2005 konstateredes det, at nogle søjler i bygning J
ikke var placeret korrekt. Det medførte i den følgende tid, at noget
betonelementarbejde måtte omgøres.
I referat fra byggemøde BM23 den 10. marts 2005 hedder det
under punkt 23.09.01 Udførelse entr. A og C:
»Betonsøjler 600x600 i bygn. J øverste etage er konstateret hhv
30 og 50 mm ude af modullinie. Dette har store tidsmæssige kon-
sekvenser/omkostninger, hvis fejlen skal rettes. Al økonomi til evt.
ændringer/følger grundet dette afholdes af E1. Intern kontrolproce-
dure hos E1 revurderes.«
I brev af 11. marts 2005 fra E2 til byggeledelsen hedder det bl.a.:
»I forbindelse med de sidste dages informationer omkring færdig-
gørelse af et koordineret projekt som indeholder Convec og
Vandtåge systemer og ligeså koordinerede planner og tegninger
for installationer over loft, ligger det os meget på sinde herved at
fremhæve de forsinkelser som fortsat ligger i projekteringen.
Som diskuteret på de ugentlige tidsplans møder ligger vi nu på
en kritisk vej gennem projektet jf. TM11 punkt 11.05.02 hvilket
medfører at udførelsen på byggepladsen vil blive påvirket af det
manglende projektmateriale. Dette vil give E2 øgede omkostninger,
som vi ser os nødsaget til at kræve dækket af bygherren. For at
nævne nogle af de mest væsentlige eksempler er vi ikke i stand til
at følge planen for et CTS projekt grundet de manglende informa-
tioner omkring Convec og ligeledes er projektet for Brandsikring
nu afventende de koordinerede loftplanner og placering af ordre
hos andre underleverandører ikke muligt og under egenproduktion
er ventilationsprojektet under en meget kritisk vej i fremdriften og
tåler ikke flere forsinkelser.
På tidplansmødet af 8.03.05 gjorde vi også opmærksom på, at
med de nuværende forsinkelser så vi os ikke i stand til at overholde
mellemterminer for varme og el på bygningen, hvilket kunne have
nogle følgevirkninger i den øvrige fremdrift på byggeriet.«
I brev af 11. april 2004 fra byggeledelsen til E1 hedder det bl.a.:
»Vi har, foranlediget af mundtlige udtrykte bekymringer for
overholdelse af de aftalte terminer for opstart af EL, VVS & Ven-
tilation i kælder, den 08. april 2005 modtaget revideret arbejdsplan
dateret 04.04.05.
Den modtagne revision afviger på væsentlige punkter, såvel tids-
forbrug som terminer for opstart efterfølgende aktiviteter, fra revi-
sionen dateret 21.02.05.
Vi skal derfor anmode Dem om snarest og senest den 14. april
2005, at meddele os hvilke tiltag De vil iværksætte for at sikre
overholdelse af de opstartterminer for efterfølgende entrepriser/ar-
bejder, der er aftalt på grundlag af Deres arbejdsplans revision da-

teret 21.02.05 - tillagt 10½ arbejdsdag hidrørende for tidsfristfor-
længende vejrligsdage.
…
Afsluttende skal vi anføre, at vi mangler forståelse for ændringen
af arbejdsplanen, idet ændringerne for efterfølgende entrepriser,
der var et nødvendigt resultat af revisionen den 21.02., alene kunne
implementeres ved omlægninger og udskydelse af opstart af planlagt
arbejder samt eliminering af slæk.Med ændringer var der en fælles
erkendelse af at slækket var »spist« og efterfølgende aktiviteter lå
på kritiske vej.
Endvidere skal vi ikke undlade at gøre opmærksom på, at termi-
nerne for afslutningen af aktiviteten Element/Stålmontage udover
at afvige fra revisionen dateret 21.02.05, også for bygningerne B,
D, H, I og J afviger fra kontrakttidsplanen »syddansk223 kon-
tr20040729« [bilag 21] tillagt de pr 29.03.2005 registrerede spild-
dage.«
I referat fra tidsplanmøde TM14 den 14. april 2005 under punkt
14.05.00 Hovedtidsplan hedder det bl.a.:
»E1 har fremlagt revideret plan dateret 04.04.05, der grundet
ændring af elementmontagen ville medføre væsentlige ændringer
i opstart af efterfølgende arbejder.
For at minimere de tidsmæssige konsekvenser af planen blev føl-
gende vedtaget:
…
På grundlag af ovennævnte udarbejder - - - [- - -, byggeledelsen]
revision af skema for - - - og mellemterminer der vedlægges refe-
ratet.«
Det fremgår af sagen, at byggeledelsen herefter udarbejdede og
anvendte rullende 3 ugers tidsplaner til styring og koordinering af
entreprenørerne på pladsen. Indholdet af de rullende tidsplaner blev
aftalt på ugentlige tidsplanmøder.
I referat af byggemøde BM33 den 30. juni 2005 hedder det under
punkt 33.17.00 Tidsplan bl.a.:
»Generelt
Gældende arbejdstidsplan tager udgangspunkt i, at arbejdet afslut-
tes den 31. maj 2006 under de forudsætninger der senest er anført
i TM nr. 13 pkt. 05.01. Entreprenørerne tager fortsat generelt for-
behold for dette.«
Fra september 2005 indgik bygherrerne aftaler med TR om beta-
ling for indsættelse af såkaldte ressourcepersoner i første omgang
til støtte for ingeniørtilsynet og senere også på arkitekttilsynet.
Ressourcepersonerne blev anvendt indtil afslutningen af byggeriet.
TR og bygherrerne er uenige om, i hvor lang tid aftalerne rækker.
I brev af 30. august 2005 fra E1 til bygherrerne om tidsfristforlæn-
gelse og krav om erstatning/godtgørelse for forsinkelse hedder det
bl.a.:
»I fortsættelse af tidligere drøftelser og korrespondance tillader
vi os hermed at gøre status over forsinkelserne på hhv. storentreprise
A og storentreprise C. Samtidig opgør vi vore krav om tidsfristfor-
længelse og vore krav om erstatning/godtgørelse som følge af for-
sinkelserne.
Storentreprise A
På storentreprise A kan der p.t. konstateres følgende forsinkelser
på de væsentligste kritiske hovedaktiviteter:

ForsinkelseForventetSlut ifølgeAktivitet (bygning)Bygnings-
afsnit

MånederArbejds-
dage

slut efter ak-
tuelt stade

kontrakttids-
plan*

A-E Element-/stålmontage (D) 2005-06-13 2005-09-14 67 3,0 
F-G Element-/stålmontage (G) 2005-05-27 2005-10-03 91 4,2 
H-J Element-/stålmontage (H) 2005-06-14 2005-10-06 82 3,7



* Kontrakttidsplan, dateret 2004-06-24, rev. 2004-07-27 (underbilag 2.05 til tillægsaftale
02A af 2004-08-02/03).

Forsinkelserne vil umiddelbart medføre en tilsvarende forskydning
af de sideløbende og efterfølgende arbejder, der er indeholdt i hhv.
storentreprise A og i øvrige storentrepriser.
…
Årsagerne til forsinkelserne er af en art, som berettiger os til
tidsfristforlængelse, jf. AB 92, § 24.
Vi henviser til de forsinkelser og årsager, der er registreret i byg-
gemøde- og tidsplanmødereferater mv. og til de forbehold og krav
om tidsfristforlængelse, der er indeholdt i aftalegrundlaget, korre-
spondance og mødereferater.
En samlet opgørelse af den tidsfristforlængelse, som vi er beretti-
get til, svarer mindst til den ovenfor opgjorte aktuelle forsinkelse.
Vi kræver derfor en tilsvarende tidsfristforlængelse.
Det kan konstateres, at forsinkelserne har påført os et betydeligt
økonomisk tab.
En væsentlig del af forsinkelserne kan henføres til årsager, der
berettiger os til enten erstatning eller godtgørelse, jf. AB 92, § 27.
Vi kræver erstatning/godtgørelse for forsinkelsen i det omfang,
årsagerne berettiger til dette.
…
Foreløbigt og skønsmæssigt opgjort anmelder vi hermed et krav
på ca. DKK 11.000.000,00 ekskl. moms
Vi forbeholder os at regulere kravet efter en endelig opgørelse og
kræver i øvrigt beløbet forrentet fra d.d., jf. AB 92, § 22, stk. 11.
Storentreprise C
Som anført ovenfor vil forsinkelserne på storentreprise A umid-
delbart medføre en tilsvarende forskydning af de sideløbende og
efterfølgende arbejder, der er indeholdt i såvel storentreprise A
som i øvrige storentrepriser, herunder storentreprise C. Ligeledes
vil forsinkelser på storentrepriserne B og D have stor indflydelse
på storentreprise C.«
Af referat fra direktørmøde den 31. august 2005 mellem bygher-
rerne og E1 hedder det bl.a., at E1 havde udarbejdet et udkast til
en tidsplan, teoretisk studie, hvorefter byggeriet kunne afleveres
til den 31. maj 2006 (bilag 125), og som ikke var koordineret med
de øvrige entreprenører.
I referat fra byggemøde BM38 den 22. september 2005 hedder
det under punkt 38.17.60 Tidsplan bl.a.:
»Hovedtidsplan:
Entreprenørerne efterspørger en opdatering af den gældende ho-
vedtidsplan. Hovedtidsplan incl. entreprenørtilslutning til denne,

ønskes tilvejebragt indenfor de næste 14 dage. - - - [byggeledelsen]
er tovholder sammen med - - -«.
I brev af 26. oktober 2005 fra E1 til bygherrerne hedder det bl.a.:
»…
Kravene i vort brev af 2005-08-30 fastholdes.
Som tidligere meddelt agter vi at forfølge vore krav og vi forudser
herunder, at det kan blive nødvendigt, at få sagen afgjort af Vold-
giftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Den redegørelse og
dokumentation, som vi har stillet i udsigt, vil derfor blive fremstillet
i et klageskrift, som umiddelbart vil kunne indgives til voldgiftsnæv-
net …«
I mail af 7. november 2005 fra byggeledelsen til E1 og E2 hedder
det bl.a.:
»Kære tidsplanlæggere - på mødet i dag med E1 var bygherrens
ønske at frembringe den for afleveringsdatoen bedst mulige tidsplan
under forudsætningen af, at der ikke opereres med sanktioner på
afleveringsdatoen.
…«
I brev af 8. november 2005 fra E2 til byggeledelsen hedder det
bl.a.:
»Storentreprise D - Krav om tidsfristforlængelse
I de seneste mange måneder har E2 påpeget forsinkelser i bygge-
riet. Beton- og facadearbejderne er nu så vidt fremskredne, at vi
har kunnet foretage en nærmere analyse af omfanget af forsinkel-
serne.
l hovedtræk opgøres forsinkelserne fra E1 vedrørende råhuset til
ca. 6 måneder. Disse forsinkelser medfører en forskydning af vore
installationsarbejder og dermed af vore afleveringsfrister med 6
måneder.
Vores foreløbige bedømmelse på forsinkelsen, som beror på beton-
og facadeentrepriserne, der er angivet i de 2 bilag som er vedlagt
dette brev, udgør således 6 måneder, og som følge heraf anmelder
vi foreløbigt et krav om 6 måneders tidsfristforlængelse. Udover
forsinkelsen på 6 måneder som følge af andre entreprenørers for-
sinkelse kommer der yderligere forsinkelse og forlængelse som
mangelfuldt projekt vil påvirke vor entreprise med.«
I bilaget hedder det bl.a.:
»Bilag 1 til brev af 08.11.2005
TÆT TAG: Bemærk at rød dato er forventet

87654321
For-
sin-

For-
sin-

E1 faktiskplanlagt
pr.

planlagt
pr.

planlagt
pr.

planlagt
pr.

E1 tids-
plan

Byg-
ning

kelse kelse 
6 mi- 16
nus mi-

nus 5 
24.06.2004 13.01.2005 01.03.2005 22.03.2005 15.04.2005 29.10.05 i uger i uger 

A 01.04.05 21.02.05 21.04.05 30.04.05 30.04.05 4 0 
B 25.03.05 21.04.05 13.06.05 25.05.05 25.05.05 9 0 
C 11.05.05 05.04.05 09.05.05 10.06.05 10.06.05 4 0 
D 01.07.05 21.06.05 12.08.05 09.09.05 12.08.05 6 -4 
E 17.06.05 05.07.05 08.08.05 18.08.05 25.08.05 10 1 
F 07.02.05 07.03.05 14.09.05 04.11.05 39 7 
G 07.06.05 27.07.05 16.09.05 08.08.05? 31.12.05 29 20 
H 17.06.05 28.06.05 29.07.05 20.08.05 11.11.05 21 12
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Bemærk, at tæt tag skal være afsluttet senest den 01.04.2005 jf.
udbudstidsplan, der var kontraktbilag mellem E2 og bygherren«.
I referat fra BM42 den 17. november 2005 hedder det under punkt
42.17.00 Tidsplan bl.a.:
»Hovedtidsplan:
I den forløbne periode har der været arbejdet med flere forslag til
arbejdstidsplan. Der arbejdes fortsat med ressourceudjævning,
samtidig med at afleveringsterminer søges fastholdt. E1 + E2 arbej-
der med detailtidsplan for bygning G.
Afleveringsterminer og krav om tidsfristforlængelser har været
drøftet på direktørmøder som der henvises til. Bygherre holder fast
i en afleveringstermin inden den 1. august 2006.«
I referat fra byggemøde BM43 den 1. december 2005 hedder det
under punkt 43.17.00 Tidsplan bl.a.:
»Hovedtidsplan:
Seneste tidsplan udarbejdet af E1 + E2 i fællesskab, viser arbejde
frem til januar 2007.
Bygherre har på baggrund af dette fremsendt brev til E1 og E2
vedr. tidsmæssige forhold.
Afleveringsterminer og krav om tidsfristforlængelser har været
drøftet på direktørmøder, som der henvises til. Bygherre holder
fast i en afleveringstermin inden den 1. august 2006.«
Herefter fremsendte byggeledelsen et notat af 14. december 2005
til byggeriets parter. Heri hedder det: »- - - erkender at uanset
hvilke tiltag vi sammen kan bringe i spil, vil det ikke være muligt,
på baggrund af det fremsendte oplæg, at tilfredsstille bygherrens
ønsker til afleveringstermin (selvom det presses til absolut sidste
frist).«
I brev af 22. december 2005 fra - - - ved - - - til entreprenørerne
hedder det:
»Til entreprenørerne vedr. færdiggørelsestidsplan
Bygherrerne har haft ekstern konsulent til at vurdere projektets
tidsforløb indtil nu. Med henvisning til seneste tidsplanudkast af
29.11.05 fra entreprenørerne fastholder bygherrerne kontraktgrund-
laget, og opfordrer entreprenørerne til nøje at redegøre for årsagerne
til de påberåbte forsinkelser, og hvorfor disse er bygherrernes an-
svar. Herefter tages stilling til hvorvidt der er grundlag for tidsfrist-
forlængelser. Bygherrerne fremsender brev herom direkte til entre-
prenørerne.
Bygherrerne ønsker efter konkrete tidsplansoplæg efter koordine-
ring og yderligere bemandingsvurderinger at gå i dialog om, hvor-
ledes man i fællesskab kan opnå en løsning der til gavn for alle
parter sikrer en succesfuld færdiggørelse af byggeriet.
Byggeledelsen har følgende forudsætninger at arbejde videre på
sammen med entreprenørerne:
- Bygning H, I og J ønskes prioriteret således at indflytning

kan ske til 1. august.
- Færdiggørelse af øvrige bygninger så hurtigt som muligt.

Tidsplanssamarbejdet og fælles interesser må vise mulighe-
derne, idet bygherrer planlægger indflytning herefter.

- Der kan ikke betales for forcering
- Delafleveringer accepteres
Som byggeledelsen opfatter kontraktsgrundlaget omkring tid:
E2 har ikke accepteret nogen tidsplan.
E1's aflevering anføres i seneste tillægsaftaler til 3. august 2006.
Sanktionsgivende mellem- og afleveringsterminer kan efter byg-
geledelsens opfattelse ikke fastlægges, men bygherrerne fastholder
nuværende kontraktgrundlag, jf. ovenstående.

Med udgangspunkt i seneste oplæg fra entreprenører til tidsplan
af den 29.11.05 foreslår byggeledelsen at det fortsatte samarbejde
omkring tidsplan sker på en partneringlignende måde. Entreprenø-
rernes bemærkninger udbedes.«
I brev af 3. januar 2006 fra bygherrerne til E1 og E2 hedder det
bl.a.:
»Bygherrerne har i forlængelse af de skriftlige og mundtlige ud-
meldinger der er kommet fra entreprenørerne om forsinkelser
gennemgået byggeriets fremdrift og stade på grundlag af de rullende
tidsplaner og entreprenørernes oplysninger til fagtilsyn og bygge-
ledelse.
Vi kan ikke få denne gennemgang til at stemme overens med den
af E1 og E2 til byggeledelsen fremsendte tidsplan af 1.9.2005 rev.
29.11.2005.
I forhold til den udførelsestidsplan parterne var enige om i april
2005, dateret 24.6.04 rev. 4.4.05 og på baggrund af hvilken de
rullende tidsplaner siden da er baseret, samt fremdriften af bygge-
riet på pladsen er styret, kan vi konstatere følgende:
1. I april 2005 er der overensstemmelsemellem udførelsestidsplan
og stade.
2. I april 2005 var der enighed om, at aflevering kunne ske pr.
31.5.2006 såfremt udførelsestidsplanen dateret 24.6.04 rev. 4.4.05
blev fulgt.
3. De rullende tidsplaner som fremdriften siden er styret efter tog
udgangspunkt i denne plan.
4. Hen over sommeren 2005 blev der konstateret forsinkelser på
E1's entreprise A på bygningerne F, G, H og I.
5. Det er bygherrernes opfattelse, på det foreliggende grundlag,
at disse forsinkelser ikke, eller i meget ringe omfang, kan henføres
til bygherrernes forhold.
6. Der kan konstateres refleksforsinkelser på E2's entreprise D
som følge af forsinkelserne på entrepriseA. Bygherrerne er opmærk-
som på at en del af forsinkelsen skal henføres til E2's egne forhold.
7. I oktober 2005 komE1med indmeldinger til revideret tidsplan,
planen dateret 1.9.2005 rev. 05.10.05, hvorefter 4 bygninger E, F,
G og H havde slutterminer efter 31.5.2006.
8. Indmeldingerne i oktober 2005 fra entreprenørside tog udgangs-
punkt i byggeriets stade.
9. Efter byggeledelsens optimering af planen fra oktober 2005 og
indarbejdning af konstaterede vejrligsdage forelå afleveringsdatoer
hvor kun bygning G og H var forsinkede. Det er bygherrernes op-
fattelse at der var mulighed for ved en yderligere optimering at
stramme planen op.
10. Bygherrerne har konstateret at der i perioden fra april til ultimo
oktober 2005 er sket en forsinkelse for så vidt angår bygningerne
F, G, H og I.
11. I perioden fra 5.10.05 til den 29.11.2005 kan det konstateres,
at der efter entreprenørernes opfattelse er yderligere forsinkende
forhold på samtlige bygninger og at sidste færdiggørelse, bygning
G er flyttet fra 18.9.2006 til 9.1.2007.
Bygherrerne opfordrer på denne baggrund entreprenørerne til at
konkretisere årsagerne til de angivne forsinkelser og hvorfor disse
er bygherrernes ansvar, således at bygherrerne kan tage stilling til,
hvorvidt der er grundlag for tidsfristforlængelser.
…
Bygherrerne er indstillet på at medvirke til en færdiggørelsesplan
der indarbejder forsinkelserne fra april til oktober på bedst mulige
måde for alle parter. Det bemærkes dog hertil at bygherrerne ikke



er indstillet på at betale for forcering, dette uanset hvem der bærer
ansvarer for forsinkelserne.«
I mail af 18. januar 2006 fremsendte E1 til byggeledelsen et oplæg
til kompletteringstidsplan. I mailen hedder det bl.a.:
»I fortsættelse af afholdte fællesmøder d. 12. og 17. jan. 2006,
vedr. forsøg på at udarbejde en koordinerende hovedtidsplan for
færdiggørelsen af - - - projektet, kan E2 og E1 hermed fremkomme
med vedlagte oplæg.
Forudsætninger:
- Nærværende plan, er endnu et udkast, udarbejdet på fælles

tidsplanmøde, med deltagelse af, - - -, E2 og E1
- Planen er resultatet af et forsøg på at fremme byggeriet mest

mulig, og der er områder som fordrer tilførelse af ekstra
mandskab set i forhold til det forventelige.

Som aftalt på direktørmødet i nov. 2005 skal der betales for force-
ring hvor dette er indbygget i planen.
…
- Planens frembringelse medfører ikke en forringelse af parter-

nes retsstilling eller fortabelse af evt. krav der allerede er
rejst.«

Ifølge den vedlagte plan »Kompletteringsarbejder - foreløbig«
(bilag 130) skulle komplettering være afsluttet tidligst 8. december
2006.
I mødereferat fra møde den 19. januar 2006 med deltagelse af re-
præsentanter for bygherrerne, byggeledelsen og E2 hedder det bl.a.:
»- - - [byggeledelsen] meddelte, at der var givet fristforlængelse
på 43 dage, hvilket betyder at aflevering er sat til 1.8.2006. Herefter
opkræves dagbøder i henhold til kontrakten. Det er bygherrernes
opfattelse at det er muligt at færdiggøre byggeriet til den 1.8.
Det er E2's opfattelse at det ikke er muligt at færdiggøre byggeriet
til 1.8.2006 på grund af forsinkelser, der ikke kan tilskrives E2.
Det er E2's opfattelse at forsinkelsen er ca. ½ år.
…
Tidsplanforbehold
a. Afkald på dagbøder.
- - - [bygherrerne] tilkendegav, at der ikke vil blive givet afkald
på dagbøder.
b. Bekræfte honorering af forcering/tidsfristforlængelser.
- - - tilkendegav, at der … ikke vil blive indgået aftaler om force-
ring.
- - - tilkendegav at den meddelte fristforlængelse til 1.8 fasthol-
des.«
I referat (udarbejdet af bygherrerne) fra direktørmøde den 20. ja-
nuar 2006 med E1 hedder det bl.a.:
»2. BH har udmeldt følgende:
Afleveringsdato i henhold til kontrakt er 31.5.2006.
Meddelt fristforlængelse pr. 20.1.2006 er i alt 43 dage, hvorefter
afleveringsdatoen nu er 1.8.2006.
- - - vil opkræve dagbøder fra 1.8.06.
- - - fastholder sin udmelding om, at der ikke vil blive indgået
forceringsaftaler. Det er - - -'s opfattelse at det med det konstaterede
stade er muligt at færdiggøre byggeriet til 1.8.2006.
3. E1 har udmeldt følgende:
E1 mener sig berettiget til tidsfristforlængelser på grund af
manglende/uklart projekt. E1 har ultimo august 2005 rejst krav
herom samt krav om erstatning. Der er varslet klageskrift, men
dette foreligger endnu ikke. E1 er ikke enig i - - -'s udmelding om
forsinkelser jfr. - - -'s brev af 3.1.2006 og der vil komme særskilt
svar herpå.
…
7. Tidsplan

E1 efterspørger en overordnet tidsplan. En sådan foreligger ikke 
og dette er utilfredsstillende. E1 mener, at det er - - -'s ansvar at 
udarbejde en sådan.
- - - har noteret sig at byggeriet siden sommeren 2005 er styret i 
samarbejde med entreprenørerne via rullende tidsplaner. Det er 
utilfredsstillende for alle parter, at der ikke foreligger en overordnet 
tidsplan for arbejdet. Entreprenørerne har et medansvar for tilveje-
bringelse af sådanne planer, idet de leverer et nødvendigt input til 
- - -'s arbejde med koordinering og optimering af dette input.
Der var enighed om, at man under hensyn til de konstaterede ue-
nigheder skal tage udgangspunkt i byggeriets stade under det fælles 
arbejde med tilvejebringelse af en færdiggørelsesplan.
a. E1 har bearbejdet resultatet af arbejdsmøderne den 12. og 17. 
januar. Der er fremsendt en tidsplan dateret 18.1. med forudsætnin-
ger. Denne plan tager ifølge E1 udgangspunktet i arbejdets stade.
Den fremsendte plan er E1's input til - - - og - - -'s arbejde med
at tilvejebringe en overordnet tidsplan. E1 ønsker at - - -forholder
sig til denne plan, som kan »forædles« f.eks. ved - - -'s stillingtagen
til sluttermin, afleveringstakt, koordinering m.v. E1 har opstillet
følgende hovedforudsætninger for planen:
i. Der er forudsat en vis forcering. Denne er dog ikke konkretiseret. 
ii. Projektmaterialet er i orden og eventuelle afklaringer medfører
ikke forsinkelser.
iii. Der er forudsat kontinuitet i anvendelsen af arbejdskraft.
iv. Planen medfører ikke en forringelse af E1's retsstilling mht. 
allerede rejste krav.«
I referat fra byggemøde BM45 den 26. januar 2006 hedder det 
under punkt 45.17.60 Tidsplan bl.a.:
»Entreprise A+C+D:
Der henvises til diverse mødereferater fra møder med bygherre
vedr. tidsplan.
Byggeledelsen udarbejder tidsplan med udgangspunkt i stadet pr.
januar 2006 og aflevering august 2006.
E1 + E2 bemærker: Pt: foreligger ikke en hovedtidsplan. Der er
fremsendt et oplæg fra E1 + E2 dateret 18/1 2006.«
I brev af åen 21. januar 2006 fra E1 til bygherrerne hedder det om
»tilføjelser til referatet« fra mødet den 20. januar 2006 bl.a.: 
»ad 3.
E1 mener sig også berettiget til tidsfristforlængelse for forsinkelse 
af andre årsager end »manglende/uklart projekt« og henviser i den 
forbindelse til de forsinkelser og årsager, der er registreret i bygge-
møde-, tidsplanmødereferater og andre referater, korrespondance 
mv. samt i de skemaer med registrering af tidsforskydelser og heraf 
affødte spilddage, der løbende er udleveret til - - -.
Dette møde er første gang, at - - - eller - - - har udmeldt og fast-
holdt en afleveringsdato overfor E1. Det er også første gang, at - -
- og - - - omtaler og varsler dagbod overfor E1 for forsinkelse. Ved 
brev af 2006-01-03 fra - - - til storentreprenør A, C og D er det 
endvidere første gang, at - - - eller - - - har meddelt, at - - - ikke er 
indstillet på at betale for forcering, dette uanset hvem der bærer 
ansvaret for forsinkelserne. - - - anmodede - - - om en skriftlig 
meddelelse til E1 vedrørende udmeldingen om den fastholdte afle-
veringsdato, varsling af dagbod og om - - -'s indstilling til forcering.
E1 kan ikke acceptere - - -'s udmeldinger i punkt 2.
E1 deler ikke »- - -'s opfattelse at det med det konstaterede stade
er muligt at færdiggøre byggeriet til 2006-08-01«. E1 finder dette 
urealistisk.
- - - bemærkede, at det ikke er på alle entrepriser, at der er aftalt 
en kontrakttidsplan med afleveringsterminer eller sanktionsgivende 
terminer. Dette gælder f.eks. for storentreprise C, hvor der generelt 
er taget forbehold for tidsterminer.
(Tilføjet efter mødet: For storentreprise A er der aftalt en kontrakt-
tidsplan med en række dagbodsgivende terminer, som for længst



er passeret og derudover en dagbodsgivende termin pr. 2006-08-
01 for aktivitet 62: Færdiggørelse af de udvendige arbejder. Jf. bilag
2.06 til tillægsaftale nr. 02-A).«
I referat (udfærdiget af bygherrerne) fra møde den 27. januar 2006
med E1 hedder det bl.a.:
»3. Bygherrernes færdiggørelsesplan af den 23.1.06.
Bygherrerne forelagde deres færdiggørelsesplan for entreprenører-
ne. Følgende forudsætninger for planen blev udmeldt og skrevet
op på tavlen.
1. Der er 0 sekunder i slæk indarbejdet.
2. Udvendige arbejder er ikke incl. i planen.
3. - - - kiosk er inkl. i F.
4. Der arbejdes i sommerferien.
5. Der er den nødvendige bemanding.
6. Projektafklaringer i rette tid.
7. Kunst i G er inkl. i planen.
8. Indregulering i G er inkl. lysstyring og ventilation.
9. E er inkl. Storkøkken.
- - - redegjorde for forudsætningerne for den udarbejdede plan,
som E1 får på fil til deres nærmere stillingtagen. Hovedsynspunktet
er, at der pr. 1.8. alene resterer arbejder for E1 som er opfølgning
på/afslutning af bygherreleverancer. Planen tager udgangspunkt i
det aktuelle stade og den har derfor indvirkning på den aktuelle
planlægning og styring af fremdriften.
På det foreliggende udtrykte E1 stor bekymring for de opstillede
forudsætninger bl.a. under henvisning til det historiske forløb.«
I brev af 2. februar 2006 fra E1 til bygherrerne om referatet fra
direktørmødet den 27. januar 2006 hedder det bl.a.:
»- - - og - - - fandt det bemærkelsesværdigt og urealistisk, at - - -
efter at have deltaget i udarbejdelsen af det oplæg af 2006-01-18
til hovedtidsplan, som forelå forud for bygherremødet 2006-01-20
- nu kunne afkorte denne med ca. 4 måneder. - - - efterlyste herun-
der bemandingsplaner og hvilken byggerytme, planen tog afsæt i
(f.eks. bygningsafsnit og »lodret eller vandret«)? - - - oplyste, at
disse forhold afventede en nærmere bearbejdning. Planen var blot
komprimeret, men uden at ændre på stavlængder fra 18/1-planen
og forudsætningen er, at den nødvendige bemanding er til rådighed.
- - - fandt det problematisk og risikabelt for - - - at lade »det hele
køre« efter færdiggørelse til 2006-08-01 frem for en prioritering
af bygningsafsnittene.«
I brev af 6. februar 2006 fra bygherrerne til E1 og E2 hedder det
bl.a.:
»Byggeherrerne og Byggeledelsen har afholdt en møderække
vedr. tidsplan for færdiggørelsen af byggeriet sammenmed storen-
treprenørerne E1 og E2. Bygherrerne præsenterede hhv. den 26.1.06
og den 27.1.06 en færdiggørelsestidsplan for byggeriet. Tidsplanen
viser at byggeriet kan færdiggøres pr. 1.8.06 med undtagelse af
udvendige arbejder, kioskområdet i bygning F, arbejder i forbindelse
med kunst i G, indregulering af koncertsal og bygningsarbejder i
forbindelse med storkøkken i bygning E. De undtagne arbejder vil
således ikke indgå i vurderingen af om der ved afleveringen den
1.8.06 er væsentlige mangler, jfr. AB92 § 28 stk. 2 med tilføjelser.
Der blev den 31.1.06 afholdt et »forædlingsmøde«med deltagelse
af Byggeledelsen og entreprenørerne vedr. den udmeldte færdiggø-
relsesplan.
Bygherrerne har endnu ikke modtaget entreprenørernes tilbage-
melding vedr. løsningsmuligheder og forudsætninger for at realisere
planen. Vi vil derfor med dette brev præcisere, at den udmeldte
plan fra d.d. danner grundlag for styring og udførelse af alle arbejder
i bygningerne A-J således at færdiggørelse sker i overensstemmelse
med den udmeldte plan af 23.1.06.
Det betyder at bygherrerne vil opkræve dagbøder fra 1.8.06.«
I brev af 6. februar 2006 fra E2 til bygherrerne hedder det bl.a.:

»I skrivelsen af 6. januar 2006 har De meddelt, af De, når rådgi-
vernes bemærkninger foreligger, vil De begrunde Deres standpunkt 
nærmere. Uanset De ikke er vendt tilbage, skal vi hermed kommen-
tere deres brev.
1. Forsinkelser fra betonentreprenøren
I Deres brev noterede De »at entreprise D, pr. 1. oktober 2005,
var refleksforsinket som følge af forsinkelser på andre entrepriser«.
Denne anerkendelse fører til, at bygherren bør indrømme en tids-
fristforlængelse svarende til refleksforsinkelsen på 6 måneder.
Hvad specielt angår bygning H, mener vi ikke, at der er forhold 
i vores entreprise, der kan fratage os retten til tidsfristforlængelsen 
på 6 måneder.«
I brev af 6. februar 2006 fra E2 til bygherrerne hedder det bl.a.: 
»Med reference til mødet afholdt den 26. januar 2006 på bygge-
pladsen, hvor vi fik udleveret en bygherre færdiggørelsesplan date-
ret rev. 20060123 med 9 forudsætninger for denne, skal vi hermed 
kommentere denne plan. Samtidig skal vi kommentere skrivelse 
af 6. februar 2006 fra BH.
Efter en nøje granskning af den modtagne plan, er vi blevet be-
kræftet i, at det er helt urealistisk at imødekomme en aflevering af 
vores arbejder den 1. august 2006. Årsagerne der ligger til grund 
for denne konklusion er bl.a. følgende
…
Derfor må vi endnu engang oplyse Dem, at en realistisk færdiggø-
relsesplan hedder januar 2007, men samtidig påpege en risiko for, 
at en noget senere aflevering er tænkelig hvis ikke de mange pro-
jektmangler bliver afklaret hurtigt.
Vi er, som tidligere informeret til Dem, åben for en aftale om 
forcering. Uden enforceringsaftale vil byggeriet tidligst blive fær-
diggjort primo 2007.
Såfremt bygherren vælger at opkræve dagbøder, agter E2 at ind-
lede en voldgiftssag og gør opmærksom på, at tilbageholdte beløb 
er rentebærende.«
I referat fra byggemøde BM46 den 9. februar 2006 hedder det 
under punkt 46.17.00 Tidsplan bl.a.:
»E2: refererende til brev af 6/2 2006 kan E2 ikke acceptere fær-
diggørelsestidsplan af 23/1 2006.«
Efter at bygherrerne i brevet af 6. februar 2006 har varslet dagbø-
der fra 1. august 2006 hedder det i brev af 10. februar 2006 fra E1 
til bygherrerne bl.a.:
»E1 accepterer ikke bygherrernes udmelding om, at der vil blive 
opkrævet dagbøder fra 2006-08-01. Dels er udmeldingen ikke i 
overensstemmelse med kontraktgrundlaget og dels kræver E1 
tidsfristforlængelse for forsinkelser.«
Ved brev af 17. februar 2006 til E1 fastholdt byggeledelsen, at 
udkastet til tidsplan af 23. januar 2006 var realistisk.
I mail af 17. februar 2006 fra E1 til byggeledelsen og bygherrerne 
hedder det bl.a.:
»Fakta er, at E1 er de eneste der på har udført tidsplaner på dette 
projekt til dato. Vi har og efterlyser stadig en brugbar tidsplan der 
sandsynliggør hvorledes dette projekt gøres færdigt dagbod eller 
ej.
Den af - - - fremsendte bygherreplan dateret 9. feb. 2006, som er 
en mislykket sammensmeltning af tidligere E1 plan, indeholder så 
mange fejl, at den ikke kan bruges, hvilket E1 bl.a. fremførte på 
rulletidsplanmøde g.d. På samme møde oplyste E1 at planen vil 
medfører en bemanding alene på E1's kompletteringsentreprise på 
140 mand.«
I brev af 23. februar 2006 fra bygherrerne til E2 hedder det bl.a.: 
»Bygherrerne har modtaget E2's breve af 2.6.2006.
Vedr. forsinkelser.
Bygherrerne har ikke på noget tidspunkt accepteret, at E2 var 6
måneder refleksforsinket. Det fremgår af det omtalte brev fra byg-



herrerne, at de her omhandlede forsinkelser, er forsinkelser som
var registreret på grundlag af de rullende tidsplaner som byggeriet
siden maj 2005 blev styret efter.
Bygherrerne anerkender ikke E2's krav om fristforlængelse på 6
måneder.«
I brev af 24. februar 2006 fra byggeledelsen til E1 hedder det bl.a.:
»Byggeledelsen har modtaget E1's mail af den 17.2., 21.2 og 22.2
og byggeledelsen har følgende kommentarer:
1. E1's meddelelse om at man ikke vil tilføre byggepladsen de
fornødne ressourcer mhp færdiggørelse efter den af bygherrerne
udmeldte plan, med mindre der betales forceringstillæg, er videre-
formidlet til Bygherrerne.
Vi skal på vegne af bygherrerne meddele, at der ikke vil blive
betalt forcering, og at E1's meddelelse betragtes som vægring ved
at efterleve den udmeldte færdiggørelsesplan i sin helhed.
Dette vil efterlade en opfattelse af at E1 ikke loyalt, under de af
bygherrerne udmeldte forudsætninger, har medvirket til at imple-
mentere færdiggørelsesplanen af 23.01.06, hvilket entreprenøren
efter vor opfattelse er forpligtet til. Byggeledelsen vil overlade til
bygherrerne de videre afgørelser for byggeriets fortsatte planlæg-
ning.«
I referat fra direktørmøde den 29. marts 2006 med E2 hedder det
bl.a.:
»- - - havde udarbejdet en oversigt over bemandingerne på hen-
holdsvis biotekbyggeriet i - - - og - - - i - - -. Disse kurver viste en
bemandingsmanko i - - -. Disse kurver samt en drøftelse af parternes
oplevelse af problemerne og udfordringerne på byggepladsen var
hovedtemaet i den efterfølgende diskussion der mundede ud i føl-
gende hensigtserklæring/aftale:
- Opmanding
Snarest muligt 10-15 mand. E2 taler med sin organisation og
melder snarest tilbage.
- Prioritering (H, l og J)
Begrundet med opfyldelse af hovedlejeaftaler.
- Kompensation for spildtid ved opmanding
Udløses såfremt byggeledelsen ikke kan anvise aktiviteter. E2
ønsker alle ekstraomkostninger dækket.
- 1. august problematik
afleveringsterminer og deraf afledte evt. dagbodskrav drøftes vi-
dere mellem parterne.
- Kompensation for forlænget byggepladsdrift
skal ses i sammenhæng med opstart, diskuteres mellem parterne
med udgangspunkt i kontraktgrundlag og færdiggørelsesmuligheder.
…
- Rullende tidsplan
Parterne erkender, at en koordineret tidsplan ikke kan udarbejdes,
hvorfor de rullende tidsplan møder styrer forløbet.
…«
I anledning af, at E1 den 31. marts 2006 havde oplyst, at man
havde standset »tog-2« (»glas, døre, træværk og maler 2«), idet
loftmontagen var standset af E1's forsinkelse, meddelte bygherrerne
den 4. april 2006, at E1 kunne overhale E2 for bygherrernes regning
og risiko. Meddelelsen blev bekræftet i Rullende tidsplanmøde nr.
02.06 den 4. april 2006.
I referat fra Rullende tidsplanmøde nr. 06.06 den 9. maj 2006
hedder det under punkt 06.05.00 Færdiggørelsesplan bl.a.:
»Prioritering af færdiggørelsestakt er H, I og J - alle bygninger
de 2 øverste etager. Bygning F og G.
Indarbejdes i tidsplan som pågår.«
I brev af 15. maj 2006 fra direktør - - - til E2 hedder det bl.a.:
»Herudover vil vi gerne bekræfte, at når der gennem tilbagemel-
ding på arbejds- og tidsplaner - formentlig om 2-3 uger - kan fast-
lægges de videre tidsterminer, vil bygherrerne indgå i en dialog

med E2 om ændring af sanktionsbærende terminer på - - - med 
henblik på en afsnitsvis færdiggørelse«
I referat fra Rullende tidsplanmøde nr. 07.06 den 16. maj 2006 
hedder det under punkt 07.05.00 Færdiggørelsesplan bl.a.:
»Prioritering af færdiggørelsestakt, præcisering:
H, l og J - alle 3 bygninger etage 3 og 4. Herefter etage 0 til 2 
Siddeløbende hermed bygning F og G
Arbejderne i bygning A-E planlægges således at ressourceplace-
ringer her ikke må virke bremsende for fremdriftshastigheden i 
bygning F til J.
Indarbejdes i tidsplanlægning.
[- - -, E1] ønsker skriftlig meddelelse på at bygning F, G, H, I og
J skal prioriteres frem for bygning A, B, C, D og E (byggeledelse)« 
I brev af 27. maj 2006 fra E2 til byggeledelsen hedder det bl.a.:
»I forbindelse med de sidste ugers tidsplanlægning, samt bygherre 
ønsker om indflytning og ibrugtagning af etage 3 og 4 i bygning 
H, l og J, vil vi hermed kommentere som følger:
Der er i samarbejde med byggeledelsen udarbejdet en plan for 
entreprise D, som tilgodeser bygherrens ønsker om en prioritering 
af ovennævnte dele af byggeriet i henhold til tidsplan referat nr. 
07.06 dateret 16.05.2006 punkt 07.05.00.
Planen som vi har udarbejdet sammen med byggeledelsen dateret 
22-05-06, indeholder ikke bygning F og G som ifølge nævnte 
tidsplan referat nr. 07.06 skal udføres sideløbende med etage 3 og 
4 i bygning H, l og J.
…
Som optyst til byggeledelsen på de seneste tidsplansmøder og
ifølge planen dateret 22-05-06, vil vores basisinstallationer kunne 
gøres færdig, men der vil være en hel del installationer der ikke 
kan gøres færdige til 01.08.2006 i ovennævnte områder som oplyst 
på mødet d. 15-05-06.
En færdiggørelse af de nævnte områder vil rykke en aflevering 
af det samlede byggeri, udover de af os tidligere beskrevne forsin-
kelser på 6 måneder, på grund af, at der efter en ibrugtagning vil 
arbejdet efterfølgende primært foregå i weekender og med store 
gener.
Det er vigtigt at påpege, at områderne er montageklar for installa-
tioner og forangående aktiviteter er færdige, i henhold til planen 
af 22-05-06, samt at projektafklaringer og projekt ligeledes er klar 
til rette tid.
Vi skal endelig gøre opmærksom på, at ovennævnte tiltag forårsa-
ger ekstra omkostninger for os, som vi vil bede Dem om en skriftlig 
accept for.
Omkostninger i forbindelse med forcering skal aftales før disse 
påbegyndes og vil blive faktureret.«
I brev af 2. juni 2006 fra bygherrerne til E1 og E2 hedder det bl.a.: 
»Fra bygherrerne
Notat fra bygherremøde den 29.05.2006 og efter aftale på møde
den 1. juni 2006.
På bygherrernes vegne meddeles herved accept til byggeledelsen
for igangsættelse af aktiviteter, f.eks. overarbejde, weekendarbejde, 
omplacering af mandskab og dermed forbundne omkostninger, 
som kan medvirke til fremme af tidsplanen og de af bygherrerne 
prioriterede datoer/bygninger.«
I Beskedseddel C-60 underskrevet den 7. juni 2006 indgik bygher-
rerne og E1 aftale om betaling i regning af overarbejde, weekend-
arbejde mv. samt betaling af materiel med henblik på at prioritere
færdiggørelse af - - -. Det fremgår af byggesagens bruttoliste over
ydelsesændringer vedrørende entreprise A og C, at der på aftalesed-
del nr. 60 vedr. bygningsafsnit H-J er betalt godt 1.5 mio. kr.
I referat fra Rullende tidsplanmøde nr. 12.06 den 27. juni 2006 
hedder det under punkt 12.05.00 Færdiggørelsesplan bl.a.:
»Prioritet af bygninger.



Med udgangspunkt i bygherrernes ibrugtagnings ønsker, er den overordnede prioritering af færdiggørelsen som følger:
01.08.2006Bygning H-I-J etage 3-4
01.10.2006Bygning H-I-J etage 0-1-2
10.10.2006Bygning F og G
10.10.2006Bygning E Køkken + Garderobe

Bygning A-B-C-D - rest E«
I brev af 28. juni 2006 fra E1 til Bygherrerne hedder det bl.a.:
»I fortsættelse af diverse korrespondance og møder ønsker E1
hermed at samle op på drøftelserne om de tiltag, der skal sikre
fremdriften af koncertsalens færdiggørelse mest muligt og i den
forbindelse at præcisere E1's betingelser for at indgå en aftale om
forcering.
00. Generelt
I lighed med aftalen om forcering på etage 3 og 4 i bygning H, I
og J
- honorerer bygherrerne forceringsindsatsen efter regning
- pålægger en aftale om forcering i bygning F og G ikke E1 noget
ansvar for, om entrepriserne kan færdiggøres til en bestemt tid
…
- skal ethvert arbejde, bygherrerne ønsker udført i sommerferien
(uge 28 og 29), honoreres som en del af den indgåede aftale om
forcering
- indebærer en aftale om forcering i bygning F og G, at der fortsat
ikke udføres arbejder på bygning A-E, som derved bliver yderligere
forsinket. Bygherrerne honorerer i regning E1 for, at færdiggørelsen
af bygning A-E herved forsinkes og forstyrres.
…
03. Arbejder udført i regning
Regningsarbejder honoreres som E1's omkostninger, herunder
f.eks. udgifter til eget mandskab, materialer, materiel, underentre-
prenører og byggeplads, med tillæg af E1's styringsomkostninger
og et dækningsbidrag på 12,4 % af de samlede omkostninger sva-
rende til dækningsgrad (DG) 11%. Som en del af E1's styringsom-
kostninger afregnes funktionærtimer med kr. 700,- ekskl. moms
pr. time.
04. Forceringsomkostninger
Bygherrerne ønsker mod betaling at igangsætte forcering efter
modellen for bygning H, I og J, etage 3 og 4. Bygherrerne honorerer
E1 for forceringsomkostninger i regning, jf. pkt. 03. Den aftalte
forcering indebærer, at arbejderne stilles i bero på bygning A-E.
Bygherrerne honorerer E1 for de øgede omkostninger herved i
regning, jf. pkt. 03. Såfremt der fremkommer andre affødte omkost-
ninger ved iværksættelse af ovenstående, afholdes disse omkostnin-
ger af bygherrerne iht. pkt. 03.«
I aftale mellem bygherrerne og E2 af 28. juni 2006 om »betaling
af opmanding, spildtids- og standsningsomkostninger« hedder det
bl.a.:
»Denne aftale er indgået som et led i drøftelserne om færdiggørel-
sen af - - - i - - -. Hensigten med aftalen er at fremme færdiggørelsen
af nybyggeriet.
…
er der for at sikre færdiggørelsen af - - - indgået følgende aftale:
1. E2 har forudsat en bemanding på 30 mand. Der er d.d. beskæf-
tiget 7 mand på pladsen ud over de 30. E2 mander op med yderli-
gere 8 mand hurtigst muligt. E2 melder straks tilbage hvornår op-
mandingen kan finde sted.
2. Denne aftale gælder for opmanding ud over de 30 mand.
3. Hvis der er hindringer, som bygherre eller andre deltagende
parter i byggeriet forårsager, der indebærer at E2 må standse arbej-
det, eller på anden måde påføres spildtid på byggepladsen, betaler

byggeherrerne E2 omkostninger herved. Det er en forudsætning,
at hindringerne ikke skyldes E2's egne forhold.
4. E2 har pligt til, senest en uge før standsningen eller umiddelbart
efter en uforudset hindring er indtruffet, at rette henvendelse til
byggeledelsen. Dette er en forudsætning for, at der kan honoreres
for standsningen som anført nedenfor.
5. E2 skal i meddelelsen angive hvor, og ved hvilke arbejder der
standses samt skønne, hvor længe og hvilke udgifter der påføres
bygherrerne.
6. Parterne er enig om at minimere spildtid.
7. Bygherrerne afholder meromkostningerne ved standsningen,
enten ved timeløn, tabt akkord eller anden dokumenterbar omkost-
ning.
8. Bygherren honorerer opmandingen udover de 30mand således:
Ansættelse i E2 lokalt: 25 kr. pr. time
Ansættelse i E2 > 40 km fra byggepladsen: 160,25 kr. pr. time
Montører fra underleverandører/vikarbureau: 116 kr. pr. time
Spildtid: 500 kr. pr. time
9. Udgifter i forbindelse med afmanding skal reguleres efter
samme princip som udgifter til opmanding efter denne aftale. Der
honoreres ikke for naturlig afmanding i forbindelse med færdiggø-
relse.
10. Betaling efter denne aftale starter ved opmandingens iværk-
sættelse.«
I referat af Rullende tidsplanmøde nr. 13.06 den 4. juli 2006
hedder det under punkt 13.05.00 Færdiggørelsesplan bl.a.:
»- - - [E2]: E2 accepterer ikke datoerne sommulig ibrugtagnings-
mulighed. Efterspørger koordineret tidsplan for G.«
I brev af 24. juli 2006 fra bygherrerne til E2 hedder det bl.a.:
»Som led i de drøftelser om færdiggørelsesterminer og dagbøder,
som fandt sted på mødet 28. juni 2006, skal bygherrerne for - - -
meddele følgende:
Opkrævning af dagbod udsættes til 25. august 2006.
Baggrunden herfor var de drøftelser, man havde omkring refleks-
forsinkelser fra andre entreprenører, som fandt sted på mødet.
Udsættelsen af de sanktionsbærende knudepunkter var endvidere
også et udtryk for en kulance fra bygherrernes side for opmandingen
og den indsats, som E2 havde iværksat vedrørende færdiggørelsen
af afsnit H, I og J (dele af - - -).
Derfor er udsættelsen af opkrævning af dagbod betinget af:
1. at den øgede bemanding fortsættes, og
2. at E2 udarbejder et oplæg til mødet 8. august 2006 om fastlæg-
gelse af færdiggørelsestermin for hele byggeriet, og
3. at der på det grundlag indgås en samlet aftale om færdiggørel-
sesterminer og nye sanktionsbærende knudepunkter, som er opdelt
på forskellige elementer i byggeriet.«
I referat fra Rullende tidsplanmøde nr. 15.06 den 1. august 2006
hedder det under punkt 15.05.00 Færdiggørelsesplan bl.a.:
»Prioritet af bygninger: Med udgangspunkt i bygherrernes ibrug-
tagnings ønsker, er den overordnede prioritering af færdiggørelsen
som følger:
Bygning H-l-J etage 3-4 01.08.2006, - - - OK, Ibrugtagningstilla-
delse modtaget fra myndighed.
…



01.10.2006Bygning H-I-J etage 0-1-2
Indvielse fastsat til den 17. november.Bygning F og G
BearbejdesBygning E Køkken+Garderobe
Bearbejdes.«Bygning A-B-C-D-rest E

Bygning H-I-J etage 3 og 4 blev herefter taget i brug den 1. august
2006.
I Notat af 9. august 2006 fra byggeledelsen til entreprenørerne
om »Aftale om betaling af ekstraarbejder i regning og betaling af
overarbejde« hedder det:
»Aftalen gælder for alle bygninger A-J uanset bygherre.
1. Hvor tillægsarbejder igangsættes »i regning« er entreprenøren
forpligtet til at igangsætte dette hurtigst muligt med mindre der er
indgået særlig aftale om tidspunktet for udførelsen. Dette gælder
uanset om der er indgået aftale om pris/tid m.v. jfr. AB § 14 stk.
2.
2. Entreprenøren fremsender afregning for udført arbejder, hvoraf
fremgår dels materialeforbrug og timeforbrug med angivelse af
hvor i projektet arbejdet er udført.
3. Entreprenøren skal have betaling for de af ham afholdte udgifter
efter følgende princip:
a. Underentreprenørs opgørelse over for E1 påmaterialer, materiel,
forsikring, forbrugsgods, rejser, arbejdsløn og opholdsudgifter.
Priser på materialer, forbrugsgods dokumenteres ved leverandør-
faktura. Hertil tillægges E1 dækningsbidrag på 12,4 %.
b. E1's prisopgørelser i forbindelse med egne arbejder på materi-
aler, materiel og forbrugsgods. Priser på materialer, forbrugsgods
dokumenteres ved leverandørfaktura. Hertil tillægges E1's dæk-
ningsbidrag på 12,4 %.
c. Tillæg for forsikringer etc. Hertil tillægges E1's dækningsbidrag
på 12,4 %.
d. Timepriser for E1's egne ansatte håndværkere afregnes til 400
kr. pr. time inkl. alle tillæg.
e. Tillæg for rejse- og opholdsudgifter. Hertil tillægges E1's
dækningsbidrag på 12,4 %.
f. Tillæg for bidrag til byggeplads aftales i specielle tilfælde.
Hertil tillægges E1's dækningsbidrag på 12,4 %.
g. Styringsomkostninger er indeholdt i dækningsbidrag. I specielle
tilfælde kan styringsomkostninger honoreres afhængig af opgavens
karakter og sværhedsgrad. Funktionærer afregnes da til 787 kr. pr.
time inkl. alle tillæg.
4. Såfremt der ikke kan skabes fuld enighed om afregningen un-
derskrives tillægsaftalenmed forbehold, således at der kan foretages
afregning for den del af beløbet der er enighed om.«
I beskedseddel C-100 underskrevet af parterne den 14. august
2006 indgik bygherrerne og E1 aftale om betaling i regning vedrø-
rende bygning G af

»Omkostninger i forbindelse med nødvendige tiltag for at fremme
tidsplan og de af bygherrerne prioriterede dato/bygninger.
Omfatter følgende aktiviteter og registreres i skemaer, jf. mail
10.08.06 …
- Indlejning af tyske håndværkere
- Tillæg for overtidsbetaling
- Ændringer i planlagte aktiviteter
- omplacering af mandskab«
Det fremgår af sagens bruttoliste, at der vedrørende C-100 er betalt
lidt over 1.2 mio. kr.
I referat fra byggemøde BM57 den 24. august 2006 hedder det
under punkt 57.15.00
Arbejdets stade og fremme på pladsen bl.a.:
»E1 + E2 tager forbehold for de af bygherren ønskede indflyt-
nings/ibrugtagningsterminer.«
Med håndskrevet brev af 6. september 2006 fra - - - der siden den
1. september 2006 var tilknyttet byggeledelsen, til E1 blev frem-
sendt udkast til en koordinerende arbejdsplan for koncertsalen,
Bygning G. Ifølge brevet viste arbejdsplanen byggeledelsens »op-
fattelse af den nødvendige arbejdstakt for at kunne ibrugtage salen
i uge 46«. Byggeledelsen anmodede om E1's kommentarer til ar-
bejdsplanen.
I mail af 7. september 2006 fra E1 til - - - hedder det bl.a.:
»Vi har til vores overraskelse modtaget en tidsplan for koncertsa-
len rev. 08- dateret 2006-09-06. Overraskelsen består i, at vi havde
en forventning om at blive inddraget i processen, således at der så
snart du havde fået input fra de berørte aktører i byg F og G, kunne
udarbejde et oplæg til en fælles tidsplan.
E1 er ikke blevet indkaldt til møde herom.
Den modtagne plan rev. 08, adskiller sig ikke principielt fra de
tidligere udgaver. Dvs. den viser f.eks. opstart af snedkeraktiviteter
i uge 37 med over 10 snedkersjak, som i øvrigt ikke er koordineret
med stilladser m.v. hvilket er fysisk umuligt.
Det dur da overhovedet ikke, og er absolut ikke i overensstemmel-
se med vores fælles drøftelse på mødet.
Hvorledes sikres de klimatiske forhold i øvrigt at være tilstede,
således at betingelserne for udførelse af snedkerarbejder er opfyldt.«
I referat fra Rullende tidsplanmøde nr. 21.06 den 12. september
2006 hedder det under punkt 20.05.00 Færdiggørelsesplan bl.a.:
»Prioritet af bygninger: Med udgangspunkt i bygherrernes ibrug-
tagnings ønsker, er den overordnede prioritering af færdiggørelsen
som følger:

Indflytning den 01.10.2006. …Bygning H-I-J etage 0-1-2
Manglende arbejder til denne termin opgøres/vurderes af entreprenør

Indvielse fastsat til den 17. november.Bygning F og G
Tidsplan under bearbejdning
Bearbejdes ved - - -Bygning E Køkken+Garderobe
-do.«Bygning A-B-C-D -rest E

I mail af 2. oktober 2006 fra byggeledelsen til E1 og E2 hedder det
bl.a.:
»Bygherrerne beder om gennemførelse af en delaflevering for -
- - omfattende bygning H, I og J gældende fra 1. oktober 2006.
Byggeledelsen og fagtilsyn har påbegyndt en planlægning af
hvorledes vi gennemfører og håndterer restarbejder og mangler,

men uanset er det besluttet af bygherrerne overtager de juridiske
ansvar fra 1. oktober.«
I brev af 3. oktober 2006 fra - - - til BH2
Att.: - - - hedder det bl.a.:
»Koncertsal og foyér, tidsplan.



Som nævnt ved vor tlf. samtale d.d. er fremdriften for E1 nedslå-
ende, uanset at byggeledelsen har opfyldt torsdagens ønsker fra E1
til at sikre grundlaget for fremdrift. Stadet er følgende:
…
Det opleves af mig som umuligt for byggeledelsen at få brugbare
aftaler med E1 vedrørende tidsplan/fremdrift. De forsøg, der er
gjort på diverse møder med E1 og som er opfattet som aftalte ter-
miner, der var et grundlag for fremdriften, holder overhovedet ikke
stik.
Det er derfor min anbefaling, at bygherren aflyser indvielsen den
17. november 2006.«
I referat fra byggemøde BM59 den 5. oktober 2006 hedder det
under punkt 59.15.00
Arbejdets stade og fremme på pladsen bl.a.:
»Delaflevering for - - - fastsat af bygherre til 1. oktober 2006. I
brugtagning for - - - arealet er sket 1. august«
Under punkt 59.17.00 Tidsplan hedder det bl.a.:
»E1: Konstaterer at der ikke foreligger en koordineret tidsplan
for færdiggørelse af byggeriet. Indvielse den 17/11 - E1 opfordrer
til yderligere dialog med bygherrerne, idet åbningsarrangement
ikke er muligt med en rimelig færdiggørelsesgrad i F og G.«
I referat fra byggemøde BM60 den 19. oktober 2006 hedder det
under punkt 60.15.00 Arbejdets stade og fremme på pladsen bl.a.:
»»59.15.03: - - - oplyste, at datoen for delaflevering af - - - af
bygherrerne er fastsat til den 1. oktober 2006 og at datoen for
ibrugtagning af - - -arealet er fastsat til den 1. august 2006. Afleve-
ringsforretning med afleveringsprotokol skal gennemføres nu med
de nævnte datoer som de gældende. Byggeledelsen tager aktion på
dette.«
…
»59.17.06: - - - efterlyste plan for ekstraordinære tiltag sommåtte
være nødvendige for 17/11 arrangementet i Koncertsalen.
59.17.07: - - - meddelte, at ønsket stade pr. 17/11 for koncertsal
og foyér, jf. memo, dateret 2006-09-22 ifølge E1 ikke er muligt.«
»59.17.08: - - - efterspurgte koordinering af indvendige og udven-
dige aktiviteter og konstaterede, at det p.t. ikke foregår fra bygge-
ledelsens side. Byggeledelsen tager aktion på dette««
I referat fra Rullende tidsplanmøde nr. 27, uge 44, 2006 den 31.
oktober 2006 hedder det under punkt 27.05.00 Færdiggørelsesplan
bl.a.:
»1. Restarbejder og mangelsafhjælpninger H, I, J i beboede områ-
der, 1. december
1. Bygning G og F, 31. december.
1. Arbejder i forbindelse med jubilæum den 25. november. Test-
koncert den 19. november
2. Køkken, bygning E, 1. december
3. Restarbejder og mangelsafhjælpninger, H, I, J øvrige områder,
31. december.
4. Færdiggørelse A-E, plan under udarbejdelse.«
I brev af 13. november 2006 fra byggeledelsen til E1 hedder det
bl.a.:
»Vedr. - - - bygning A-F. Aftale om færdiggørelse af E1's kom-
pletteringsarbejder til aflevering
Bygherrerne på - - - beder hermed E1 om at færdiggøre kontrakt-
lige entreprisearbejder, hvor E1's kompletteringsarbejder færdiggø-
res uden hensyntagen til om installationsarbejder er færdiggjort.
…
Bygherren er bekendt med, at de færdigbehandlede overflader
formentligt vil få skader i forbindelse med de efterfølgende instal-
lationsarbejders udførelse. E1 godtgøres omkostninger i forbindelse
med afhjælpning af skader og omkostninger i forbindelse med ud-
skudte arbejder. Afhjælpningsarbejdet og udskudte arbejder
igangsættes og gennemføres i samarbejde med byggeledelsen.

E1 udarbejder arbejdsplan for egne entrepriser for bygning A-F 
som »bedste bud«, der stiler mod en færdiggørelse af aftalte arbejder 
så hurtigt som muligt. Som led i færdiggørelsesarbejderne kan 
bygherrerne vælge at indgå aftaler om ændret prioritering mod 
honorering efter nærmere aftale.
Aftalen er indgået som en samarbejdsaftale, der kræver positiv 
indsats fra alle projektets parter.
Når der er enighed om, at arbejderne er udført til det aftalte stade, 
afholdes der delafleveringsforretning for bygning A-F. Afleverings-
protokollen skal angive hvilke aftalte restarbejder, der er udskudt 
til et senere tidspunkt og der udføres og aftales en tidsplan som 
grundlag for disse arbejders udførelse.«
I brev af 21. november 2006 fra bygherrerne til E2 hedder det 
bl.a.:
»Vedrørende fristforlængelse. Godtgørelse for forlænget byggetid. 
Dagbod.
På mødet den 15. november hos Kammeradvokaten v. advokat 
Kasper Mortensen med deltagelse af … drøftedes blandt andet det 
af E2 rejste krav på fristforlængelse i 6 måneder, betaling af godt-
gørelse for forlænget byggetid og opkrævning af dagbøder.
Bygherrerne kunne konstatere, at der ikke kunne opnås enighed 
om længden af E2's refleksforsinkelse på entreprise D, der kan 
henføres til forsinkelser i E1's råhusentreprise, entreprise A. Byg-
herrerne anerkender, at E2 har været udsat for forsinkelser der kan 
henføres til råhusentreprenørens forsinkelse og vurderer at denne 
forsinkelse udgør 8½ uge.
E2 nævnte på mødet, at der senere har været andre forsinkende 
omstændigheder, end den forsinkelse af råhusentreprisen på ½ år 
som E2 rejste krav om i efteråret 2005 og som hidtil har været ud-
gangspunktet for vores drøftelser. Vi vil ikke afvise, at der kan 
have været andre forsinkende omstændigheder, men stillingtagen 
hertil fordrer, at E2 nærmere redegør for hvilke konkrete episoder 
der har været tale om.
Bygherrerne har tidligere meddelt E2 at den sanktionsbærende 
færdiggørelsestermin for hele byggeriet var fastsat til den 1. august 
2006. Under hensyn til den konstaterede refleksforsinkelse på rå-
husentreprisen meddeles E2 yderligere fristforlængelse således:
BH: Ny sanktionsbærende termin den 10. oktober 2006.
BH2: Ny sanktionsbærende termin den 10. oktober 2006.
BH4: Koncertsal: Ny sanktionsbærende termin den 10. oktober
2006.
BH4: Hjemsted for - - - Symfoniorkester: Ny sanktionsbærende
termin den 10. oktober 2006.
På direktørmødet den 10. oktober 2006 tilkendegav vi, at spørgs-
målet om opkrævning af dagbod ville blive udsat til mødet den 15. 
november 2006.
Dagbod forfalder til betaling og vil blive beregnet og opgjort for 
alle kontrakter med E2 fra og med den 10. oktober 2006. Bygher-
rerne har besluttet - som meddelt på mødet den 15. november 2006 
- at undlade indtil videre at kræve effektiv betaling ved modregning 
i a contobegæringer. Opgørelse af forfalden dagbod for E2 kontrak-
ter vil blive fremsendt til E2 løbende.
Som følge af den meddelte fristforlængelse på grund af forsinkelse
af råhusarbejderne vil bygherrerne udbetale rimelig godtgørelse
for forlænget byggepladsdrift i alt kr. 600.000 fordelt på de 4
ovennævnte bygherrer. Som nævnt på mødet, kan vi på det forelig-
gende grundlag ikke imødekomme krav om erstatning jf. AB § 27
stk. 1.«
I referat fra byggemøde BM64 den 14. december 2006 hedder det 
i punkt 64.15.00 Arbejdets stade og fremmede på pladsen bl.a.:
»Det konstateres, at de ref. 59.15.03 nævnte delafleveringsforret-
ninger vedr. - - -delen ikke er afholdt og ikke bliver afholdt, men 
aflevering er sket med virkning for de nævnte datoer.«



I referat fra byggemøde BM65 den 11. januar 2007 hedder det
under punkt 65.15.00 Arbejdets stade og fremmede på pladsen
bl.a.:
»Følgende bemærkning fra - - - [- - -, E1]:
Koncertsal.
Der har henholdsvis d 21.12.2006, d. 03.01.2007 samt d.
09.01.2007, været afholdt teknisk gennemgang af koncertsalen
mellem modul N til H. Dette er at betragte som entreprenørens
(E1's) færdigmelding i henhold til AB 92 § 28, stk. 1. Påpegede
mangler er udbedret henholdsvis d. 22.12.2006, d. 05.01.2007 samt
d. 11.01.2007, og området er frigivet til bygherrens stolemontage.
Dette er at betragte som bygherrernes ibrugtagning, jf. herunder
AB 92 § 12, stk. 4. Bygherren afholder koncertarrangementer fra
d. 16. januar 2007.
Det er oplyst at restarbejder kan udføres i uge 4 samt 6 og 7.
Havnefront.
Der har d. 06.12.2006 været afholdt teknisk gennemgang af hav-
nefronten. Dette er at betragte som entreprenørens (E1's) færdig-
melding i henhold til AB 92 § 28, stk. 1.
Påpegede mangler er udbedret iht. skriftlig besvarelse.
Der afholdes d. 15.01.2007 opfølgningsmøde, hvor E1 ønsker at
overdrage området til bygherren.
- - - etage 1-2-3-4. (tidligere delafleveret og ibrugtaget af bygher-
rerne). Mangeludbedring og udførelse af restarbejder for væsentlige
entrepriser som maler og tømrer - snedkerarbejder, er afsluttet i
denne uge.
Der resterer mindre ydelser, som f.eks. røgtætningsskinner i La-
fuco glas, enkelte restbestillinger i glasværn, finish på asketræslåg
ved oliventræer.
E1 har ikke fået igangsætningstilladelse på lukning af teknikskakte.
Ibrugtagning af H/I/J etage 0: -omfang samt procedurer herfor
bør aftales skriftligt. Ansvarsforhold? (området kan evt. lægges ind
under aftaler gældende for etage 4-1).«

Det fremgår af sagen, at der efter afholdelse af nogle koncertprøver
i januar 2007 blev afholdt koncert med publikum i koncertsalen
den 15. januar 2007.
I mail af 23. januar 2007 fra byggeledelsen til E1 hedder det bl.a.:
»Koncertsalen er nu taget i brug af bygherre pr. den 15. januar
med koncerter fra den 16. januar uanset, at der fra entreprenører
endnu ikke er færdigmeldt og at dele af salen og de omkringliggen-
de faciliteter endnu ikke er færdige. Ibrugtagning er sket på grund
af planlagte koncerter, som ikke har kunnet aflyses. Bygherren
meddeler hermed, at der ikke længere opkræves dagbøder for en-
treprise A og C, - - - Koncertsal.
Hjemsted for - - - Symfoniorkester er nu taget i brug af bygherre
pr. den 22. januar uanset, at der fra entreprenører endnu ikke er
færdigmeldt og der udestår restarbejder i nogle enkelte birum.
Bygherren meddeler hermed, at der ikke længere opkræves dagbø-
der for entreprise A og C, - - - kommune.
E1 har på seneste byggemøde anmodet om, at der ikke længere
opkræves dagbøder for promenadeparken da denne anses for at
være færdig. (De sidste værn er monteret i indeværende uge, så
området principielt kan tages i brug). Da promenaden udgør en
væsentlig del af hjemstedets andel af entreprise A, anser E1 anmod-
ning hermed at være imødekommet.«
I referat fra byggemøde BM66 den 25. januar 2007 hedder det
under punkt 66.17.00 Tidsplan bl.a.:
»66.17.03 Der er fejlagtigt i tidligere referater anvendt ordet
»delaflevering« i forbindelse med ibrugtagning af dele af byggeriet.
Ibrugtagning af delområder stopper dagbodsretten for det pågæl-
dende område, og risiko for skader og omkostninger i forbindelse
hermed overgår samtidig til bygherren. Følgende delområder er
ibrugtaget:

Evt. bemærkningDatoDelområde
01-08-06- - -, H-I-J, etage 3 og 4
01-10-06- - -, etage 0, 1 og 2

Omfatter promenadepark og P-areal
mod nord

22-01-07Hjemsted

02-11-07SDU rum 001 og 301
Jf. Fødevareregion - - - godkendelse
den 17-01-07«

17-01-07Storkøkken

I referatet fra byggemødet BM67 den 8. februar 2007 blev punktet
gentaget med en tilføjelse om, at koncertsalen var taget i brug den
15. januar 2007. Det hedder endvidere: »E1 + E2 mener fortsat, at
- - - er delafleveret jf. BM 59.«
I brev af 16. februar 2007 fra E1 til bygherrerne hedder det bl.a.:
»- - - & - - - storentreprise A og storentreprise C Anmodning om
fælles aflevering.
E1 færdigmelder hermed arbejderne pr. dags dato og anmoder
bygherrerne om at indkalde til afleveringsforretning for ovennævnte
entrepriser i h.t. AB92. § 28.
Der er tale om 10 stk. entrepriseaftaler fordelt på 5 bygherrer med
benævnelserne:
…
Anmodningen fremsendes efter aftale med Byggeledelsen.
En række arbejder er efter aftale med Byggeledelsen udskudt til
udførelse efter afleveringen.
Følgende kommentarer kan knyttes til de enkelte bygherreafsnit:
SFOU (UBST)

Indeholder primært bygningsafsnittene A-B-C-D-E-F samt andel
af udvendige arbejder. Indvendige arbejder har kun i mindre omfang
haft aktiviteter siden sommeren 2006, grundet manglende klarmel-
ding til E1's afsluttende kompletteringsarbejder.
Omfanget af resterende udskudte arbejder, der skal udføres efter
afleveringen, kan oplistes med følgende aktiviteter:
- Lamellofter mangler ca. 25 %. E1 har i uge 6/2007 fået tilladelse
til at opsætte første område af de resterende lofter.
- Glasdøre i »motorveje«. E1 har i uge 6 fået tilladelse til at opsæt-
te karme og gulvpumper, men afventer klarmelding for montage
af selve glasdørene.
- Glasværn på trapper og løb. Totalrådgiveren har den 13. decem-
ber 2006 kasseret de opsatte glas. E1 er ikke enig heri - for det op-
satte glas opfylder de krav, der stilles i beskrivelsen. E1 har stoppet
arbejdet. Der mangler afklaring fra bygherrerne.
- Andel af udv. arbejder. E1 har udført de aktiviteter, der har været
mulighed for. Der resterer jord-, belægnings- og beplantningsarbej-
der på det sydlige område, som stadig henligger som byggeplads-
område med skure, containere m.v. Ligeledes er asfaltslidlag og



Densiphaltbelægning udskudt til foråret.Mindre smedejernsarbejder
resterer.
Vurderet tidsforbrug til afslutning af ovennævnte restarbejder efter
afleveringen:
Under forudsætning af at E1 får igangsætningstilladelse til de re-
sterende bygningsområder, vurderes de udestående arbejder i det
samlede område at være afsluttet den 1. april 2007.
Undtagelse hertil vil med sikkerhed være arbejder med glasværn
samt udv. arbejder.
Indeholder primært bygningsafsnittene H-I-J samt andel af udven-
dige arbejder. Området er ibrugtaget i etaper, hvor første indflytning
skete den 1. august 2006. Der har været afholdt teknisk gennem-
gang, og der er efter E1's opfattelse sket delaflevering af områderne.
Omfanget af resterende udskudte arbejder, der skal udføres efter
afleveringen, kan oplistes medfølgende aktiviteter:
- Mangelgennemgang og udbedring er udført.
- Glasværn på trapper og løb. Totalrådgiveren har den 13. decem-
ber 2006 kasseret de opsatte glas. E1 er som anført vedrørende
SFOU (UBST) ikke enig heri, men har stoppet arbejdet. Der
mangler afklaring fra bygherrerne.
- Andel af udv. arbejder. E1 har udført de aktiviteter, der har været
mulighed for. Der resterer jord-, belægnings- og beplantningsarbej-
der på det sydlige område, som stadig henligger som byggeplads-
område med skure, containere m.v.
Ligeledes er asfaltslidlag og Densiphaltbelægning udskudt til
foråret. Mindre smedejernsarbejder resterer.
Koncertsal
Indeholder primært bygningsafsnittene G og F samt andel af ud-
vendige arbejder.
Området er ibrugtaget i småbidder, hvor den første testkoncert er
afholdt den 16. januar 2006, og hvor E1's kompletteringsentrepriser
har søgt at tilpasse aktiviteter i perioden.
Omfanget af resterende udskudte arbejder, der skal udføres efter
afleveringen, kan oplistes med følgende aktiviteter.
- Koncertsalen er færdig, hvor der tidligere har været afholdt tek-
nisk gennemgang i takt med, at stoleopsætning er udført. Der reste-
rer gennemgang af sceneområdet.
- Lydsluser er ikke helt afsluttet. Bl.a. har omfanget af installa-
tionsarbejdet forskubbet aktiviteten en del gange, og den sydlige
gang har haft vandindtrængning, som har forhindret lukning.
- Glasværn på trapper og løb. Totalrådgiveren har den 13. decem-
ber 2006 kasseret de opsatte glas. E1 er som anført ovenfor vedrø-
rende SFOU (UBST) ikke enig heri, men har stoppet arbejdet. Der
mangler afklaring fra bygherrerne.
- Trætrin på T4, som ikke har kunnet monteres, før de røde polyu-
rethangulve blev udført i uge 7.
- Div. mindre snedker-/malerarbejder i birum.
- Andel af udv. arbejder. E1 har udført de aktiviteter, der har været
mulighed for. Der resterer jord-, belægnings- og beplantningsarbej-
der på det sydlige område, som stadig henligger som byggeplads-
område med skure, containere m.v. Ligeledes er asfaltslidlag og
Densiphaltbelægning udskudt til foråret.Mindre smedejernsarbejder
resterer.
Vurderet tidsforbrug til afslutning af ovennævnte restarbejder,
der skal udføres efter afleveringen:
Området forventes at være færdig den 16. marts 2007, med und-
tagelse af arbejder med glasværn samt udv. arbejder.
Hjemsted
Indeholder primært delområder i bygningsafsnittene H-I-J samt
andel af udvendige arbejder.
Området er ibrugtaget den 22. januar 2007.
Mangelgennemgang og udbedring er udført. Området er efter E1's
opfattelse delafleveret.

Omfanget af resterende udskudte arbejder, der skal udføres efter
afleveringen, kan oplistes med følgende aktiviteter:
- Andel af udv. arbejder. E1 har udført de aktiviteter, der har været
mulighed for. Der resterer jord-, belægnings- og beplantningsarbej-
der på det sydlige område, som stadig henligger som byggeplads-
område med skure, containere m.v. Ligeledes er asfaltslidlag og
Densiphaltbelægning udskudt til foråret.Mindre smedejernsarbejder
resterer.
Renrum
Beliggende i bygning H.
Området er ibrugtaget og delafleveret.«
I brev af 26. februar 2007 fra E2 til byggeledelsen hedder det bl.a.:
»Færdigmelding af Storentreprise D - - - - byggeriet, - - -
I henhold til byggesags beskrivelse (BSB) AB 92, § 28, skal vi
hermed bekræfte vores tidligere underretning, at arbejdet meldes
færdig pr. 1. marts 2007. Vi forventer at De indkalder til en afleve-
ringsforretning snarest, således afleveringsforretningen kan finde
sted senest 10 dage efter det angivne tidspunkt.
Vi gør Dem opmærksom på, at de ubetydelige arbejder der resterer
på det pågældende tidspunkt, er angivet i færdiggørelsesplan af
22.02.2007, udarbejdet af - - -«
I mail af 1. marts 2007 fra bygherrerne til E1 hedder det bl.a.:
»Bygherrerne har modtaget E1's brev med færdigmelding af sto-
rentreprise A og C pr. den 16.2.2007. Brevet er modtaget den 19.2.
hos byggeledelsen.
Som bekendt, er der for byggeriet aftalt samlet aflevering og der
foreligger nu en færdiggørelsesplan af den 22.2.2007.
Bygherrerne vil snarest muligt og forventeligt i løbet af den
kommende uge udmelde tidspunkt for afleveringsforretning og
besvare Deres brev af den 16.2.2007.«
I brev af 1. marts 2007 fra bygherrerne til E2 hedder det bl.a.:
»Vi har modtaget Deres færdigmelding af storentreprise D pr.
1.3.2007.
I den anledning skal vi gøre opmærksom på, at aflevering først
kan finde sted, når samtlige entrepriser for alle bygherrer er færdig-
gjorte.
De anfører, at der alene resterer ubetydelige arbejder jfr. Bygge-
ledelsens færdiggørelsesplan af den 18.2. rev. 1 af 22.2.2007.
Ifølge den nævnte plan strækker E2 arbejde i bygning A-F sig
indtil 30.3.2007. Der er tale om arbejder, som er betydelige, idet
deres udførelse hindrer indflytning og/eller brug af bygningen som
forudsat. Eksempelvis er installations- og finisharbejder i bygning
A, B, C, og D planlagt efter E2's oplysninger indtil medio marts
(uge 11), finisharbejder i bygning E og F indtil ultimo marts (uge
12) og arbejder i kælderplan indtil udgangen af marts (uge 13).
Aflevering forventes først at kunne finde sted i april 2007 og der
vil tilgå E2 underretning om dato for afleveringsforretning.
Vi anser på grundlag af Deres færdigmelding aftalen om opman-
ding for ophørt pr. 1.3.2007 uden afviklingsomkostninger
Indtil aflevering finder sted noteres dagbøder fortsat for E2's en-
treprise. …«
I brev af 2. marts 2007 fra E1 til bygherrerne hedder det bl.a.:
»Fra - - - … modtog vi i går på vegne af bygherrerne en mail …
…
Mailen giver os anledning til at meddele følgende, idet vi samtidig
henviser til færdigmeldingen i vort brev af 2007-02-16:
I vort brev af 2007-02-16 til bygherrerne, der blev fremsendt pr.
mail og modtaget hos byggeledelsen samme dag kl. 13:50, jf.
byggemøde nr. 68, ref. pkt. 68.17.05 har E1 efter aftale med byg-
geledelsen færdigmeldt sine - ikke udskudte - arbejder. Efter AB
92 § 28, stk. 1, skulle bygherrerne herefter indkalde til afleverings-
forretning, der skulle have været afholdt senest d.d. Denne pligt



har bygherrerne ikke levet op til. Arbejderne er derfor afleveret pr.
d.d.
De anfører i Deres mail af 1. marts 2007, at der skal ske samlet
aflevering af arbejderne. De anfører ikke de nærmere konsekvenser
af dette synspunkt, men synspunktet skal tilsyneladende begrunde,
at bygherrerne ikke rettidigt har indkaldt til afleveringsforretningen.
Det forhold, at der ifølge byggesagsbeskrivelsen skal ske samlet
aflevering af samtlige entrepriser, indebærer imidlertid ikke, at
bygherrerne i den foreliggende situation kan undlade at indkalde
til afleveringsforretning for E1's arbejder. Det skyldes således alene
bygherrernes forhold, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt
at foretage en samlet aflevering af samtlige entrepriser.
De meget væsentlige forsinkelser af særligt storentreprise D og
bygherrernes »egne« entrepriser/leverancer, der er indtrådt uden
E1's skyld, kan ikke på nogen måde komme E1 til skade og ligger
langt udenfor de forudsætninger, der gjorde, at E1 ved kontraktind-
gåelsen accepterede byggesagsbeskrivelsens bestemmelse om
samlet aflevering. Det anførte understreges af, at bygherrerne har
accepteret delaflevering af E1's arbejder vedrørende bygning H-J
(jf. BM 59.15.03, 60.15.00 og 64.15.02) og dermed har givet E1
en berettiget forventning om, at også øvrige arbejder kan færdig-
meldes.
Selv hvis der ses bort fra det anførte, er bygherrernes betragtning
om, at der skal ske samlet aflevering, under alle omstændigheder
uden betydning for parternes mellemværende, idet E1 som nævnt
har aftalt med byggeledelsen, at der kan ske aflevering af E1's ar-
bejder.«
I brev af 7. marts 2007 fra bygherrerne til E1 hedder det bl.a.:
»Vi har modtaget Deres brev af den 2. marts 2007 hvori det
meddeles at E1 anser de færdigmeldte arbejder for afleverede jfr.
AB92 § 28 stk. 1, idet der henvises til at bygherrerne ikke indenfor
den i bestemmelsen angivne frist på 10 arbejdsdage fra entreprenø-
rens færdigmelding har foranlediget afleveringsforretning afholdt.
Dette må bero på en misforståelse.
Bygherrerne er forpligtede til at indkalde til afleveringsforretning,
når samtlige entrepriser for alle bygherrer er færdiggjorte jfr. AB
92 § 28 stk. 3 med tilføjelse som vedtaget i BSB s. 38.
Der foreligger en færdiggørelsesplan dateret den 22. februar 2007
som er udfærdiget på grundlag af entreprenørernes oplysninger og

som viser at bygningsarbejderne - bortset fra udvendige arbejder -
vil være færdige ultimo marts 2007.
Dette er grundlaget for at bygherrerne har fastlagt dato for afleve-
ringsforretning til den 18. april 2007. Indkaldelse vil blive sendt
ud fra byggeledelsen.
Vi afviser, at E1 har afleveret samtlige arbejder pr. 2. marts 2007
og vi afviser at det er bygherrernes forhold der er årsag til at alle
entrepriser ikke er færdige på nuværende tidspunkt ligesom vi afvi-
ser påstanden om at E1 skulle have aftalt med byggeledelsen, at
aflevering af E1's arbejder kunne ske efter andre regler end de i
kontrakten aftalte.
Det fremgår desuden af Deres brev, at der skulle være sket delaf-
levering af bygning H-I-J. Dette må tillige bero på en misforståelse.
Bygherrerne har ikke på noget tidspunkt indgået aftale med E1
om juridisk delaflevering jfr. AB § 28 stk. 4. 2. pkt. af nogen om-
råder i bygningen. Der er ikke afholdt delafleveringsforretning og
der er ikke foretaget delvis nedskrivning af garantier eller på anden
måde indgået aftaler med E1 om delaflevering.
Derimod er vi enige med E1 i at der sket ibrugtagning af følgende
områder i bygningen:
HIJ etage 3 og 4 pr. 1.8.06
HIJ etage 1 og 2 pr. 1.10.06
Hjemsted i bygning H I J etage 0 pr. 22.1.07
Koncertsal bygning G pr. 15.1.07
Storkøkken i bygning E etage 0 pr. 17.1.07
Rum 001 og 003 i bygning A pr. 2.11.06
Indgang, toilet og garderobefaciliteter i bygning F pr. 15.1.07
Vi er enige i at ibrugtagning medfører at bygherren overtager risi-
koen for hændelige skader på det ibrugtagne, men vi gør opmærk-
som på at der indtil januar 2007 pågik færdiggørelsesarbejder i
bygning HIJ etage 0-4 ligesom der fortsat pågår færdiggørelsesar-
bejder i de ibrugtagne områder i bygning F og G.
Alle øvrige områder d.v.s. bygning A, B, C, D, E og F er ikke
ibrugtaget og er ikke færdige pr. 2. marts 2007, hvilket også fremgår
af færdiggørelsesplanen af den 22. februar 2007.
…
Bygherrerne har besluttet at ophøre med at opkræve dagbøder for
E1 pr. 1. marts 2007.«
I referat fra byggemøde BM69 den 8. marts 2007 hedder det under
punkt 69.17.00 Tidsplan bl.a.:

Byggeledelsen har den 16-02-07 pr. mail kl. 13:50 modtaget E1's anmodning om
fælles aflevering for entreprise A og C på alle bygninger.

»69.17.05

Anmodning om aflevering modtaget fra E1 dateret den 26-02-0769.17.06
Anmodning om aflevering modtaget fra - - - dateret den 06-03-07
Anmodning om aflevering modtaget fra - - - dateret den 02-03-07«

I brev af 12. marts 2007 fra byggeledelsen til »alle entreprenørerne
på - - -« hedder det bl.a.:
»I fortsættelse af Deres færdigmelding, jf. byggemøde nr. 69
indkaldes hermed til afleveringsforretning på Deres entreprise den
18-04-2007. Klokkeslæt oplyses særskilt senere.
Afleveringen omfatter alle entrepriser og alle områder af bygnin-
gerne A-J for alle bygherrer.
Udvendige arealer kan først færdiggøres efter afleveringen under
hensyntagen til afrigning af byggeplads
Følgende områder er ibrugtaget:
Koncertsal i bygning G
- - - i bygning H. I og J
Hjemsted for, - - - Symfoniorkester i bygning H, l og J
Storkøkken i bygning E
Ren rum i bygning H
Laboratorierum i bygning A rum 001 og 003

Indgangs-, toilet- og garderobefaciliteter i bygning F og E. 
Udvendige belægninger på veje og P-pladser, øvre niveau. 
Grundlaget for indkaldelsen er de færdigmeldinger og oplysninger
om færdiggørelsestidspunkter for arbejder i bygning A-J, der er 
modtaget fra entreprenørerne, og som har dannet grundlag for 
Byggeledelsens færdiggørelsesplan af den 18-02-2007 rev. 1 af 
den 22-02-2007.«
I brev af 14. marts 2007 fra E1 til bygherrerne hedder det bl.a.: 
»Det fastholdes, at arbejderne må anses for afleveret pr. 2. marts
2007, idet bygherrerne ikke rettidigt har indkaldt til afleveringsfor-
retning, jf. AB 92 § 28, stk. 3.
Det anføres i - - -'s brev af 7. marts 2007, at færdiggørelsesplanen 
af 22. februar 2007 danner grundlag for, at bygherrerne indkalder 
til afleveringsforretning den 18. april 2007. Dette beror tilsynela-
dende på en misforståelse mellem byggeledelsen og bygherrerne. 
Færdiggørelsesplanen indeholder alene udskudte arbejder, som efter



aftale mellem E1 og byggeledelsen ikke skal være til hinder for, at
E1 kan aflevere sine arbejder til bygherrerne. Det er uacceptabelt,
at færdiggørelsesplanen nu bruges til støtte for synspunkter om, at
E1's arbejder ikke er afleveret og at bygninger ikke er taget i brug.
Hertil kommer, at samtlige entreprenører, som det fremgår af BM
69, pkt. 69.17.06, nu har færdigmeldt deres arbejder. Senest har -
- - færdigmeldt sine arbejder pr. 6. marts 2007. Under alle omstæn-
digheder er bygherrerne således forpligtede til at afholde afleve-
ringsforretning senest 10 arbejdsdage efter denne færdigmelding,
det vil sige den 20. marts 2007.
Det er bemærkelsesværdigt, at bygherrerne ikke længere vedstår
aftalen om, at bygning H-J er delafleveret, selv om dette længe har
fremgået udtrykkeligt af byggemødereferaterne. E1 fastholder, at
bygning H-J er delafleveret i overensstemmelse med det i E1's brev
af 2. marts 2007 anførte.«
I Notat af 20. marts 2007 fra - - -/- - - om »Mangelgennemgang
- - -« hedder det bl.a.:
»Gennemgang af de afleverede bygninger A og B.
I forlængelse af opstarten på mangelgennemgangen er bygning
A og B gennemgået før mangelgennemgangen.
Nedenstående tekst skal ses i sammenhæng med tegningsbilag 1
samt billedbilag 2.
Bygning A:
Niveau 4:
Stort set alle rum er klar til mangelgennemgang.
Se bilag 1 og bilag 2 - billede 1-7.
Niveau 3:
- Der er igangværende, ikke færdige arbejder.
- Der er ikke rengjort.
- De fleste rum er fyldt med materialer, inventar, skidt mv.
Se bilag 1 og bilag 2 - billede 8-18.
Niveau 2:
- Stort set alle rum er klar til mangelgennemgang. Der mangler
dog ordentlig rengøring.
Se bilag 1 og bilag 2 - billede 20-22.
Niveau 1:
- Der er igangværende, ikke færdige arbejder.
- Der er ikke rengjort.
Se bilag 1 og bilag 2 - billede 25-27.
Generelt for bygning A:
Der er stadig igangværende arbejder. Arbejder er ikke afsluttet.
Der mangler generelt rengøring, især i bygningskernen, hvor det
generelt ikke er til at se om gulvet er beskidt eller om det er maling-
pletter. Gulvene kan derfor ikke vurderes i kernerne. CTS-anlægget
kører ikke. Varme mv. er ikke styret, men kører på fuld drøn.
Windows master fungerer ikke.
Generel el-indkøring ikke udført. El fungerer ikke overalt. Det er
ikke alt lys og alle kontakter som fungerer.
Generelt kan funktionen i rummene i bygning A ikke siges at
være tilstede.
Trappe opgang T1 og T2.
- Der er igangværende, ikke færdige arbejder i begge trappe-

opgange.
- Der er ikke rengjort …
Se bilag 1 og bilag 2 - billede 19, 23, 24, 38, 42.
Rum funktionen er ikke tilstede.
Bygning B:
- Der er igangværende, ikke færdige arbejder på alle niveauer

i bygning B.
- Der er ikke rengjort nogen steder i bygning B.
- Der ligger materialer, inventar, mv. overalt i bygning B
- Ikke al CTS er endnu forbundet

- El ikke afsluttet/indkørt. 
…
Generelt kan funktionen i rummene i bygning B ikke siges at 
være tilstede.«
I brev af 28. marts 2007 fra bygherrerne til E2 hedder det bl.a.: 
»Bygherrerne har modtaget E2's brev af den 16.3.2007.
Vi kan nu konstatere, at E2 på trods af tidligere tilkendegivelser
om, at man ville være færdige med alle arbejder til 1. marts 2007 
og på trods af den fremsendte færdigmelding pr. samme dato fortsat 
forsinker færdiggørelsen, således at E2's arbejder nu først kan for-
ventes færdige i løbet af april måned.
Dette bevirker, at E2 forsinker færdiggørelsen af andre entrepriser, 
hvorfor dagbodsopkrævning er fuldt berettiget. Vi afviser, at årsa-
gerne hertil kan henføres til andre end E2's egne forhold.
Der er os bekendt ikke fra E2's side påpeget projektfejl som E2 
ikke ved rettidig gennemgang af projektet og henvendelse til byg-
geledelse og totalrådgivers projektopfølgning for længst kunne 
have afklaret.«
I brev af 30. marts 2007 fra E2 til Bygherrerne hedder det bl.a.: 
»Hermed anerkender vi modtagelsen af Deres brev af 28.3.2007,
og skal hermed kommentere som følger:
Med hensyn til færdiggørelsestidspunkter, er det rigtigt, at vi tid-
ligere havde tiltro til at kunne færdiggøre arbejdet til marts 2007 
med visse mangler, som vi også påpegede på daværende tidspunkt. 
Vi har også tidligere gjort Dem opmærksom på at færdiggørelses-
tidspunktet vil afhænge af den planlægning der foregår på de 
ugentlige tidsplan møder.
Vi kan derfor ikke anerkende Deres påstand om, at E2 forsinker 
byggeriet, og vil understrege at hverken den 1. marts 2007 eller 
den 18. april 2007, vil blive accepteret og anerkendt som kontrak-
tuelle sanktionsbærende datoer for færdiggørelse.
E2's arbejder har i hele år 2005 og år 2006 været underlagt forsin-
ket byggeri og dårligt hovedprojekt, og det til trods, har vi hele 
vejen igennem været fremme med den arbejdsindsats der skulle til 
for at følge byggeriets rytme og Deres ønsker. Ligeledes har vi 
måttet omstille vores byggerytme, efter Deres ønsker om at fremme 
færdiggørelsen af bygningerne H, l og J, og derefter bygningerne 
F og G, og udskyde bygningerne A til E.«
Af 4 afleveringsprotokollater fra afleveringsforretning den 18. 
april 2007 vedrørende entreprise D fremgår det, at bygherrerne 
havde afvist at modtage entreprisen. Af bilag 2 til protokollen 
fremgår det, at byggeledelsen havde anslået værdien af restarbejder 
til at udgøre 1.800.000 kr. og værdien af mangler/kasserede arbejder 
til 2.910.000 kr. Det hedder videre i bilaget:
»Byggeledelsens indstilling til aflevering af entreprisen: 
Byggeledelsens indstilling tager udgangspunkt i BSB, tilføjelse
til fællesbetingelserne § 28 stk. 2. Af ovennævnte økonomivurdering
fremgår, at værdien af de konstaterede mangler/kasserede arbejder 
overstiger 0,5 % af entreprisesummen. I henhold til tilføjelsen i
fællesbetingelsernes § 28 stk. 2 vurderes det tillige, at der foreligger
væsentlige mangler der forhindrer indflytning og ibrugtagning af
bygningen som forudsat. Fagtilsynet har påtalt uafklarede forhold
omkring maskindirektiv contra bygningsinstallation. Det er fagtil-
synets opfattelse, at installationen som udført pt. ikke kan godken-
des af myndighederne og at der derfor ikke kan forventes ibrugtag-
ningstilladelse. Fagtilsynet mener ikke at have modtaget tilstrække-
lig projektdokumentation for CTS-projekt, ABA- og varslingsanlæg 
samt opdatering af ventilationsprojekt. KS-dokumentationen er
kasseret af fagtilsynet. Byggeledelsen indstiller på baggrund af
ovennævnte, at entreprisen ikke kan afleveres.«
I bilag 4 til protokollen hedder det bl.a.:
»E2's bilag til afleveringsprotokol af 18.64.2997 vedrørende sto-
rentreprise D, for byggeriet i - - -



I forbindelse med afleveringsforretningen dags dato, har bygher-
rerne nægtet at modtage arbejdet.
De mangler der henføres til ved afleveringen, anerkender E2 ikke
i deres fulde.
De udskudte kontraktlige arbejder som E2 har registreret dags
dato, er listet op i punktform i underbilag til dette bilag.
Disse arbejder vurderer E2 ikke som værende så væsentlige og
betydningsfulde for, at bygherrerne ikke skulle modtage arbejdet
i henhold til kontrakten, og slet ikke set i lyset af hele projektforlø-
bets slutfase, hvor E2 gør alt for at færdiggøre de udskudte restar-
bejder så hurtigt som overhovedet muligt.
E2 betragter disse restarbejder som udskudte restarbejder, der
blandt andet er forårsaget af bygherrernes omdisponering i byg-
gerækkefølgen og prioritering af byggeriets forskellige afsnit gen-
nem det seneste år.
Dette har medført at - - - delen er blevet udskudt som værende
sidste afsnit af byggeriet, med de problematikker og gener dette
har medført for hele byggeriet, og som vi tidligere har redegjort
for.«
Af 4 protokollater fra afleveringsforretning den 18. april 2007
vedrørende entreprise A fremgår, at afleveringen omfatter hele
entreprisen, og at bygherrerne godkendte afleveringen.
Af 4 protokollater fra afleveringsforretning den 18. april 2007
vedrørende entreprise C fremgår, at afleveringen omfatter hele en-
treprisen, og at bygherrerne godkendte afleveringen af Hjemstedet
og koncerthuset samt Rent Rum, men afviste at modtage bygnings-
afsnit A-E (BH1) og bygningsafsnit H-J (BH2). I bilag 1 til pro-
tokollen hedder det bl.a.:
»Byggeledelsens indstillingen tager udgangspunkt i BSB, tilføjelse
til fællesbetingelserne § 28 stk. 2. Det vurderes, at der foreligger
væsentlige mangler da værdien af de konstaterede mangler oversti-
ger 0,5 % af entreprisesummen. Tillige foreligger en væsentlig
mangel for bygningsdelen; glasvægge med brandkrav, idet de ud-
førte glasvægge ikke kan godkendes af de stedlige bygningsmyn-
digheder og der derfor pt. ikke kan forventes myndighedernes
midlertidige ibrugtagningstilladelse indtil manglen er afhjulpet.
For øvrige glasvægge forudsættes, at bygningsmyndigheder kan
godkende statiske beregninger af glassenes bæreevne. Der er givet
midlertidig ibrugtagningstilladelse for koncertsal, forskerpark og
hjemsted. Byggeledelsen indstiller på baggrund af ovennævnte, at
entreprisen afleveres for Koncertsal og Hjemsted, men ikke for
UBST's og - - -'s andel.«
I bilag 5 til protokollen hedder det:
»Generelt:
E1 fastholder, at arbejderne er afleveret. E1 er uenig i, at der fore-
ligger væsentlige mangler, der berettiger bygherrerne til at afvise
aflevering.
Vedrørende glasvægge:
E1 bestrider, at der er mangler ved de leverede og monterede
glasvægge, der svarer til det aftalte og er godkendt af bygherrernes
totalrådgiver.
E1 er forundret over bygherrernes opfattelse af spørgsmålet. For-
holdet burde have været påtalt langt tidligere, idet glasvæggenes
konstruktion har været bygherrerne bekendt i over 1 år. Det skyldes
alene bygherrernes forhold, at forholdet endnu ikke er afklaret. E1
forbeholder sig i enhver henseende sin ret i denne anledning, her-
under f.eks. retten til at forlange tidsfristforlængelse, godtgørelse
og erstatning.«
Af 2 protokollater fra afleveringsforretning den 24. maj 2007
vedrørende entreprise C på bygningsafsnit A-E og H-J, fremgår
det, at bygherrerne godkendte afleveringen af bygningsafsnit A-E
(BH1) og bygningsafsnit H-J (BH2). I bilag 1 til protokollen hedder
det bl.a.:

»Byggeledelsens indstilling tager udgangspunkt i BSB, tilføjelse
til fællesbetingelserne § 28 stk. 2. Det vurderes, at der foreligger
væsentlige mangler da værdien af de konstaterede mangler oversti-
ger 0,5 % af entreprisesummen. Tillige foreligger en væsentlig
mangel for bygningsdelen glasvægge med brandkrav, idet de udførte
glasvægge ikke kan godkendes af de stedlige bygningsmyndigheder.
Der er dog fra BH4 givet tilsagn om, at derpå trods af manglende
godkendelser af glas kan gives en midlertidig ibrugtagningstilladel-
se. Byggeledelsen indstiller på baggrund af ovennævnte, at entre-
prisen kan afleveres.«
I brev af 26. april 2007 fra E2 til byggeledelsen hedder det bl.a.: 
»Storentreprise D - Afleveringsforretning afholdt den 18.04.2007 
Med henvisning til afleveringsforretningen der fandt sted den
18.04.2007, og som ikke blev godkendt af byggeledelsen, skal vi 
hermed kommentere som følger:
E2 anerkender ikke det grundlag som byggeledelsen anfører i bilag 
2 til afleveringsprotokollen, for ikke at overtage byggeriet.
Vi har følgende kommentarer, udover de kommentarer vi fremlag-
de ved afleveringsforretningen som nævnt i bilag 3, 4 og 5 vedlagt 
protokollen.
1. Vi er helt uenige i den værdiansættelse som bygherren ligger 
til grund for ikke at overtage arbejdet. Ved afleveringsforretningen 
oplyste vi, at værdien efter vores opfattelse udgjorde i omegnen af 
en halv mio. kroner, i modsætning til byggeledelsens værdi på 2,91 
mio. kroner. Vi har indsat de værdier som E2 har anslået for de 
respektive punkter i bilag til denne skrivelse, som viser der er en 
forskel på over 700 % i bygherrens opfattelse contra E2's opfattelse.
Vi er bekendt med at byggeledelsens tal er fremkommet ved fag-
tilsynet, og undrer os derfor over at fagtilsynet ikke var til stede 
under afleveringsforretningen, således disse forhold, samt de neden-
stående forhold kunne være blevet belyst.
Vi er ligeledes heller ikke enige i Deres værdiansættelse af restar-
bejderne punkt 1.1 til og med 1.8, men vil ikke her knytte yderligere 
kommentarer til det.«
I mail af 1. juni 2007 fra bygherrerne til E2 hedder det bl.a.: 
»Emne: Færdiggørelse af E2's arbejder og aflevering. 
Bygherrerne er efter besigtigelse på - - - g.d. stærkt bekymrede
for om færdiggørelsesgraden og ikke mindst funktionaliteten af 
E2's arbejder nu er sådan, at der er grundlag for overtagelse af en-
treprisen på den fastsatte afleveringsforretning den 6.6.2007. Byg-
herrerne vil som følge heraf opfordre E2 til have have stærkt fokus 
på, at det fornødne grundlag for aflevering er til stede.«
Af 4 protokollater fra afleveringsforretning den 6. juni 2007 ved-
rørende entreprise D fremgår, at afleveringen omfatter hele entre-
prisen, og at bygherrerne godkendte afleveringen af hele entreprisen.
I brev af 6. juli 2007 fra E2 til bygherrerne hedder det bl.a.: 
»Storentreprise D - Færdiggørelse og aflevering
Ved afleveringsforretningen den 6. juni 2007 accepterede bygher-
ren at overtage byggeriet. Da der i korrespondancen har været 
uklarhed og misforståelser vedrørende kontraktens bestemmelser 
om færdiggørelse og aflevering, skal vi tillade os at klargøre disse.
Byggesagsbeskrivelsen indeholder følgende tilføjelse til AB92 § 
25 stk. 2:
»Dagboden udgør 1 ‰ af entreprisesummen (ekskl. merværdiaf-
gift), dog mindst 5000,- kr. for hver påbegyndt arbejdsdag, hvormed 
den fastsatte tidsfrist overskrides.«
Bestemmelsen i § 25 stk. 2 indeholder ingen nærmere definition 
af begrebet »den fastsatte tidsfrist«. Ved tilbageholdelse af dagbøder 
er bygherren fejlagtig gået ud fra, at »den fastsatte tidsfrist« skulle 
forstås som afleveringen.
Dette er ikke tilfældet, hvilket kan ses af AB92 § 28 stk. 1 om 
færdiggørelsesdatoen, der i Byggesagsbeskrivelsen har følgende 
tilføjelse:



»Færdiggørelsesdatoen, som angivet i tidsplanen, vil blive lagt til
grund ved bedømmelsen af om entreprenøren er forsinket med ar-
bejdet afslutning. Såfremt værdien af ikke-udført arbejde på færdig-
gørelsestidspunktet overstiger 5 % af entreprisesummen eller ikke-
udført arbejde forhindrer indflytning, og/eller brug af bygningen
som forudsat ifalder entreprenøren dagbod med virkning fra fær-
diggørelsesdatoen, jf. § 25, stk. 2.
…«
Ved skrivelse af 26. februar 2007 færdigmeldte E2 byggeriet til
den 1. marts 2007. Dette var 1 måned tidligere end E2's krav om
tidsfristforlængelse, som det var fremsat i tidligere korrespondance,
jf. E2's skrivelse af 25. august 2006.
Ved e-mail af 16. marts 2007 angav tilsynet de udestående arbejder
pr. 1. marts 2007 til følgende:
»Der udestår restarbejder vurderet i størrelsesorden af 3-4 mill.
DKK.«
Som anført i E2's skrivelse af 30. marts 2007 angav E2 værdien
af de udestående arbejder til DKK 2,8 mio.
Den oprindelige entreprisesum udgjorde DKK 78.544.000. Byg-
herren har i bilag til afleveringsprotokol dateret 18. april 2007 an-
ført, at entreprisesummen pr. 11. april 2007 udgør DKK 95.229.856.
Efter E2's opfattelse er beløbet betydeligt højere. 5 % af den af
bygherren opgjorte entreprisesum andrager DKK 4.761.403 og
overstiger således det af tilsynet angivne beløb for udestående ar-
bejder DKK 3-4 mio. betydeligt.
Det må herefter konstateres at »færdiggørelsesdatoen« var nået
den 1. marts 2007, og at der efter betingelserne ikke kan kræves
dagbøder efter denne dato.«
I brev af 13. september 2007 fra TR til Bygherrerne ophævede
TR de indgåede aftaler om teknisk rådgivning og bistand i forbin-
delse med - - - med øjeblikkelig virkning. TR begrundende ophæ-
velsen med, at bygherrerne ved betalingsvægring i væsentlig om-
fang havde misligholdt aftalerne.
3. Voldgiftsrettens afgørelse af nogle enkeltspørgsmål:
3.1. Bygherrernes hæftelse
E1, E2 og TR har alle gjort gældende, at de 4 bygherrer hæfter
solidarisk for de krav, som klagerne og de adciterede har fremsat.
Bygherrerne har gjort gældende, at de 4 bygherrer alene hæfter
pro ratarisk.
E1, E2 og TR har til støtte for, at bygherrerne hæfter solidarisk,
navnlig henvist til, at det i byggesagsbeskrivelsens pkt. 1.3.1 bl.a.
hedder:
»Entrepriseaftalerne er indbyrdes forbundne således at mislighol-
delse overfor én bygherre udløser misligholdelsesbeføjelser i alle
fire aftaler.«
Der er endvidere henvist til en tilføjelse til AB 92 § 4 i byggesags-
beskrivelsen, hvori det hedder:
»Der tilføjes: Der indgås 4 enslydende, men forbundne entrepri-
sekontrakter med de 4 bygherrer. De til storentrepriserne hørende
forbundne arbejde udføres for bygherrerne som én sammenhængen-
de ydelse. Nærværende entrepriseaftale skal derfor læses og forstås
i fuldstændig sammenhæng med de 3 øvrige korresponderende af-
taler om samme storentreprise. Entreprenøren skal således på
grundlag af 4 entreprisekontrakter præstere en samlet og fuldstændig
gennemførelse af de til storentrepriserne hørende arbejder.
I konsekvens af, at entreprenøren herved påtager sig at præstere
en samlet og fuldstændig ydelse af de 4 forbundne entreprisekon-
trakter, medfører misligholdelse af én af kontrakterne med én af
bygherrerne misligholdelse af samtlige kontrakter med samtlige
bygherrer. Bygherrerne har således ret til hver for sig eller i fælles-
skab at gøre demedmisligholdelsen forbundne beføjelser gældende
overfor entreprenøren.«

Det fremgår således ifølge E1 og E2 heraf, at arbejdet skal præste-
res som »én samlet ydelse«, og at aftalerne er »forbundne entrepri-
sekontrakter«, samt at misligholdelse af en af kontrakterne medfø-
rer, at samtlige entreprisekontrakter anses for misligholdte. Endvi-
dere har bygherrerne tilbageholdt betaling af entreprisesummen 
for dele af entreprisen med henvisning til, at E1 og E2 var ifaldet 
dagbøder på grund af forsinkelse på andre bygherrers entrepriser. 
Hertil kommer, at de omfattende ekstraarbejder alle er udført efter 
aftale med de 4 bygherrers tekniske rådgivere, uden at der i forbin-
delse med aftalernes indgåelse er taget stilling til, hvem af dem 
omkostningerne påhvilede.
Det fremgår da også bl.a. i bilagene til tillægskontrakterne med 
entreprenørerne, at der alene var tale om en ren budgetmæssig op-
deling mellem bygherrerne. Det hedder således i tillægskontrakter-
ne:
»Hovedtilbudssummen vedrørende storentreprise [A, C, D] forde-
les budgetmæssigt som angivet nedenfor på de fire kontrakter: …« 
Det havde i øvrigt været let i udbudsmaterialet eller i kontrakterne 
for bygherrerne at have præciseret, at de alene ville hæfte pro rata. 
Det er bygherrerne, der har konciperet kontraktmaterialet, og en 
eventuel uklarhed om hæftelsen må derfor komme bygherrerne til
skade.
På den baggrund finder E1, E2 og TR, at de 4 bygherrer må hæfte
solidarisk.
Bygherrerne har til støtte for, at de fire bygherrer alene hæfter pro
rata navnlig henvist til, at det entydigt fremgår af udbudsmaterialet,
herunder navnlig byggesagsbeskrivelsen, at der er tale om 4 selv-
stændige bygherrer.
Det hedder således i byggesagsbeskrivelsens pkt 1.2.1:
»1.2.1 Byggeriet, helt overordnet.
Byggeriet omfatter følgende fire hovedafsnit (byggeafsnit) med
hver sin juridiske enhed som bygherre:
- - -, herunder administrationen, ca. 7.219 m2 brutto (inkl. kælder)
- - - Universitet, herunder bl.a. laboratorier, auditorier, administra-
tion og fælles service, ca. 16.582 m2 brutto (inkl. kælder)
Koncertsal, inkl. Foyerarealer, teknik og wc/garderobe, ca. 3.113 
m2 (inkl. kælder)
Hjemstedsfaciliteter for - - - Symfoniorkester, inkl. foyer til 
kunstnerne, ca. 1.524 m2 brutto (inkl. kælder).«
Endvidere fremgår det af byggesagsbeskrivelsens pkt 1.3.1, at: 
»Der skal indgås særskilte entrepriseaftaler med hver af de fire
bygherrer.«
I rettelsesblad nr. 9 af 2. april 2004 til byggesagsbeskrivelsen
hedder det i punkt 3. AB 92 bl.a.: 
»Ad.- Tilføjelse § 4
Misligholdelse af én af de fire entreprisekontrakter for den enkelte 
storentreprise indebærer i sig selv at der er misligholdelse af de 
andre tre kontrakter. Dette er begrundet i at arbejdet udføres som 
en sammenhængende ydelse for bygherrerne. Misligholdelse vil 
dermed konkret indtræde samtidig for alle kontrakter, og bygher-
rerne vil herefter have ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser 
gældende.«
Bygherregruppen, der består af statslige, kommunale og private 
aktører, indgik i et samarbejde om opførelsen af - - -. Det var ganske 
enkelt helt nødvendigt med et sådant samarbejde, hvis man ville 
opføre et samlet byggeri af denne karakter. Med henblik på at sikre, 
at der ikke skete en sammenblanding af parternes økonomi og for 
at sikre størst mulig sikkerhed omkring de økonomiske forhold, 
indgik hver enkelt bygherre individuelle entreprisekontrakter med 
de involverede entreprenører.
Bygherrerne afviser på denne baggrund, at bygherrerne kan anses 
for solidarisk hæftende. Det må kræve særdeles sikre holdepunkter 
i aftalegrundlaget eller i sagens forhold i øvrigt, hvis parterne i fire



selvstændige kontrakter skal anses for solidarisk hæftende for op-
fyldelsen af hver enkelt af disse. Sådanne sikre holdepunkter fore-
ligger ikke i denne sag.
De fire entrepriseforhold blev i øvrigt konsekvent gennemført
under hele byggeriets forløb. Alle tillægsaftaler blev omhyggeligt
henført til de bygherrer, som arbejdet vedrørte. Dagbøder blev
opkrævet i forhold til forsinkelserne på de enkelte bygherrers entre-
priser. Hertil kommer, at E1 og E2 løbende har faktureret og mod-
taget betaling fra de enkelte bygherrer i henhold til den aftalte for-
delingsnøgle mellem disse. Det er således ikke alene byggesagsbe-
skrivelsen og de fire individuelle kontrakter, der støtter synspunktet
om, at bygherrerne alene hæfter proratarisk; også E1's og E2's lø-
bende fakturering og betalingen herfor støtter dette synspunkt.
Det fastholdes således, at bygherrerne alene hæfter proratarisk,
mens det solidariske ansvar afvises.
Voldgiftsretten finder, at bestemmelserne i byggesagsbeskrivelsen
underbygger, at entrepriseaftalerne er indgået med 4 selvstændige
bygherrer. Det forhold, at misligholdelse af én entreprisekontrakt
ifølge aftalerne medfører misligholdelse af de øvrige kontrakter,
må efter voldgiftsrettens opfattelse anses for en naturlig konsekvens
af byggeriets karakter som ét sammenhængende bygningskompleks.
Bygherrerne har endvidere under administrationen af de 4 entrepri-
ser konsekvent opretholdt de 4 aftaleforhold. Entreprenørerne har
i øvrigt også ved deres fakturering af tillægsarbejder og indgåelse
af tillægsaftaler lagt til grund, at arbejdet blev udført for de 4 selv-
stændige bygherrer, som entreprenørerne havde indgået entreprise-
aftalerne med.
På den baggrund finder voldgiftsretten, at de 4 bygherrer alene
hæfter pro rata i forhold til de rejste krav.
3.2. Kontraktgrundlaget for tidsplan og dagbodsbelagte terminer
E1 har gjort gældende, at der for entreprise A var aftalt en binden-
de tidsplan (bilag 21), der fraveg udbudstidsplanens angivelser, og
at der var indgået en bindende dagsbodsplan, som ikke indeholdt
dagbod for overskridelse af fristen for færdiggørelse af entreprisen.
E1 har også under hele arbejdets udførelse tilkendegivet dette.
E1 har endvidere gjort gældende, at der ikke er aftalt en bindende
tidsplan for udførelsen af entreprise C, og at der heller ikke er aftalt
dagbodsgivende terminer vedrørende denne entreprise.
E2 har gjort gældende, at der ikke for E2's udførelse af entreprise
D er aftalt en bindende tidsplan, og at der heller ikke er aftalt dag-
bod for en eventuel overskridelse af slutterminen.

Bygherrerne har gjort gældende, at det er udbudsmaterialets tids-
plan og de heri indlagte dagbodsterminer, der er gældende for de
tre hovedentrepriser. Der er ikke indgået aftaler, der fraviger disse
tidsplaner eller de dagbodsbelagte terminer.
Kontraktgrundlaget
I byggesagsbeskrivelsen (BSB) af 27. februar 2004, der var vedlagt
udbudsbrevene, hedder det i pkt. 1.3.2 »Særlige vilkår gældende
ved udbud på udvidet projektforslag« bl.a.:
»Der skal efter projekttilpasningens afslutning ske en bekræftelse
af prisen fra entreprenøren til bygherren«.
I pkt. 2.1.2.3. »Tidsstyring af projekttilpasningen og udførelsen«
hedder det bl.a.:
»Planlægning, hovedprojektering/projekttilpasning, udførelse,
successiv færdiggørelse og aflevering gennemføres i h t. vedlagte
udbudstidsplan.
Sanktionsbærende datoer fremgår af den i udbudsmaterialets
vedlagte udbudstidsplan (hovedtidsplan).
Projekttilpasningen:
Parallelt med udførelse af hovedprojekteringen/projekttilpasningen
skal entreprenøren i samarbejdemed øvrige entreprenører udarbejde
en arbejdstidsplan for udførelsesfasen, med grundlag i de tider og
sanktionsbærende datoer, der er angivet i udbudstidsplanen. Der
skal forudsættes, at der indarbejdes 5 sanktionsbærendemellemter-
miner.«
Under punkt 3 AB tilføjelser og rettelser hedder det som tilføjelse
til § 25, stk. 2, bl.a.:
»Der tilføjes: Dagboden udgør 1 ‰ af entreprisesummen (ekskl.
merværdiafgift) dogmindst 5000 kr. for hver påbegyndt arbejdsdag,
hvormed den fastsatte tidsfrist overskrides. I det omfang en forsin-
kelse indhentes uden udgift for bygherren eller anden entreprenør,
vil boden efter bygherrens skøn eventuelt kunne tilbagebetales,
men entreprenøren har intet krav i så henseende.«
Som tilføjelse til § 28. stk. 4, anføres:
»Der tilføjes: Samtlige entrepriser for alle bygherrer skal være
færdiggjorte forinden aflevering kan finde sted.«
I pkt. 8 Tidsstyring hedder der under pkt. 8.2.1. Overordnet ud-
budstidsplan bl.a.:
»…

30.04.04Indstilling/Kontrakt
Bekræftelse på kontraktsum (storentreprise)

30.07.04A+B+C+D og E
05.05.04Byggestart-grundmodning
01.08.0[4]Byggestart- byggeriet
05.05.04-01.06.06Byggeperiode:

Færdiggørelse/
01.03.06-01.06.06Mangelsafhjælpning
01.06.06Aflevering
01.05.06-01.08.06Afprøvning af koncertsal

…
Udbudsmaterialets hovedtidsplan viser entreprisernes start- og
sluttidspunkter samt hovedaktiviteterne på pladsen.
Entreprenørerne er pligtig til umiddelbart efter bygherrens accept
at medvirke ved udarbejdelsen af en detaljeret arbejdstidsplan for
byggeriet indenfor rammerne af udbudsmaterialets hovedtidsplan.
Byggeledelsen sammenholder de enkelte entreprenørers oplæg
og udarbejder en samlet tidsplan for byggeriet.«

I den tilknyttede udbudstidsplan af 27. februar 2004 er den tids-
mæssige placering og varigheden af storentreprise A til E angivet
i et stavdiagram.
For storentreprise A er varigheden angivet til 461 dage med
startdato den 2. august 2004 og slutdato den 1. juni 2006.
For storentreprise C er varigheden angivet til 304 dage med
startdato den 9. marts 2005 og slutdato den 1. juni 2006.



For storentreprise D er varigheden angivet til 526 dage med
startdato den 3. maj 2004, for elarbejdet i bygninger dog fra den
1. marts 2005 og for køling, varme og ventilation dog først fra den
4. april 2005, alt med slutdato den 1. juni 2006.
Foroven i stavdiagrammet er angivet følgende sanktionsgivende
terminer »Tæt tagkonstruktion inkl. afvanding« den 1. april 2005,
»Facader lukket for vind og nedbør« den 1. juni 2005, »Varme og
strøm på bygninger« den 1. oktober 2005, »Alle arbejder« den 1.
juni 2006 og »Udv. Finish/gartner samt indjustering af koncertsal«
den 1. august 2006.
I rettelsesblad nr. 4 af 19. marts 2004 hedder det bl.a. i pkt. 3 AB
92, der henviser til bilag, som tilføjelse til § 28, stk. 1:
»Der tilføjes: Færdiggørelsesdatoen, som angivet i tidsplanen, vil
blive lagt til grund ved bedømmelsen af om entreprenøren er for-
sinket med arbejdets afslutning. Såfremt værdien af ikke-udført
arbejde på færdiggørelsestidspunktet overstiger 5 % af entrepri-
sesummen eller ikke-udført arbejde forhindrer indflytning og/eller
brug af bygningen som forudsat ifalder entreprenøren dagbod med
virkning fra færdiggørelsesdatoen, jf. § 25, stk. 2.«
Til § 28, stk. 2, tilføjes:
»Der tilføjes: Ved vurdering af om der foreligger væsentlige
mangler vil bygherren lægge til grund at manglernes værdi ikke
overstiger ½ % af entreprisesummen eller at der ikke er mangler
der forhindrer indflytning og/eller brug af bygningen som forudsat.«
I rettelsesblad nr. 9 af 2. april 2004 hedder det i punkt 3. AB 92
bl.a.:
»Ad. - Tilføjelse § 28, stk. 1
Der er en sanktionsbærende termin på færdiggøreIsestidspunktet,
hvorvidt entreprenøren er forsinket vil blive bedømt ud fra de i til-
føjelsen angivne kriterier. Der er således ikke tale om en definition
på færdiggørelse, men en definition på hvornår entreprenøren er
forsinket i forhold til tidsplanen.«
I E1's tilbud på storentreprise A af 19. april 2004 var vedlagt en
tidsplan med en afslutningsdato den 31. maj 2006.
Det samme gælder for den tidsplan, der var vedlagt E1's tilbud af
19. april 2004 på storentreprise C.
E2's tilbud indeholdt ikke en tidsplan. I tilbudsbrevet af 16. april
2004 er anført: »Leveringstid: iflg. Udbudstidsplanen …«
I referatet fra projektilpasningsmøde den 9. juni 2004 for entreprise
A, B, C og D (Tidsplan og optimeringer) hedder det bl.a.:
»- - - [TR] præciserede aftalen vedr. projekttilpasningen, som
forløber indtil den 01.08.04 og udarbejdelsen af kontraktmateriale
løber indtil den 01.10.04.«
Den 14. juni/29. juli 2004 indgik E1 aftaler med hver af de 4
bygherrer om udførelse af storentreprise A og C. I aftalerne anføres,
at aftalegrundlaget er udbudsmaterialet af 27. februar 2004 incl.
rettelsesblade, tilbuddet af 19. april 2004 og underskrevet entrepri-
senotat.
Den 14. juni/8. august 2004 indgik E2 aftaler med hver af de 4
bygherrer om udførelse af storentreprise D. I aftalerne anføres, at
aftalegrundlaget er udbudsmaterialet af 27. februar 2004 incl. ret-
telsesblade, tilbud af 16. april 2004 og underskrevet entreprisenotat.
Det fremgår af entreprisekontrakterne, at bygherrerne i projekttil-
pasningsperioden havde en udvidet hæveadgang.
På projekttilpasningsmøderne for entreprise A, B, C og D 04, 06
og 07 henholdsvis den 9. juni, 22. juni og 30. juni 2004 drøftedes
indholdet af en tidsplan på grundlag af oplæg fra E1. Oplægget
byggede på E1's forslag om en anden udførelse af koncertsalen
bygning G (betonkonstruktion i stedet for stålkonstruktion), en
ændret udførelsesrækkefølge, således at der skulle startes med
bygning A, F og J, og med længere byggetid for entreprise A på
bekostning af entreprise C. E1 gav under drøftelserne udtryk for,

at der allerede på dette tidspunkt var opstået en forsinkelse på 4-5 
uger på bygning A-B og 10 uger på bygning I-J.
I referat fra projektilpasningsmøde 07 den 30. juni 2004 hedder 
det under punkt 7.2 Tidsplan bl.a.:
»7,2.1 Generelt
E1 og - - - [- - -] skal drøfte tidsplan med input fra E2 (uge 29),
herunder sanktionsgivende sanktioner.
Tidsplanen skal med i bekræftelsen 01.08.2004.«
I brev af 7. juli 2004 fra - - - [- - -] til [E1] hedder det:
»Hej
Hermed et skitseret oplæg til præcisering af dagbodsgivende ter-
miner. Oplægget tager udgangspunkt i jeres senest fremsendt udfø-
relsesplan og er endnu ikke justeret/afstemt med E2.
Efter ferien når I og øvrige entreprenører har haft lejlighed til at 
kommentere, bliver denne renskrevet og vil derefter indgå som en 
del grundlaget for entrepriseaftalen.
Jeg vil derfor gerne have jeres kommentar senest tirsdag morgen 
den 27/7 inden bygherremøde.«
I brev af 7. juli 2004 fra - - - til E2, Att.: - - - hedder det:
»Hej begge.
Hermed et skitseret oplæg til præcisering af dagbodsgivende ter-
miner. Oplægget tager udgangspunkt i E1's senest fremsendte ud-
førelsesplan og er jo endnu ikke justeret/afstemt med jeres detail-
tidsplan. Som l kan se kan installationer i flere bygninger starte op 
næsten 2 mdr. før udbudstidsplanen. Jeg er opmærksom på, at den 
senere lukning af bygning D kan blive kritisk i forhold til at få 
varme på bygning. Denne termin er derfor også rykket ca. 2 mdr. 
En nærmere drøftelse med E1 og jer skal vise om I kan starte i 
teknikrum bygning D inden bygning er lukket.
Efter ferien når I og øvrige entreprenører har haft lejlighed til at 
kommentere, bliver denne renskrevet og vil derefter indgå som en 
del af grundlaget for entrepriseaftalen.
Jeg vil derfor gerne have jeres kommentar senest tirsdag morgen 
den 27/7 inden bygherremøde.«
I oplægget til dagbodsgivende terminer dateret den 7. juli 2004,
der er udført på et tidsplanskema, er for oven i en vandret linje an-
givet »Kritiske terminer iht udbud«, og terminerne fra udbudstids-
planen TÆT TAG, TÆT FAC., VARME PÅ BYGN. og FÆRDIG
er markeret med lodrette streger foroven i skemaet. I 1. kolonne er
angivet de 10 bygninger A til J. I 2. kolonne betegnet »1. dagbod«
er for hver af bygningerne A og C ud for entreprise A anført 50.000
kr. og ud for entreprise B 20.000 kr. I kolonne 3 betegnet »2. dag-
bod« er generelt anført 1 ‰ af entreprisesummen. I 4. kolonne er
angivet entrepriserne A-D for hver enkelt bygning. I skemaet er
udførelsestiden herefter angivet med en stav og datoangivelse af
starttidspunkt for alle entrepriserne fordelt på de enkelte bygninger.
For entreprise A (pos. 1, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 og 54)) slutter
stavene ved TÆT TAG, som er markeret med en rombe, der ifølge
en note »angiver dagbodsgivende termin« og bogstaverne TT, som
i noten angiver Tæt tag. På bygning A (pos. 1) og C (pos. 12) er
angivet to dagbodsgivende terminer. I parentes angives »hovedbyg-
ning+udkragning«. Der er ikke anført en rombe ud for FÆRDIG
(1. juni 2006). For entreprise B (E3) er ligeledes alene angivet
romber ud for tæt facade ved hovedbygning og udkragning. For
entreprise C (pos. 3 osv.) er angivet en rombe ud for FÆRDIG (1.
juni 2006) og for så vidt angår bygning A tillige bogstavet A, som
ifølge noten angiver »Alle arbejder på nær udv. Finisharbejder og
indjustering af koncertsal«. For entreprise D (pos. 4 osv.) er angivet
en rombe ud for VARME PÅ BYGN. og en rombe ud for FÆRDIG
(1. juni 2006) og for så vidt angår bygning A tillige bogstavet A.
I bunden af skemaet er på en linje (pos. 60) med angivelsen »AF-
LEVERING« angivet en rombe ud for 1. juni 2006. Endelig er der
i bunden 2 linjer (pos. 61 og 62) med romber ud for 1. august 2006



for »Indregulering - koncertsal + udv. Arbejder« og for »Ibrugtag-
ning«.
Der er endvidere påført oversigten følgende note: »Dagbodsstør-
relse kan pr. aktivitet dog max udgøre 1 ‰ af entreprisesum: Entr.
A = kr. 166.000, B = kr. 45.000, C = kr. 59.000 og D = kr. 76.000.«
Der er yderligere på planen anført: »Dagbodsgivende terminer
tilpasset oplægget til udførelsestidsplan fra E1 + E3 (Oplæg fra E2
endnu ikke indarb.)«
I brev af 19. juli 2004 fra E2 til - - -, hedder det bl.a.:
»Overordnet hovedarbejdstidsplan - Foreløbig udgave
Hermed fremsendes tidsplan dateret 15. juli 2004 vedlagt notat
01 dateret 17.07.2004. …«
Af den vedlagte tidsplan fremgår bl.a. at sluttidspunktet for
samtlige arbejder under entreprise D er 31. maj 2006. I det vedlagte
notat hedder det bl.a.:
»Med hensyn til dit brev af 2004.07.07 der vedrører dagbods gi-
vende terminer, må den være genstand for en nærmere drøftelse.
Vi må dog gøre opmærksom på, at der ifølge byggesags beskrivel-
sen skal indlægges 5 sanktionsgivende terminer, og ikke så mange
som er vist på dit oplæg.
Endvidere er vi ikke enig i beløbet som dagbodsstørrelsen beregnes
efter.«
I referatet fra projekttilpasningsmøde 08 den 21. juli 2004 for
entreprise A, B, C og D hedder det bl.a. under pkt. 8.2 tidsplan:
»E1's tidsplan er udgangspunkt. - - - [- - - der var fraværende] har
udarbejdet og sendt oplæg til - - - [- - -] på baggrund heraf. Tidspla-
nen skal på plads i løbet af næste uge.
E1 henstiller til, at dagboden ikke er større end den bygningsmæs-
sige »andel«. Boden skal samlet være af samme størrelsesorden
som i udbuddet.
E2 har fremsendt kommentarer (generelt de samme som E1) til -
- - Entreprenørerne tager selv kontakt til - - - for indkaldelse til
møde.«
I mailbrev af 26. juli 2004 fra - - - til - - - hedder det bl.a.:
»Vedr. den fremsendte oplæg til tidsplan har jeg følgende kom-
mentarer.
Vi kan godkende tidsplanen hvad angår delterminer storentreprise
A, men ikke for Storentreprise C og slutdatoen 1. juni 2004.
Da vi til d.d. ikke kender noget til E2's oplæg og sammenhængen
imellem dem og vores entreprise C er det ikke muligt at svarer på
slutdatoen og storentreprise C. Vi har jo anført på projekttilpasnings-
møder om onsdagen at der er en forsinkelse pt. imellem 4 til 10
uger i forhold til vores første tidsplan pga. ændringer i projekterin-
gen. Det gælder specielt for bygning F, G, H som rådgiveren har
ønsket skulle udføres sidst, disse 3 bygninger er de kritiske og som
reelt har en forsinkelse på 10 uger. Jeg mener inden man siger ja
til en gældende tidsplan med dagbodsgivende terminer på, skal den
være gennemarbejdet for alle 4 entrepriser, det er også det i har
lagt op til i udbudet.
Herved får vi også klarlagt, hvor meget den reelle forsinkelse er,
når vi kender E2's input.
Derfor som tingene ser ud pt. bør der kun vedlægges en aktuel
tidsplan for entreprise A.
Vedr. dagbod har vi i udbudet kun 2x 1 promille af entreprisesum-
men for entreprise A. (1 mellemtermin og 1 sluttermin)
I den fremsendte tidsplan vil vi i værste fald få 3x10x1 promille
af entreprisesummen.
Hvis i ønsker en deltermin for hver bygning må det være 1 promil-
le af bygningens afsnittes værdi.
Jeg er på kontoret i morgen tidligt kl. 8.00. Ring til mig så vi lige
kan gennemgå ovenstående.
Vi snakkes ved.«

I referat fra projekttilpasningsmøde 09 den 28. juli 2004 for entre-
prise A, B, C og D hedder det under pkt. 9.2 tidsplan, under pkt.
9.2.1. bl.a.:
»Med udgangspunkt i tidsplan fra E1 har - - - [- - -] udarbejdet
oplæg til dagbodstidsplan. - - - oplyser, at hver dagbod bliver ca.
1/10 af promillen af entreprisesummen. Kritisk vej kan ikke fast-
lægges før, der modtages detaljeret tidsplan fra E2. Tidsplan til
tillægsaftale til entreprise A medsendes ligeledes til de øvrige en-
trepriser, men med en note om, at tidsplanen er til forhandling
indtil 01.10.2004.
E2's kommentarer til tidsplanen skal revurderes. Det er ikke nød-
vendigt at dette klarlægges til kontrakt underskrivning.
Møde mellem E2, E1 og - - - skal arrangeres i uge 32.
Tidsplan til entreprise A mailes sidst på dagen torsdag
(29.07.2004) til E1«.
I mailbrev af 29. juli 2004 fra - - - til - - -, - - -, E3, og - - -, E2
med kopi til - - - og - - - [- - - bygherrerådgiver] hedder det:
»Kære alle
Hermed som aftalt på mødet i går en klade til hovedtidsplan med
angivelse af de sanktionsgivende terminer med tilhørende dagbod-
sstørrelser. Den samlede dagbod på 1 promille af entreprisesummen
er fordelt ud på de enkelte bygninger. De to delterminer for tæt tag
og lukning af bygning er for bygning J og D hævet i forhold til de
øvrige på grund af vigtigheden for opstart af teknikrum.
Denne udsendes sammen med tillægsaftale 2 og er således gæl-
dende for til entreprise A.
Detailtidsplan for entreprise B er indarbejdet i tidsplan for A.
For entreprise C og D udestår en detailbearbejdning som først kan
være klar, når hovedprojekteringen er længere fremme.«
Den medsendte udaterede tidsplan synes at bygge på oplægget af
7. juli 2004 med en række ændringer.
Enkelte aktiviteters startdatoer er ændret. Slutdatoerne for tæt tag
og tæt facade svarer ikke til de i udbudsplanen fastsatte terminer,
men ligger på begge sider af denne dato. Datoerne for tæt tag svarer
til de datoer, der er anført i E1's arbejdstidsplan (sagens bilag 21).
Slutdatoen for varme på bygningen svarer til udbudsplanens dato.
1. dagbod for entreprise A er ændret til 10.000+4.000 kr. og 14.000
kr. for de øvrige bygninger - bygning D og J dog 28.000 kr., for
entreprise C til 5.900 kr. og for entreprise D til 7.600 kr. 2. dagbod
er forsat generelt anført som »1 ‰ af entreprisesummen«.
For entreprise A (pos. 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49 og 55) er
dagboden (nu markeret med en tyk kort lodret stav) fortsat alene
angivet ud for TÆT TAG, dog er denne termin opdelt i to for
bygning A og C. For entreprise C (pos. 3 osv.) er dagbodstegnet
fjernet ud for FÆRDIG, og der er alene anført bogstavet A, nu for
alle bygninger som ifølge noten angiver »alle arbejder på nær udv.
Finish arbejder og indjustering af koncertsal«. For entreprise D er
dagboden fastholdt for VARME PÅ BYGN., men dagbodstegnet
ud for FÆRDIG er fjernet, og der er alene anført bogstavet A ud
for alle bygninger.
Ved »Aflevering« (pos. 60) den 1. juni 2006 er dagbodstegnet
fjernet.
»Indregulering - koncertsal + færdiggørelse af de udvendige arbej-
der« (pos. 61) og »Ibrugtagning« (pos. 62) den 1. august 2006 er
fortsat markeret med dagbodstegn.
I en linje forneden på tidsskemaet er anført: »KRITISKE TERMI-
NER IHTUDBUD« ogmed tykke lodrette streger er angivet TÆT
TAG, TÆT FAC. VARME PÅ BYGN. og FÆRDIG ud for de
datoer, der fremgår af udbudstidsplanen.
I projekttilpasningsmøde 10 den 4. august 2004 hedder det under
pkt. 10.2. Tidsplan under 10.2.1 bl.a.:
»Generelt



»E2 og - - - har afholdt møde her til morgen for gennemgang af
tidsplanen. En detaljeret tidsplan er ikke mulig at udarbejde for E2
før der foreligger et hovedprojekt.
Byggerækkefølgen er ændret i f.t. udbudstidsplanen. De sanktions-
givende datoer i udbudstidsplanen er p.t. vanskelige at indarbejde,
de vil blive indarbejdet senere.
…
Notat udarbejdes vedr. opfyldelse af de sanktionsgivende termi-
ner.«

Den 2. august 2004 sendte bygherrerådgiverne underskrevne til-
lægsaftaler (nr. 02-A) vedrørende entreprise A til E1. Aftalerne
blev underskrevet af E1 den 17. august 2004.
I tillægsaftalerne hedder det bl.a.:
»Tillægsaftale baseret på: > Bilag 1 med tilhørende bilag 2.01-
2.09
Bygherrens bemyndigelse > 02.08.2004

Beløb (excl. moms)ArbejdeBilag
- 3.666.713,00Projekttilpasninger1
1.574.827,00Arealtilpasninger2

Kr. -2.091.886,00(excl. moms)Denne tillægsaftale i alt:
Kr. 0,00(excl. moms)01Tidligere tillægsaftale:
Kr. -2.091.886,00(excl. moms)Tillægsaftaler i alt:
Kr. 88.767.810,00(excl. moms)14.06.04Entrepriseaftale af:
Kr. 86.675.924,00(excl. moms)Entreprisesum i alt:
Kr. 0,00Evt. supplerende garanti:

…
Bilag 1: Tillægsaftale nr. 2 til entreprisekontrakt af 14.06.2004 -
Storentreprise A.
Nærværende tillægsaftale indgås på grundlag af udbudsmaterialet
og entreprenørens tilbud af 19. april 2004 samt resultatet af projekt-
tilpasningsperioden. De tilbudte arbejder vil dog stadig være åbent
for optimeringer frem til 1. oktober 2004, i h.t. projektoptimerings-
kataloget m.m.
…
Bilag til nærværende aftale:
2.01
Tilbud for entreprise A - i h.t. licitationen.
2.02.
Optimeringskatalog - Samlet licitationsresultat med indbygget
optimering, status 29.07.2004.
2.03.
Optimeringskatalog - entreprise A, status 29.07.2004.
2.04
Bilag til optimeringskatalogets punkter.
2.05.
Opdateret udførelsestidsplan i koncentreret form (baseret på oplæg
fra E1)
2.06.
Dagbodsgivende terminer (baseret på oplæg fra - - -).
2.07.
Udbudsmaterialet (i h.t. udbudet)
2.08.

Oplæg til tegningsliste der angiver tegningsmaterialets omfang
d. 1/10 hvor prisen skal genbekræftes. *
2.09.
Accept på delarbejdet piloteringsarbejde - dateret 17.06.2004.
[Med håndskrift er tilføjet]
* Det forudsættes at tegningsmaterialet følger produktionen og
endelige omfang at materialet i forbindelse med genbekræftelsen
afklares løbende inden 1. oktober 2004.
Tegningsliste for ingeniør og landskab er ikke vedlagt.«
Der er mellem parterne enighed om, at den »Opdateret udførsels-
tidsplan i koncentreret form«, der anføres under pkt. 2.05 er E1's
tidsplan oprettet 24.06.2004, rev. 27.07.2004 (sagens bilag 21). I
denne tidsplan er slutdatoen for bygninger angivet til 2. august
2006.
Der er endvidere mellem parterne enighed om, at pkt. 2.6 »Dag-
bodsgivende terminer« indeholder den dagbodsplan, som - - - ud-
sendte til E1, E3 og E2 den 29. juli 2004, dog således at planen nu
er benævnt »DAGBODSGIVENDE TERMINER« og er dateret
den 29. juli 2004.
Ifølge det oplyste er den håndskrevne note påført bilaget af - - -
efter aftale med - - -, TR inden underskrivelsen.
Den 10. august 2004 sendte bygherrerådgiverne underskrevne
tillægskontrakter (nr. 01-C) med anmodning om underskrift til E1.
E1 underskrev aftalerne den 21. september 2004.
I aftalerne hedder det bl.a.:
»Tillægsaftale baseret på: > Bilag 1 med tilhørende bilag 1.1-1.8
Bygherrens bemyndigelse > 02.08.2004

Beløb (excl. moms)ArbejdeBilag
-1.338.320,00Projekttilpasning1
688.948,00Arealtilpasning2

Kr. -649.372,00(excl. moms)Denne tillægsaftale i alt:
Kr. 0,00(excl. moms)Tidligere tillægsaftale:
Kr. -649.372,00(excl. moms)Tillægsaftaler i alt:
Kr. 34.661.025,00(excl. moms)14.06.04Entrepriseaftale af:
Kr. 34.011.653,00(excl. moms)Entreprisesum i alt:
Kr. 0,00(excl. moms)Evt. supplerende garanti:



…
Bilag 1: Tillægsaftale nr. 1 til entreprisekontrakt af 14.06.2004 -
Storentreprise C.
Nærværende tillægsaftale indgås på grundlag af udbudsmaterialet
og entreprenørens tilbud af 19. april 2004 samt resultatet af projekt-
tilpasningsperioden. De tilbudte arbejder vil dog stadig være åbne
for optimeringer frem til 1. oktober 2004, i h.t. projektoptimerings-
kataloget m.m.
…
…
Bilag til nærværende aftale:
1.1.
Tilbud for entreprise C - i h.t. licitationen.
1.2.
Optimeringskatalog - Samlet licitationsresultat med indbygget
optimering, status 29.07.2004.
1.3.
Optimeringskatalog - entreprise C, status 29.07.2004.
1.4.
Bilag til optimeringskatalogets punkter.
1.5.
* Opdateret udførelsestidsplan i koncentreret form (baseret på
oplæg fra E1)
1.6.
* Dagbodsgivende terminer (baseret på oplæg fra - - -).
1.7.

Udbudsmaterialet (i h.t. udbudet)
1.8.
* Oplæg til tegningsliste der angiver tegningsmaterialets omfang
d. 1/10 hvor prisen skal genbekræftes.
[Med håndskrift tilføjet]
Ændringer til ovenstående bilag 1:
1.5 opdateret udførelsestidsplan …
Den vedlagte tidsplan var E1's oplæg til hovedtidsplan og kun
gældende for storentreprise A.
1.6 Dagbodsgivende terminer.
E1 tager forbehold for de anførte dagbodsgivende terminer, da
den endelige godkendte hovedtidsplan ikke foreligger.
1.8
oplæg til tegningsliste …
Det forudsattes at tegningsmaterialet følger produktionen og en-
delige omfang af materialet afklares med E1«.
Det er oplyst, at den håndskrevne påtegning er påført af - - - efter
aftale med bygherrerådgiveren, inden kontrakten er tilbagesendt
til bygherrerådgiveren.
Den 12. august 2004 sendte bygherrerådgiver, - - -, underskrevne
tillægsaftaler (nr. 01-D) til E2's underskrift. E2 har underskrevet
aftalerne den 20. september 2004.
I tillægsaftalerne hedder det bl.a.:
»Tillægsaftale baseret på: > Bilag 1 med tilhørende bilag 1.1-1.8
Bygherrens bemyndigelse: 02.08.2004

Beløb (excl. moms)ArbejdeBilag
-1.028.806,00Projekttilpasning1
747.077,00Arealtilpasning2

Kr. -281.729,00(excl. moms)Denne tillægsaftale i alt:
Kr. 0,00(excl. moms)Tidligere tillægsaftale:
Kr. -281.729,00(excl. moms)Tillægsaftaler i alt:
Kr. 45.304.179,00(excl. moms)14.06.04Entrepriseaftale af:
Kr. 45.022.450.00(excl. moms)Entreprisesum i alt:

…
Bilag 1: Tillægsaftale nr. 1 til entreprisekontrakt af 14.06.2004 -
Storentreprise D.
Nærværende tillægsaftale indgås på grundlag af udbudsmaterialet
og entreprenørens tilbud af 16. april 2004 samt resultatet af projekt-
tilpasningsperioden. De tilbudte arbejder vil dog stadig være åbne
for optimeringer frem til 1. oktober 2004, i h.t. projektoptimerings-
kataloget m.m.
…
Bilag til nærværende aftale:
1.01.
Tilbud for entreprise D - i h.t. licitationen.
1.02.
Optimeringskatalog - Samlet licitationsresultat med indbygget
optimering, status 29.07.2004.
1.03.
Optimeringskatalog - entreprise D, status 29.07.2004.
1.04.
Bilag til optimeringskatalogets punkter.
1.05.
Opdateret udførelsestidsplan i koncentreret form (baseret på oplæg
fra - - -)
1.06.
Dagbodsgivende terminer (baseret på oplæg fra - - -).
1.07.

Udbudsmaterialet (i h.t. udbudet)
1.08.
Oplæg til tegningsliste der angiver tegningsmaterialets omfang
d. 1/10 hvor prisen skal genbekræftes.«
I tillægsaftalerne er bestemmelsen om bygherrens udvidede hæve-
adgang udgået.
I brev af 21. september 2004 hvormed E2 sendte de underskrevne
tillægsaftaler 01 D til - - - hedder det bl.a.:
»Hermed fremsendes underskrevet tillægsaftaler for:
1. Tillægsaftaler 01 D Projekttilpasning og arealtilpasning, aftalen
er ikke dateret. Bygherre: - - - Sum: -1.028.806,- og 747.077,-
2. Tillægsaftaler 01 D Projekttilpasning og arealtilpasning, dateret 
11/8-2004. Bygherre: Forskerpark. Sum: -402.605,- og 1.487.311,-
3. Tillægsaftaler 01 D Projekttilpasning og arealtilpasning, dateret 
11/8-2004. Bygherre: Hjemsted for - - - Symfoniorkester. Sum: -
68.950,- og 234.002,-
4. Tillægsaftaler 01 D Projekttilpasning og arealtilpasning, dateret
11/8-2004. Bygherre: Koncertsal. Sum: -151.690,- og 506.232,-
5. Entrepriseaftalen for Rent Rum, dateret 22/8-2004.
6. Tillægsaftale 02 D for Rent Rum, som udgår, dateret 22/8-2004. 
…
Kommentarer til aftalerne:
Ad punkt 1 til 4
Vi har følgende generelle kommentarer til vedlagte bilag:
…



Bilag 1.05:
Tidsplanen er foreløbig og endnu ikke accepteret af Bravida.
Bilag 1.06:
Dagbodsgivende terminer er foreløbig og endnu ikke accepteret
af E2
Bilag 1.08:
Tegningslisterne er foreløbige, der foregår pt. en diskussion af
omfanget.«
I mail af 22. september 2004 fra - - - til - - -, TR hedder det bl.a.:
»Med hensyn til tidsplan er det korrekt at det er mig der skal have
initiativet. Jeg har udsendt en tidsplan sammen med tidligere til-
lægsaftaler fra optimeringen der beskriver de[r] dagbodsgivende
terminer som jeg mener skal være gældende for den efterfølgende
detailtidsplan. E2 har dog ikke været enig i denne og vil tage forbe-
hold når de returnere tillægsaftalen. Samme gør E1 (entreprise C).
Med hensyn til at rette en tidsplan op nu med dette udgangspunkt
vil ikke være formålstjenligt, idet vi jo nu kan konstatere betydelige

forsinkelser på grund af manglende projektafklaring, forurenet jord,
manglende pælebæreevne og vejrlig. Jeg vil derfor gerne senere
sammen med entreprenørerne udarbejde en samlet tidsplan hvor
disse er indeholdt. Dette når vi ikke til den 1/10.«
I mødenotat fra møde den 7. oktober 2004 med repræsentanter
for E1, E2, E3 og - - - hedder det bl.a.:
»Mødet tema:
Koordinering af tidsplanerne med afsæt i de faktiske stade forhold
d.d.
De på mødet iværksatte tiltag skal resultere i hovedtidsplan der
efterfølgende skal følges op og understøttes af udførelses- og ar-
bejdstidsplaner fra de enkelte entreprenører.
Tovholder er - - - [- - - byggeledelsen]
- - - [- - -, E1] gennemgik og redegjorde for den planlagte udførel-
sesrækkefølge for råhusarbejderne fra fundering til tæt tag.
Kadencen for arbejdet med de efter mødet oplyste terminger for
henholdsvis - TÆT KÆLDER - og TÆT TAG - vil være:

Tæt tagTæt kælderBygning
21.02.200521.11.2004A
21.04.200521.01.2005B
05.04.200501.02.2005C
21.06.200530.03.2005D
05.07.200508.04.2005E
07.03.200509.02.2005F
27.07.200523.03.2005G
28.06.200526.04.2005H
10.05.200502.03.2005I
08.03.200507.01.2005J

- - - [- - -, E1] udarbejder »detaljeret tidsplansskelet« for komplet-
teringsentreprisen omfattendeminimum 1 bygning der er repræsen-
tativ for vurderingen af tidsforbruget.
- - - [- - -, E3] gjorde rede for gennemførelsen af lukningsentrepri-
sen som principielt vil følge kadencen for råhuset.
- - - udarbejder tidsplan på grundlag af ovenstående terminer samt
oplyser forudsætninger i øvrigt.
- - - [- - -, E2] meddelte at E2 med udgangspunkt i ovennævnte
terminer opdaterer/reviderer udførelsesplanen. Fremsendes i uge
42 til - - -.
Der er aftalt at følgende aktiviteter skal fremgå entydigt
- tagafvanding
- ledninger i terræn
- installationer i teknikrum
- varme på bygningen
- installationer på tag
Såfremt der er forudsætninger udover ovennævnte skal disse op-
lyses.«

I mail af 8. oktober 2004 fra byggeledelsen til - - -, E3, og - - -, 
E2 hedder det:
»Hej.
Hermed som aftalt i går på vort møde de terminer for hvor der
kan forventes lukket tag.
Kan du ud fra dette oplyse tidspunkter for hvornår der kan forven-
tes tæt facade på de enkelte bygninger. 
Udkragninger bedes angivet særskilt. 
Vil du venligst sende oplysninger til - - -.
Hej
Her er terminer for forventet lukket kælder i de enkelte bygnings-
afsnit. 
…
Hej - - - og - - -.
Hermed vores oplæg til terminer for kælderdæk og tæt tag. 
Vi tales ved.
…
S-FoU og BH2 mfl.
E1 - Sags nr. 244302 07-10-2004

Blok Aktivitet Tidspunkt 
Blok A Kældertæt 22-11-2004 
Blok A Tæt Tag 21-02-2005 
Blok B Kældertæt 21-01-2005 
Blok B Tæt Tag 21-04-2005 
Blok C Kældertæt 01-02-2005 
Blok C Tæt Tag 05-04-2005 
Blok D Kældertæt 30-03-2005 
Blok D Tæt Tag 21-06-2005 
Blok E Kældertæt 08-04-2005



05-07-2005Tæt TagBlok E
09-02-2005KældertætBlok F
07-03-2005Tæt TagBlok F
23-03-2005KældertætBlok G
27-07-2005Tæt TagBlok G
26-04-2005KældertætBlok H
28-06-2005Tæt TagBlok H
02-03-2005KældertætBlok I
10-05-2005Tæt TagBlok I
07-01-2005KældertætBlok J
08-03-2005Tæt TagBlok J

Tider fra tidsplan 225-b af den 20041006
Vedr. - - - Universitet og - - -, - - -
Tæt tag for udkravninger er ikke medtaget i ovenstående tider«
Den 18. oktober 2004 sendte E2 byggeledelsen et nyt oplæg til
»Overordnet hovedarbejdstidsplan« af 15. oktober 2004. Også
denne tidsplan havde 1. juni 2006 som slutdato for alt arbejde på
entreprise D.
I referat fra byggemøde BM08 den 28. oktober 2004 hedder det
under punkt 08.02.00 Andre møder bl.a.:
»08.02.04 Færdigt ajourført hovedprojekt incl. Rev. Fagbeskrivelse
er lovet færdig senest den 01.12.04«
I mail af 8. november 2004 fra E1 til - - - hedder det bl.a.:
»Vi modtog på byggemødet i går en hovedtidsplan for entreprise
A og C, hvor I beder E1 gennemse denne samt returnere med un-
derskrift på, at det vil være den nye kontrakttidsplan.
Vi er opmærksomme på at planen stor set svarer til E1's »partne-
ringplan«. Men som tidligere anført er den tænkt som et første
forsøg på at komme videre i processen, altså ikke et revideret
kontraktgrundlag.
Jeg mener derfor at nedenstående punkter skal være med til at
danne en endelig hovedtidsplan.
1. E1 har i sin oprindelige kontrakt en tilhørende tidsplan for en-
treprise A og C dateret 27-07-2004.
2. E1 har i perioden frem til g.d. løbende oplyst hvor og hvorledes
projektet er blevet påført tidsforskydelser.
…
7. …
Med baggrund i ovenstående, mener vi os ikke i stand til på nuvæ-
rende tidspunkt at binde E1 på et entydigt grundlag.«
I »Notat fra tidsplan mødet den 10.11.2004« med deltagelse af
byggeledelsen, E1 og E2 hedder det bl.a.:
»Forudsætning for tidsplan:
- Hovedprojektet er afsluttet pr 1. dec. 2004
- Beslutning om vandtåge/sprinkler kan implementeres i tidsplanen
- Terminer for afklaring af »pinde« på beslutningslisterne overhol-
des
- Tidsplan for elementprojekt og frigivelse til produktion følger
planen
- De pr 01.12.04 registrerede og godkendte tidsfristforlængende
spilddage for entreprise A vil ved en eventuel overskridelse af de
i planen fastsatte sanktionsgivendemellemterminer blive fratrukket
i beregningsgrundlaget for sanktionen.
Under ovennævnte forudsætninger danner de foreliggende planer
dateret 4.11.04 grundlag for den styrende hovedtidsplan.«
I referat fra byggemøde BM11 den 18. november 2004 hedder
den under punkt 11.01.00 Opfølgning af referat:

»E2 fastholder, at det er deres forudsætning for overholdelse af
tidsplaner, at hovedprojekt er færdigt den 1/12 specielt i forhold
til leverancer, der skal indbygges i Råhus (ventilation mv.)«.
Det hedder videre under pkt. 11.16 Tidsplan under punkt 11.16.01
bl.a.:
»E1 har accepteret, at bygbart hovedprojekt for entreprise C er
den 17.12.2004«.
Under punkt 11.16.02 hedder det:
»Der holdes særskilte tidsplanmøder.
kontrakttidsplan for entreprise A dateret 2004.06.27 [der er enig-
hed om at der skal stå 2004.07.27] er gældende.
Detailtidsplan dateret 2004.11.04 er gældende.«
Under punkt 11.16.03 hedder det:
»Der stiles mod at kontrakttidsplan for entreprise B+C+D er klar
den 1/12, hvor div. forsinkelser er indarbejdet.«
Disse angivelser gentages i byggemøde BM12.
I referat fra byggemøde BM13 den 2. december 2004 hedder det
under pkt. 13.16.02:
»Den senest medsendte registrering af tidsforskydelse. E1 er alene
i forhold til kontraktstidsplan dateret 2004.06.07.« [der er enighed
om, at der er tale om tidsplan rev 2004.07.27]
I en mail af 6. december 2004 fra E1 vedrørende møde den 23.
november 2004 hos UR hedder det i det vedlagte notat »Bemærk-
ninger og supplement til referat af 2004-11-29« bl.a.:
»Ad tidsplan: E1 anerkender at medvirke positivt til udarbejdelsen
af en fælles hovedtidsplan. Grundet de p.t. konstaterede forskydnin-
ger, og det manglende samlede overblik over restydelser og beslut-
ninger kan E1 ikke påtage sig sanktionsgivende ansvar.«
I referat af tidsplanmøde nr. 3 den 14. december 2004 hedder det
under pkt. 3.05.00
Hovedtidsplan:
»Pkt. 3.05.01 Styrende hovedtidsplan samt underopdeling på
bygninger blev fremlagt.«
Der er mellem parterne enighed om, at den fremlagte plan er
tidsplan udarbejdet af - - - dateret rev 2004.11.30 (sagens bilag 29).
Planen havde 1. juni 2006 som slutdato.
I referat fra tidsplanmøde nr. 4 den 4. januar 2005 hedder det under
punkt 4.05.00 Hovedtidsplan bl.a.:
»Pkt. 4.05.01 Detailtidsplan for bygninger rettes for redaktionelle
meningsforstyrrende fejl i opstartdatoer for entreprise D.«
Under pkt. 4.05.02 opregnes endvidere en række forudsætninger
for hovedtidsplan.
I referat fra tidsplanmøde TM05 den 11. januar 2005 hedder det
under punkt 5.05.00 Hovedtidsplan bl.a.:
»- - - [- - -] udleverede paradigma for integreret
styrende hovedtidsplan for bygning A. Kommenteres næste uge.«
I referat fra tidsplanmøde TM08 den 1. og 3. februar 2005 hedder
det under punkt 8.05.00 Hovedtidsplan bl.a.:



»8.05.01 - - - [- - -, E1] og - - - [- - -, E2] udarbejder detailtidsplan
- oplæg fremlægges i uge 7.«
Ifølge - - -'s forklaring blev et sådant oplæg ikke udarbejdet.
I forbindelse med en genunderskrivelse af tillægsaftalerne for
entreprise D hedder det i brev af 24. februar 2005 fra E2 til bygher-
rerådgiverne bl.a.:
»I lighed med tidligere underskrevet tillægsaftaler, skal vi gøre
opmærksom på at følgende bilag, ikke er accepteret af E2:
- Tidsplanen er foreløbig og endnu ikke accepteret af E2
- Dagbodsgivende terminer er foreløbige og endnu ikke accepteret
af E2.
- Tegningslisterne er foreløbige.
- Ændringer til arealfordelinger er ikke vedlagt.«
I brev af 22. december 2005 fra - - - ved - - - til entreprenørerne
hedder det:
»Til entreprenørerne vedr. færdiggørelsestidsplan
Bygherrerne har haft ekstern konsulent til at vurdere projektets
tidsforløb indtil nu. Med henvisning til seneste tidsplanudkast af
29.11.05 fra entreprenørerne fastholder bygherrerne kontraktgrund-
laget, og opfordrer entreprenørerne til nøje at redegøre for årsagerne
til de påberåbte forsinkelser, og hvorfor disse er bygherrernes an-
svar. Herefter tages stilling til hvorvidt der er grundlag for tidsfrist-
forlængelser. Bygherrerne fremsender brev herom direkte til entre-
prenørerne.
Bygherrerne ønsker efter konkrete tidsplansoplæg efter koordine-
ring og yderligere bemandingsvurderinger at gå i dialog om, hvor-
ledes man i fællesskab kan opnå en løsning der til gavn for alle
parter sikrer en succesfuld færdiggørelse af byggeriet.
Byggeledelsen har følgende forudsætninger at arbejde videre på
sammen med entreprenørerne:
- Bygning H, I og J ønskes prioriteret således at indflytning kan
ske til 1. august.
- Færdiggørelse af øvrige bygninger så hurtigt som muligt. Tids-
planssamarbejdet og fælles interesser må vise mulighederne, idet
bygherrer planlægger indflytning herefter.
- Der kan ikke betales for forcering
- Delafleveringer accepteres
Som byggeledelsen opfatter kontraktsgrundlaget omkring tid:
E2 har ikke accepteret nogen tidsplan.
E1's aflevering anføres i seneste tillægsaftaler til 3. august 2006.
Sanktionsgivende mellem- og afleveringsterminer kan efter byg-
geledelsens opfattelse ikke fastlægges, men bygherrerne fastholder
nuværende kontraktgrundlag, jf. ovenstående.
Med udgangspunkt i seneste oplæg fra entreprenører til tidsplan
af den 29.11.05 foreslår byggeledelsen at det fortsatte samarbejde
omkring tidsplan sker på en partneringlignende måde. Entreprenø-
rernes bemærkninger udbedes.«
I brev af 27. januar 2006 fra E1 til bygherrerne hedder det om
tilføjelser til bygherrernes referat fra møde den 20. januar 2006
bl.a.:
»- - - [- - -, E1] bemærkede, at det ikke er på alle entrepriser, at
der er aftalt en kontrakttidsplan med afleveringsterminer eller
sanktionsgivende terminer. Dette fælder f.eks. for storentreprise
C, hvor der generelt er taget forbehold for tidsterminer.
(Tilføjet efter mødet: For storentreprise A er der aftalt en kontrakt-
tidsplan med en række dagbodsgivende terminer, som for længst
er passeret og derudover en dagbodsgivende termin pr. 2006-08-
01 for aktivitet 62: Færdiggørelse af de udvendige arbejder. Jf. bilag
2.06 til tillægsaftale nr. 02-A).«
Efter at bygherrerne i brev af 6. februar 2006 havde varslet dag-
bøder fra 1. august 2006 hedder det i brev af 10. februar 2006 fra
E1 til bygherrerne bl.a.:

»E1 accepterer ikke bygherrernes udmelding om, at der vil blive 
opkrævet dagbøder fra 2006-08-01. Dels er udmeldingen ikke i 
overensstemmelse med kontraktgrundlaget og dels kræver E1 
tidsfristforlængelse for forsinkelser.«
I referat af 29. marts 2006 fra møde mellem E2 og direktør - - -
og - - - hedder det bl.a.:
»- 1. august problematik
afleveringsterminer og deraf afledte evt. dagbodskrav drøftes vi-
dere mellem parterne.«
I brev af 15. maj 2006 fra direktør - - - til E2 hedder det bl.a.:
»Herudover vil vi gerne bekræfte, at når der gennem tilbagemel-
ding på arbejds- og tidsplaner — formentlig om 2-3 uger - kan 
fastlægges de videre tidsterminer, vil bygherrerne indgå i en dialog 
med E2 om ændring af sanktionsbærende terminer på - - - med 
henblik på en afsnitsvis færdiggørelse. I forbindelse hermed vil 
omfanget af refleksforsinkelse forårsaget af anden entreprenør blive 
vurderet.«
I brev af 24. juli 2006 fra bygherrerne til E2 hedder det bl.a.: 
»Som led i de drøftelser om færdiggørelsesterminer og dagbøder,
som fandt sted på mødet 28. juni 2006, skal bygherrerne for - - -
meddele følgende:
Opkrævning af dagbod udsattes til 25. august 2006.
Baggrunden herfor var de drøftelser, man havde omkring refleks-
forsinkelser fra andre entreprenører, som fandt sted på mødet. 
Udsættelsen af de sanktionsbærende knudepunkter var endvidere
også et udtryk for en kulance fra bygherrernes side for opmandingen 
og den indsats, som E2 havde iværksat vedrørende færdiggørelsen 
af afsnit H, I og J (dele af - - -).
Derfor er udsættelsen af opkrævning af dagbod betinget af:
1. at den øgede bemanding fortsættes, og
2. at E2 udarbejder et oplæg til mødet 8. august 2006 om fastlæg-
gelse af færdiggørelsestermin for hele byggeriet, og
3. at derpå det grundlag indgås en samlet aftale om færdiggørel-
sesterminer og nye sanktionsbærende knudepunkter, som er opdelt 
på forskellige elementer i byggeriet.«
E1 har til støtte for sit standpunkt navnlig henvist til den tidsplan 
og dagbodsplan, der i juli 2004 blev aftalt mellem - - -, E1, og - -
- fra byggeledelsen.
- - - har herom forklaret bl.a., at det var planlagt, at tillægsaftalerne
skulle indgås pr. 1. august 2004. På dette tidspunkt var tidsplanlæg-
ningen ikke så langt, at hovedarbejdstidsplanen i detaljer kunne
fastlægges for entreprise C og entreprise D. Derfor kunne dagbod-
splanen heller ikke færdiggøres. Det var uden betydning for entre-
prise A, hvor terminen »tæt tag« var den centrale. Han mente ikke,
at bygherrerne med dagbodsplanen af 29. juli 2004 havde opgivet
dagbod på slutterminen. Det fulgte jo direkte af udbudsmaterialet, 
herunder udbudstidsplanen, og han havde netop indsat udbudstids-
planens »færdig« termin for oven og forneden på planen.
- - - Bygningsstyrelsen, har forklaret bl.a., at hun mente, at E1's 
tidsplan (bilag 21) og dagbodsplanen, som blev vedlagt tillægskon-
trakterne, alene var oplæg til forhandling om den endelige tidsplan, 
som man på dette tidspunkt ikke var blevet enige om. Efter hendes 
opfattelse var udbudstidsplanens dagbodsterminer derfor fortsat 
gældende.
- - - har forklaret bl.a., at det var afgørende for ham og E1, at der 
ikke blev aftalt en dagbod på slutterminen, da hele byggeriet alle-
rede var 4-8 til 10 uger forsinket, og det var helt uafklaret, hvordan 
tidsplanen skulle være for entreprise C. Den tidsplan, E1 havde 
udarbejdet for entreprise A, havde sluttidspunkt den 2. august 2006. 
Da han den 29. juli 2004 modtog - - -'s nye udkast til dagbodsplan, 
opfattede han det således, at hans ønsker i mailen af 26. juli 2004 
i det hele var blevet imødekommet. Det var også derfor, at han se-
nere underskrev de tillægsaftaler vedrørende entreprise A, som



bygherrerne fremsendte, og som omfattede E1's tidsplan (bilag 21).
Af samme grund tog han forbehold, da de samme tidsplaner og
dagbodsplanen også var vedlagt tillægsaftalerne for entreprise C.
Voldgiftsrettens opfattelse:
I byggeledelsens oplæg til dagbodsplan af den 7. juli 2004 var
kun mellemterminen »tæt tag« for entreprise A markeret med en
rombe, som ifølge noten angav »dagbodsgivende termin«, og der
var ingen dagbodsmarkering ved slutterminen den 1. juni 2006.
Såvel for entreprise C som for D var mellemterminer og sluttermi-
nen den 1. juni 2006 markeret med rombe. I position 60 var linjen
»Aflevering« også markeret med rombe den 1. juni 2006. Efter at
- - -, E1, havde kommenteret oplægget i sin mail af 26. juli 2004,
ændrede byggeledelsen dagbodsplanen, således at heller ikke slut-
terminen for entreprise C og D var tillagt dagbod. Også ud for
»Aflevering« den 1. juni 2004 var dagbodstegnet fjernet.
På den baggrund finder voldgiftsretten, at E1 med rette måtte gå
ud fra, at dagbodsplanen for entreprise A ikke indeholdt en dagbod
for overskridelse af færdiggørelses/afleveringsterminen.
Ved bygherrernes udformning af tillægskontrakterne vedrørende
entreprise A, hvori der i indledningen anføres »Tillægsaftale baseret
på > Bilag 1 med tilhørende bilag 2.01-2.09« finder voldgiftsretten,
at udbudsmaterialets herunder udbudstidsplanens tidsangivelser og
dagbodsbestemmmelser herved er fraveget, således at den aftalte
tidsplan for entreprise A herefter blev E1's udførelsestidsplan (bilag
21), og således at der alene blev aftalt en dagbodsbelagt mellemter-
min for »Tæt Tag« og ingen dagbod for overskridelse af færdiggø-
relsesterminen. Det bemærkes i den forbindelse, at E1's udførelses-
tidsplan (bilag 21) i flere byggemødereferater er omtalt som kon-
trakttidsplanen, hvorfor også byggeledelsen i den efterfølgende tid
må have været af den opfattelse, at E1's udførelsestidsplan var den
aftalte kontrakttidsplan, ligesom byggeledelsen også for entreprise
B, C og D arbejdede på at udarbejde særskilte kontrakttidsplaner.
Der blev ikke efterfølgende opnået enighed om en anden styrende
hovedtidsplan med bindende virkning for E1.
For så vidt angår entreprise C, tog E1 ved underskrivelsen af til-
lægsaftalerne udtrykkelig forbehold for såvel udførelsestidsplanen
(bilag 21) som de dagbodsgivende terminer. Der er ikke efterføl-
gende indgået aftale om en ny bindende tidsplan. Ud fra almindelige
entrepriseretlige principper finder voldgiftsretten, at det herefter
fortsat må være udbudstidsplanens Færdiggørelses/Afleveringster-
min, der er gældende for entreprise C. Det samme gælder udbuds-
materialets bestemmelser om dagbod for overskridelse af fristen
den 1. juni 2006.
For så vidt angår entreprise D, tog E2 forbehold over for E1's
tidsplan allerede inden fremsendelsen af tillægsaftalerne. Ved un-
derskrivelsen af tillægsaftalerne tog E2 på ny udtrykkelige forbehold
over for såvel udførelsestidsplanen som dagbodsterminerne. E2
har siden forhandlet med bygherrerne om nye dagbodsterminer,
men uden at parterne har kunnet opnå enighed herom. På den bag-
grund finder voldgiftsretten, at også E2må være bundet af udbuds-
materialets bestemmelser om tidsplan for byggeriet og dagbod,
herunder dagbod for overskridelse af slutdatoen den 1. juni 2006.
3.3 E1's krav om tidsfristforlængelse og erstatning som følge af
refleksforsinkelse
E1 har anført, at E1 som entreprenør på storentreprise C må være
berettiget til tidsfristforlængelse efter AB 92 § 24 og have ret til
erstatning/godtgørelse efter AB 92 § 27 som følge af forsinkelser,
der er forårsaget af forsinkelser på entreprise A på samme måde
som de øvrige forsinkede entreprenører.
E1 har navnlig gjort gældende, at de indtrådte forsinkelser vedrø-
rende storentreprise A berettiger E1 til tidsfristforlængelse vedrø-
rende storentreprise C på ganske samme måde som en forsinkelse
vedrørende storentreprise X, B eller D ville gøre det. E1 finder, at

der må lægges vægt på, at der er tale om 2 selvstændige kontrakt-
forhold, og at parterne intet har aftalt om, at forsinkelser vedrørende 
storentreprise A berettiger bygherrerne til at forlange dagbøder af 
entreprisesummen vedrørende storentreprise C, idet det tværtimod 
fremgår udtrykkeligt af den som underbilag til tillægsaftale 02-A 
og tillægsaftale 01-C fremlagte dagbodsplan, at der beregnes selv-
stændige dagbøder for hver af de 4 storentrepriser A-D.
Bygherrerne er enige i, at E1 som entreprenør på entreprise C er
berettiget til tidsfristforlængelser, som skyldes en anden entrepre-
nørs forsinkelse, f.eks. forsinkelser ved grundmodningsentreprisen
eller forsinkelse med E2's arbejder. Udskydelsen af starttidspunk-
terne for apteringsarbejderne i forhold til hovedtidsplanen berettiger
imidlertid ikke E1 til nogen tidsfristforlængelse. E1 har ikke ret til
fristforlængelse som følge af forhold, der kan henføres til E1 selv.
Dette gælder også, selv om der formelt var tale om to sæt kontrakter
for opgaverne under henholdsvis entreprise A og entreprise C.
Denne opdeling af opgaverne skal ikke føre til, at E1's entreprise
A skal anses som »anden entreprenør« i forhold til E1's entreprise
C, jf. herved AB 92 § 24, stk. 1, nr. 2. E1 kan således ikke med
retsvirkning for bygherrerne »forsinke sig selv«. Dette følger også
af, at E1 oprindeligt vandt de to opgaver ved at tilbyde et alternativ
for storentreprise C med en rabat på 8 mio.kr., der var betinget af,
at E1 fik begge opgaver overdraget, og at E1 reelt har styret og
koordineret alle arbejderne, som om der var tale om en samlet op-
gave.
E1's forsinkelser med råhusarbejderne giver dermed ikke E1 ret 
til tidsfristforlængelse i relation til apteringsarbejderne. Selv om 
voldgiftsretten måtte nå til det modsatte resultat, kan det i hvert 
fald ikke have som konsekvens, at E1 skal have godtgørelse eller 
erstatning for at forsinke sig selv i medfør af AB 92 § 27. Bestem-
melsen er en erstatningsregel, og de almindelige regler om egen 
skyld fører derfor til, at E1's ikke kan kræve kompensation for ud-
gifter til forlænget byggetid m.v., der kan henføres til E1's egne 
forhold - uanset om det formelt er den »ene« E1-entreprise, der har 
forsinket den »anden« E1 -entreprise.
Voldgiftsrettens opfattelse:
Efter § 27, stk. 1, nr. 2, har entreprenøren ret til erstatning fra
bygherren, hvis forsinkelsen skyldes, »anden entreprenørs ansvars-
pådragende forsinkelse« og efter stk. 2 ret til godtgørelse, hvis år-
sagen til forsinkelsen kan henføres til en »anden entreprenørs for-
sinkelse«, jf. § 24, stk. 1, nr. 2. Efter bestemmelsernes ordlyd skal 
årsagen til forsinkelsen være en anden entreprenør og altså ikke 
entreprenøren selv. Bestemmelserne om tidsfristforlængelse og ret 
til erstatning/godtgørelse må antages at bygge på en vurdering af, 
hvem - bygherren eller entreprenøren - der er nærmest til at bære 
risikoen for en forsinkelses indtræden. Voldgiftsretten finder på 
den baggrund og ud fra almindelige principper om erstatning, at 
E1's egen ansvarspådragende forsinkelse med råhusentreprisen ikke 
kan berettige E1 til at kræve erstatning eller godtgørelse af bygher-
rerne som følge af refleksforsinkelsen på entreprise C.
Udbudsmaterialet bestemmelser om dagbodsterminer bygger på 
den forudsætning, at arbejdet er opdelt i adskilte storentrepriser 
med hver deres dagbodsbelagte mellem- og slutterminer. I forbin-
delse med, at bygherrerne valgte E1's alternative tilbud og tildelte 
E1 begge entrepriser, blev der ikke i kontraktforholdet foretaget 
en nærmere tilpasning af dagbodsterminerne eller justering af andre 
grænsefladeforhold imellem de to entrepriser. På den baggrund 
finder voldgiftsretten, at E1 i forbindelse med beregning af dagbøder 
for så vidt angår entreprise C må være berettiget til at blive fritaget 
for dagbøder for den forsinkelse på råhusentreprisen, der skyldes 
E1's egne forhold, og for hvilken forsinkelse E1 ville være blevet 
pålagt dagbod, hvis bygherrerne havde håndhævet de aftalte dag-
bodsbestemmelser på entreprise A.



3.4 Arbejdernes ibrugtagning, færdiggørelse og aflevering
3.4.1. E1
E1 har gjort gældende, at bygherrerne har været uberettiget til at
opkræve dagbod for tiden efter 16. februar 2007, hvor E1 færdig-
meldte samtlige arbejder på entreprise A og C og anmodede byg-
herrerne om at indkalde til afleveringsforretning. Byggeledelsen
havde i brev af 13. november 2006 givet tilsagn om, at der kunne
ske delaflevering. Bygherrerne afviste den 1. marts 2007 at indkalde
til afleveringsforretning med den urigtige begrundelse, at der var
aftalt samlet aflevering. Selv om det var aftalt, at der skulle ske
samlet aflevering, var bygherrernes indkaldelse til afleveringsfor-
retning til afholdelse den 18. april 2007 alt for sen, idet samtlige
entreprenører havde færdigmeldt deres arbejder senest den 6. marts
2007. Endvidere var bygherrerne uberettiget til at afvise entreprise
C den 18. april 2007 med henvisning til, at der var mangler ved de
udførte arbejder, herunder navnlig de anvendte glasvægge, som
efterfølgende er blevet godkendt af myndighederne.
Bygherrerne har gjort gældende, at det følger af tilføjelsen til AB
92 § 28, stk. 4, i byggesagsbeskrivelsen, at »Samtlige entrepriser
for alle bygherrer skal være færdiggjorte, forinden aflevering kan
finde sted.« Bygherrerne har derfor været berettiget til at afvise at
indkalde til afleveringsforretning alene for så vidt angår entreprise
A og C. Det var en fejl, at byggeledelsen i brevet af 13. november
2006 anvendte udtrykket »delaflevering«, men det blev rettet alle-
rede i byggemøde BM66 den 25. januar 2007, hvoraf det fremgår,
at der var tale om delvis ibrugtagelse. Der blev da heller ikke udar-
bejdet afleveringsprotokol for det pågældende område, og E1 var
helt klar over den rette sammenhæng. Bygherrerne var endvidere
berettiget til ved afleveringsforretningen den 18. april 2007 at afvise
entreprise C, idet E1 havde anvendt ukontraktmæssigt glas i nogle
af væggene, hvorfor bygherrerne alene havde fået en midlertidig
ibrugtagningstilladelse. Bygherrerne kunne have krævet glasset
udskiftet, men valgte at søge den anvendte løsning godkendt. Først
efter større og tidskrævende undersøgelser og dialog med myndig-
hederne fik bygherrerne godkendt det pågældende glas.
Voldgiftsrettens opfattelse:
Det kan efter voldgiftsrettens opfattelse ikke afvises, at der var
tale om en sproglig misforståelse, når byggeledelsen i november
2006 tilkendegav, at der kunne finde delaflevering sted, og det må
lægges til grund, at udtalelsen blev rettet i byggemødet den 25. ja-
nuar 2007, og inden E1 den 16. februar 2007 færdigmeldte entre-
prise A og C. Bygherrerne var derfor berettiget til med henvisning
til kontraktgrundlaget at afvise særskilt aflevering af entreprise A
og C. Voldgiftsretten finder det ikke godtgjort, at arbejderne på
entreprise A og C ved færdigmeldingen den 16. februar 2007 var
udført i et sådant omfang, at bestemmelsen i byggesagsbeskrivelsens
tilføjelse til § 28, stk. 1, var opfyldt.
Voldgiftsretten er imidlertid enig med E1 i, at bygherrerne havde
været forpligtet til at indkalde til samlet afleveringsforretning, så
snart samtlige entrepriser havde afgivet færdigmelding, hvilket efter
byggemødereferat BM69 den 8. marts 2007 var sket den 6. marts
2007.
Således som sagen er forelagt, har voldgiftsretten ikke det tilstræk-
kelige grundlag for at kunne afgøre, hvornår arbejderne efter den
1. marts 2007 under entreprise A og entreprise C må antages at
være færdiggjort.
Da bygherrerne ophørte med at opkræve dagbod over for E1 fra
den 1. marts 2007, finder voldgiftsretten det ufornødent at tage
stilling til spørgsmålet om, hvornår entreprise A og C må anses for
færdiggjort.
Det følger af AB 92 § 28, stk. 4, og byggesagsbeskrivelsens tilfø-
jelse til AB 92 § 28, stk. 4, at »Samtlige entrepriser for alle bygher-
rer skal være færdiggjorte, forinden aflevering kan finde sted.«

Det følger således af entrepriseaftalerne, at bygherrerne kan kræve,
at der sker samlet aflevering. Når alle entrepriser har anmodet om
aflevering (færdigmelding), jf. § 28, stk. 1, er bygherrerne imidlertid
forpligtet til at indkalde til den samlede afleveringsforretning. Da
samtlige entrepriser havde anmodet om aflevering, jf. referatet fra
byggemøde BM69 og bygherrernes brev af 12. marts 2007, skulle
bygherrerne have indkaldt til afleveringsforretning i hvert fald se-
nest den 20. marts 2007. Indkaldelsen skete imidlertid først til af-
holdelse af afleveringsforretning den 18. april 2007. Det følger
herefter af AB 92 § 28, stk. 3, at arbejdet anses for afleveret den
20. marts 2007.
Voldgiftsretten tager herefter bygherrernes påstand om frifindelse 
vedrørende påstand 6 til følge.
Således som E1's påstand 7 er formuleret, tager voldgiftsretten 
E1's mere subsidiære påstand til følge.
3.4.2. E2
E2 har gjort gældende, at bygherrerne har været uberettiget til at
opkræve dagbod, efter at en stor del af hele byggeriet var taget i 
brug.
Bygherrerne havde heller ikke hjemmel til at opkræve dagbod på 
grundlag af en opspaltning af byggeriet i byggeafsnit.
E2 færdigmeldte ved brev af 26. februar 2007 entreprisen til den 
1. marts 2007. I brev af 1. marts 2007 afviste bygherrerne, at entre-
prisen kunne færdigmeldes til 1. marts 2007. Den 12. marts 2007 
indkaldte byggeledelsen til afleveringsforretning den 18. april 2007 
for alle entreprenører. Ved afleveringen afviste bygherrerne over 
for E2 at modtage byggeriet, navnlig med henvisning til, at E2 ikke 
havde overholdt reglerne om placering af kabler.
E2 er af den opfattelse, at færdigmeldingen den 1. marts 2007 var 
retmæssig, og at dagbod efter kontraktgrundlaget og almindelig 
entrepriseret ikke kan opkræves efter, at byggeriet er færdigt, og 
uanset hvornår byggeriet afleveres.
Hertil kommer, at bygherrerne har opkrævet dagbod for både 
start- og slutdato og af en for høj entreprisesum.
Bygherrerne har fastholdt, at dagbod er opkrævet med rette. 
Dagboden er beregnet og opkrævet efter kontraktens regler. Da E2 
færdigmeldte byggeriet til den 1. marts 2007, udestod der så meget 
arbejde, at det hindrede indflytning eller ibrugtagning af bygninger-
ne som forudsat Det resterende arbejde oversteg i øvrigt langt de 
5 % af kontraktsummen, der er kravet i kontrakten. Hertil kom, at 
byggeriet af sikkerhedsmæssige årsager ikke kunne tages i brug, 
før der var sikkerhed for, at reglerne i maskindirektivet om adskil-
lelse af kabler var opfyldt. De samme forhold gjorde, at bygherrerne 
også måtte afvise at modtage byggeriet den 18. april 2007.
Bygherrerne har til støtte for, at bygherrerne var berettiget til at 
opkræve dagbod, indtil byggeriet var afleveret, nærmere anført, at 
E2 har gjort gældende, at »færdiggørelsesdagen« snarere end afle-
veringsdagen er afgørende for afslutningen af den dagboldsbelagte 
periode. E2 indtager det standpunkt, at alene færdiggørelsesdagen 
skulle være afgørende, hvilket støttes på tilføjelsen til § 28, stk. 1, 
i Byggesagsbeskrivelsen, der blev meddelt ved rettelsesblad 4 af 
19. marts 2004. E2's synspunkter bygger imidlertid på en fejlagtig 
læsning af parternes aftale.
Bygherrerne havde i medfør af tilføjelsen til § 28, stk. 1, mulighed 
for at opkræve dagbod, hvis E2 ikke færdigmeldte rettidigt i henhold 
til udbudstidsplanen. Færdiggørelsesdatoen er i udbudsmaterialet 
fastsat til 1. marts 2006. Det fremgår af tilføjelsen til § 28, stk. 1, 
der blev meddelt ved rettelsesblad 4, at:
»Færdiggørelsesdatoen, som angivet i tidsplanen, vil blive lagt til 
grund ved bedømmelsen af om entreprenøren er forsinket med ar-
bejdets afslutning. Såfremt værdien af ikke-udført arbejde på fær-
diggørelsestidspunktet overstiger 5 % af entreprisesummen eller 
ikke-udført arbejde forhindrer indflytning og/eller brug af bygnin-



gen som forudsat ifalder entreprenøren dagbod med virkning fra
færdiggørelsesdatoen, jf. § 25, stk. 2.«
Også til § 25, stk. 2, var der foretaget en tilføjelse om dagbod.
Når der i tilføjelsen til § 25, stk. 2, tales om »den fastsatte tidsfrist«,
henvises der til samtlige de sanktionsgivende terminer i udbudstids-
planen, det vil sige de anførte mellemterminer, slutterminen/afleve-
ring samt afslutningen på den udvendige finish. Hertil kommer
færdiggørelsesterminen, jf. ovennævnte tilføjelse til § 28, stk. 1,
der tidsmæssigt blev foretaget efter udarbejdelsen af udbudstidspla-
nen - således ved udsendelsen af rettelsesblad 4 - og som derfor
naturligt ikke fremgår af denne.
At bygherrerne således via udsendelse af rettelsesblad 4 inden
tilbudsafgivelse valgte også at gøre færdiggørelsesterminen sank-
tionsgivende er ikke ensbetydende med, at man derved frafaldt af-
leveringsterminen som sanktionsgivende. Et sådant synspunkt må
kræve sikre holdepunkter, herunder eksempelvis i en tydelig tilken-
degivelse fra bygherrernes side på tidspunktet for udsendelsen af
rettelsesblad 4, og en sådan tilkendegivelse foreligger ikke.
Voldgiftsrettens opfattelse:
Det fremgår udtrykkeligt af punkt 2.1.2.3 i byggesagsbeskrivelsen,
at »Sanktionsbærende datoer fremgår af den i udbudsmaterialets
vedlagte udbudstidsplan (hovedtidsplan)«, og det fremgår af udbud-
stidsplanen, at afleveringsdagen var sanktionsgivende termin for
alle arbejder. Det blev imidlertid samtidig angivet i tilføjelsen til
AB 92 § 28, stk. 1, i byggesagsbeskrivelsen, at færdiggørelsesdatoen
ville »blive lagt til grund ved bedømmelsen af om entreprenøren
er forsinket med arbejdets afslutning«, hvilket blev gentaget i ret-
telsesblad nr. 4 af 19. marts 2004.
Voldgiftsretten kan således ikke tiltræde bygherrernes synspunkt
om, at der med rettelsesbladenes tilføjelser til byggesagsbeskrivel-
sen er indført en ny dagbodstermin for færdiggørelse den 1. marts
2006 ved siden af afleveringstidspunktet den 1. juni 2006, der er
angivet som sanktionsbærende i udbudstidsplanen (hovedtidspla-
nen). Efter voldgiftsrettens opfattelse var bygherrerne berettiget
efter kontrakten til at udsætte afleveringsforretningen, indtil der
kunne ske samlet aflevering. Det medfører imidlertid ikke, at der
kunne opkræves dagbod efter, at arbejderne i en entreprise må anses
udført i det omfang, der fulgte af tilføjelserne i rettelsesblad 4 til
§ 28, stk. 1.
Som følge af at Bygherrerne afviste at vurdere færdiggørelsesgra-
den på det tidspunkt, den 1. marts 2007, som E2 havde anmodet
om, må det efterfølgende give anledning til bevisusikkerhed med
hensyn til, om værdien af ikke-udført arbejde på dette tidspunkt
oversteg 5 % af entreprisesummen. Selv om det stikprøvevis var
godtgjort, at maskindirektivets regler om adskillelse af kabler ikke
alle steder var overholdt, og dette medførte, at der skulle foretages
en mangelsafhjælpning i et omfang, der ikke på forhånd kunne af-
gøres, må det efter voldgiftsrettens opfattelse lægges til grund, at
bygningerne rent faktisk var blevet eller kunne tages i brug.
Voldgiftsretten finder på denne baggrund ikke, at bygherrerne har
godtgjort, at det ikke-udførte arbejde den 1. marts oversteg 5 % af
entreprisesummen, eller at det ikke-udførte arbejde hindrede ind-
flytning eller forudsat brug.
Bygherrerne har derfor været uberettiget til at pålægge E2 dagbod
fra 1. marts 2007.
3.5 Refleksforsinkelse som følge af forsinkelse med råhusentre-
prisen
E1 har gjort gældende, at den indtrådte forsinkelse på råhusentre-
prisen berettiger E1 til tidsfristforlængelse vedrørende storentreprise
C på sammemåde, som en forsinkelse vedrørende de øvrige storen-
trepriser ville gøre det.
E2 har gjort gældende, at det fulgte af udbudstidsplanen, at E2
havde omkring 12måneder fra terminen »tæt tag« den 1. april 2005

til at fuldføre entreprisen, og det er dette forløb, som E2's tilbud er 
baseret på. Efter E2's opfattelse må det lægges til grund, at der er 
opstået en forsinkelse for terminen »tæt tag« fra udbudstidsplanens 
1. april 2005 til 30. april 2005 for bygning A, 23. juni 2005 for 
bygning B, 15. juni 2005 for bygning C, 20. september 2005 for 
bygning D, 23. august 2005 for bygning E, 28. november 2005 for 
bygning F, 25. november 2005 for bygning G, 6. december 2005 
for bygning H, 20. september 2005 for bygning I og 17. maj 2005 
for bygning J. Det udløser efter E2's opfattelse en refleksbetinget 
tidsfristforlængelse på 6-8 måneder. E2 er enig i, at refleksforsin-
kelsen skal reduceres i det omfang, voldgiftsretten finder, at E2's 
forhold har forårsaget forsinkelse på råhusentreprisen.
Bygherrerne er enige i, at råhusentreprisens termin vedrørende 
»Tæt Tag« og »Tæt facade« er forsinket med omkring 6 måneder. 
Bygherrerne finder imidlertid ikke, at E1 er berettiget til tidsfrist-
forlængelse som følge af forsinkelser på råhusentreprisen, som E1
selv er ansvarlig for.
Bygherrerne har tillagt E2 tidsfristforlængelse til den 10. oktober
2006. Denne forlængelse omfatter forlængelsen til 1. august 2006, 
som følge af vejrlig, strejker og forurenet jord og omfatter herud-
over en refleksforsinkelse på 8½ uge som følge af forsinkelsen på 
entreprise A med fradrag af den forsinkelse på 39 dage på bygning 
H, der var en følge af forsinkelsen med ventilationsaggregatet. Hvis 
voldgiftsretten ikke finder, at E2 er ansvarlig for forsinkelsen på 
bygning H, må tidsfristforlængelsen til E2 udgøre 6 måneder uden 
fradrag.
Voldgiftsrettens opfattelse:
Voldgiftsretten er enig med bygherrerne i, at kompletteringsentre-
prisen er blevet forsinket med 6 måneder som følge af forsinkelserne 
på terminen »Tæt facade«. Om betydningen heraf for E2's ret til 
tidsfristforlængelse og erstatning/godtgørelse henvises til afsnit 4 
nedenfor om forsinkelse.
Ved vurderingen af, hvilken refleksforsinkelse der tilkommer E2, 
må det efter voldgiftsrettens opfattelse tillægges betydning, at ter-
minen »Tæt Tag« for bygning A, B og C kun var 3 måneder forsin-
ket, og at E2 ifølge referat fra byggemøde BM18 den 20. januar 
2005 opstartede hovedføringsveje i bygning A. På den baggrund 
finder voldgiftsretten, at refleksforsinkelsen som følge af forsinkel-
sen med terminen »Tæt Tag« kan fastsættes til 6 måneder. I denne 
refleksforsinkelse skal der ske fradrag, i det omfang råhusforsinkel-
sen er forårsaget af E2.
4. Forsinkelse og tidsfristforlængelser mv.
4.1. Beskedsedler og registreringer af tidsforskydninger samt brug
af bruttoliste
Ifølge oplysningerne i sagen og de afgivne forklaringer kan det
lægges til grund, at Bygherrerne og E1 havde indført et system 
med beskedsedler, en bruttoliste og en registrering af spilddage. I 
et notat af 29. september 2004 fra byggeledelsen til »Storentrepre-
nør: E1, E3 og E2« hedder det herom bl.a.: »Til alle ændringer af 
ydelser i forhold til kontraktgrundlaget skal der indgås skriftlige 
aftaler i form af beskedsedler inden arbejdets udførelse«. Om 
»Bruttolisten« hedder det: »Til registrering og styring af ydelses-
ændringer for entrepriserne anfører entreprenøren ydelsen(krav) 
på vedhæftede regneark. … På regnearket noterer byggeledelsen, 
hvilke krav der er accepteret (nr. på beskedseddel) … »Om registre-
ring af tidsforskydelser og heraf affødte spilddage hedder det bl.a. 
»Til registrering af spilddage bedes benyttes vedlagte skema … 
Såfremt der gøres krav på tidsfristforlængelse, skal udfyldt bilag 
afleveres senest ved førstkommende byggemøde.«
Af skabelonen for beskedsedlen fremgår bl.a., at der er et afsnit 
til angivelse af »arbejdets omfang« eller »Årsagen til tillægs-
/fradragsydelse«. Der er herefter ni rubrikker til afkrydsning af, 
hvilken prisaftale der aftales, f.eks. »Overslagspris«, »Enhedspris«



og »Regning«. Der er endvidere otte rubrikker til afkrydsning om
»Arbejdets art«, som angives at skulle udfyldes af fagtilsynet. Ru-
brikker angiver bl.a. »Bygherrekrav«, »Projektændring«, »Projekt-
fejl«, »Projektmangel« og »Andet«. Skabelonen indeholder herefter
et afsnit, hvori der kan anføres »Tidsperiode for arbejdets udførel-
se«. Der er endvidere to »ja/nej« rubrikker for angivelse af, om
arbejdet udløser et krav om tidsfristforlængelse.
Formularen afsluttes med afsnit for entreprenørens underskrift.
Det anføres »Ved entreprenørens underskrift bekræftes at arbejdets
udføres til den aftalte pris og tid«. Der er endvidere afsat plads til
underskrift fra tilsynet, hvori tilsynet over for bygherren bekræfter,
at det angivne arbejde anbefales udført til den oplyste pris. Der er
et afsnit til byggeledelsens godkendelse. Det hedder i teksten hertil
bl.a.: »Ved byggeledelsens underskrift bekræftes, at udgiften er
medtaget på bygherrens bemyndigelsesnotat samt at bygherren har
godkendt udførelse af arbejdet«.
Det fremgår af de afgivne forklaringer, at der ikke er enighed
mellem parterne om betydningen af de angivelser om krav på
tidsfristforlængelser, der fremgår af henholdsvis beskedsedlen og
skemaet til registrering af krav om tidsfristforlængelse, samt brut-
tolisten.
Byggeledelsen og fagtilsynet har forklaret, at en afkrydsning i
beskedsedlens rubrik for nej vedrørende tidsfristforlængelse, som
er tiltrådt af entreprenøren, efter deres opfattelse var en aftale om,
at entreprenøren vil udføre arbejdet til den afkrydsede aftale om
pris uden udløsning af en ret til tidsfristforlængelse. E1 har givet
udtryk for, at beskedsedlen alene angår aftalen om arbejdets omfang
og pris, men at den eventuelle heraf følgende tidsfristforlængelse
blev angivet på skemaet for registrering af tidsforskydelser, og at
denne angivelse er gældende, selv om entreprenøren har tiltrådt en
beskedseddel med en angivelse af »nej« i rubrikken for tidsfristfor-
længelse.
Under sagen er der fremlagt en række af de udfyldte beskedsedler
angående E1's tillægsarbejder. Det fremgår heraf bl.a., at der findes
et betydeligt antal beskedsedler, hvori rubrikken for tidsfristforlæn-
gelse er afkrydset med »nej«. Der findes endvidere beskedsedler,
hvori rubrikken for tidsfristforlængelse er afkrydset med »ja«. Der
findes endelig en række beskedsedler, hvoraf det fremgår, at tilsynet
har fundet, at arbejdet ikke kunne udløse en tidsfristforlængelse,
men hvor entreprenøren med et yderligere kryds i »ja« rubrikken
har angivet, at arbejdet udløste krav om tidsfristforlængelse. I
nogle af disse tilfælde fremgår det, at byggeledelsen har besluttet,
at arbejdet skulle udføres, og at uenigheden om eventuel tidsfrist-
forlængelse måtte afgøres efterfølgende. Det fremgår af det oplyste,
at denne uenighed er videreført i indførelserne af kravene på Brut-
tolisten.
Det fremgår endvidere af forklaringerne fra E2, at man ikke havde
fæstet sig så meget ved, at der var sat kryds i nej-rubrikken. Man
havde i særskilte breve og notater til byggeledelsen givet udtryk
for krav om tidsfristforlængelse. E2 anvendte ikke tidsforskydelses-
skemaerne og var ifølge det oplyste ikke bekendt med indholdet
af E1's oversigter. Det er oplyst, at der foreligger en del beskedsed-
ler angående E2's ekstraarbejder, som hverken indeholder kryds i
ja-rubrikken eller nej-rubrikken. Der findes endvidere et stort antal
beskedsedler med kryds i nej-rubrikken, som E2 har tiltrådt. Det
er bygherrernes opfattelse, at der ikke findes underskrevne besked-
sedler med E2, som indeholder kryds i ja-rubrikken.
Ud fra en samlet vurdering af de fremkomne oplysninger finder
voldgiftsretten, at entreprenørerne må anses for at have givet afkald
på krav om tidsfristforlængelse, hvis entreprenøren har tiltrådt en
beskedseddel, hvori det ved afkrydsning var angivet, at arbejdet
ikke udløste tidsfristforlængelse. Om betydningen af det samlede
antal tillægsarbejder henvises til afsnit 4.10.8 og afsnit 7.1 nedenfor.

4.2. Tidsfristforlængelser til E1
E1 har gjort gældende, at E1 i medfør af AB 92 § 24, stk. 1, har
krav på tidsfristforlængelser på entreprise A i anledning af konkrete 
forsinkende omstændigheder med mindst 89,5 arbejdsdage på 
bygningsafsnit A-E, 137,5 dage på afsnit F-G og 128,5 dage på 
afsnit H-J, samt tidsfristforlængelse for udenomsarealerne med 261 
og 216 dage.
E1 har endvidere gjort gældende, at E1 har krav på tidsfristforlæn-
gelse vedrørende entreprise C i anledning af konkrete forsinkende 
omstændigheder med 433 arbejdsdage vedrørende bygningsafsnit 
A-E, 696,5 dage vedrørende afsnit F-G og 544 dage vedrørende 
afsnit H-J.
Bygherrerne har til støtte for afvisning af kravet navnlig henvist 
til, at det er E1, der har bevisbyrden for, at E1 har krav på tidsfrist-
forlængelse i medfør af AB 92 § 24. For at løfte denne bevisbyrde 
skal E1 efter bygherrernes opfattelse dokumentere, at det er bygher-
rerne, der er ansvarlig for hændelsen, at hændelsen forsinkede eller 
forlængede E1's aktiviteter, således at starten på en efterfølgende 
aktivitet blev udskudt, samt at en sådan udskydelse i sidste ende 
påvirkede slutterminen. Bygherrerne har også beskrevet det således, 
at de forsinkende hændelser skal ligge på »den kritiske vej«.
E1 har afvist, at det kan kræves, at E1 skal godtgøre, at den enkelte 
hændelse har ført til en udskydelse af slutterminen, eller at E1 skal 
påvise, at hændelsen lå på den kritiske vej. Det er tilstrækkeligt, at 
E1 påviser, at der foreligger de omstændigheder, der er opregnet i 
§ 24, stk. 1, nr. 1-5, og at disse omstændigheder har ført til en for-
sinkelse for entreprenøren. E1 har i den forbindelse anført, at det 
ikke i denne sag har været muligt for E1 at påvise en årsagssam-
menhæng mellem de enkelte forsinkende hændelser og forsinkelsen 
med færdiggørelsen af de enkelte bygningsafsnit, fordi byggeledel-
sen ikke havde udarbejdet en hovedtidsplan, der blev opdateret i 
forhold til byggeriets stade, men alene anvendte rullende tidsplaner. 
Hertil kom, at byggeledelsen i foråret 2006 traf afgørelse om om-
prioritering af færdiggørelsen af de enkelte bygningsafsnit.
Efter voldgiftsrettens opfattelse følger det som udgangspunkt af 
AB 92 § 24, at det er entreprenøren, der skal godtgøre, at den på-
gældende forsinkelse berettiger entreprenøren til en forlængelse af 
en aftalt frist, herunder en fastsat frist for færdiggørelse af arbejdet.
I den foreliggende sag foreligger der imidlertid nogle særlige 
forhold, der medfører, at det sædvanlige krav om, at entreprenøren 
skal godtgøre eller i hvert fald sandsynliggøre årsag og virkning 
med hensyn til forlængelse af den aftalte tidsfrist, i et vist omfang 
må modificeres.
I kontraktens byggesagsbeskrivelse punkt 8.2.1, »Overordnet 
udbudstidsplan« er bl.a. anført:
»Entreprenøren er pligtig til umiddelbart efter bygherrens accept, 
at medvirke ved udarbejdelsen af en detaljeret arbejdstidsplan for 
byggeriet inden for rammerne af udbudstidsmaterialets hovedtids-
plan
Byggeledelsen sammenholder de enkelte entreprenørers oplæg 
og udarbejder en samlet tidsplan for byggeriet.
Ved afvigelser på den kritiske vej skal entreprenøren medvirke 
ved revision af tidsplanen.«
Byggeledelsens tidsplanansvarlige har under sagen oplyst, at ingen
af de af byggeledelsen udarbejdede tidsplaner var baseret på logiske
netværk med bindinger imellem logisk forbundne aktiviteter, som
den anvendte planlægningssoftware, PlanCon, åbner mulighed for.
Planerne har derfor karakter af traditionelle stavdiagrammer med
enkelte bindinger og »faste tidsforskydninger« indlagt. Det har så-
ledes ikke været muligt at fastslå den kritiske vej igennem projektet
ved en normal forsinkelsesanalyse. Dette gælder både i byggeriets
tidlige faser, som tidsplanmæssigt er beskrevet i kontrakttidsplanen
rev. 27. juli 2004 (bilag 21) og byggeledelsens overordnede styrende



hovedtidsplan, rev. 30. november 2004 (bilag 29), og ikke mindst
i de senere faser, hvor den manglende opdatering af en koordine-
rende hovedtidsplan under hensyntagen til indtrufne forsinkelser,
omprioriteringer og forceringer har gjort det umuligt for byggele-
delsen og entreprenørerne at fastslå den aktuelt gældende kritiske
vej.
For at kunne bedømme E1's krav om tidsfristforlængelse for
byggeriets færdiggørelse efter AB 92 § 24 skal voldgiftsretten
kunne fastslå med overvejende sikkerhed, om forsinkelserne har
påvirket færdiggørelsestidspunktet, dvs. om den enkelte forsinkelse
har berørt aktiviteter på den kritiske vej eller aktiviteter, som er
blevet kritiske som følge af forsinkelsen.
For råhusentreprisen (entreprise A) har voldgiftsretten ud fra E1's
kontrakttidsplan (bilag 21) vurderet, at der findes en kritisk vej
(eller nær-kritisk vej) igennem hver af de 3 bygningsafsnit, som
byggeriet planlægningsmæssigt er opdelt i. Det drejer sig om byg-
ningsafsnit A-E, F-G og H-J. Hvert af disse afsnit viser et planlagt
forløb på byggepladsen, der starter med jordarbejde i august 2004,
og som slutter omkring begyndelsen af august 2006. Disse forløb
er påvirket af forudgående projekteringsaktiviteter og af fabrika-
tionsaktiviteter for betonelementer og stålkonstruktioner. De enkelte
bygninger i et bygningsafsnit benytter i betydelig udstrækning de
samme ressourcer, så de også er indbyrdes afhængige. Efter opnå-
else af mellemterminerne for »Tæt Tag« anses det for overvejende
sandsynligt, at den kritiske vej skifter fra entreprise A til entreprise
B indtil opnåelse af »Tæt Bygning« og herefter til entreprise C og
D. Forløbet af den planlagte byggerytme igennem entrepriserne B,
C og D er usikkert, da E1's kontrakttidsplan (bilag 21) kun er gæl-
dende for entreprise A, og byggeledelsens styrende hovedtidsplan
(bilag 29) ikke er fuldstændig for de efterfølgende entrepriser.
Byggeledelsens hovedtidsplan er i øvrigt heller ikke tiltrådt eller
fulgt af entreprenørerne.
Ud fra disse overvejelser kan voldgiftsretten med tilstrækkelig
sikkerhed vurdere effekten på færdiggørelsen af de fremlagte
»forsinkende begivenheder« for entreprise A, idet det bemærkes,
at de tre bygningsafsnit må anses for indbyrdes uafhængige, at
projekteringen og fabrikationen af betonelementerne er uafhængig
af funderings- og betonarbejderne indtil montagestart på pladsen,
og at projektering, fabrikation og transport af stålkonstruktionerne
forløber uafhængigt af de øvrige arbejder indtil den planlagte start
af stålmontagen.
Hændelserne vedrørende entreprise A omtales nedenfor i afsnit
4.3, mens de hændelser, der vedrører entreprise C, er behandlet
nedenfor i afsnit 4.8.
4.3. Hændelser vedrørende storentreprise A
E1 har under hovedforhandlingen forelagt og gennemført bevisfø-
relse for omkring 50 hændelser vedrørende entreprise A til påvis-
ning af, at de mange konkrete omstændigheder har medført forsin-
kelser i et sådant omfang, at E1 har krav på tidsfristforlængelse for
entreprise A på mindst 89,5 arbejdsdage på bygningsafsnit A-E,
137,5 dage på afsnit F-G og 128,5 dage på afsnit H-J.
Bygherrerne har vedrørende storentreprise Ameddelt en tidsfrist-
forlængelse på 43 arbejdsdage. Det fremgår af tidsplanmøde TM13
den 15. og 17. marts 2005, at det blev aftalt, at registrerede vejrligs-
forskydelser indarbejdes med 10 arbejdsdage i tidsplanen for udfø-
relse. Bygherrerne har i forbindelse med varsling af dagbøder fra
1. august 2006 på mødet den 20. januar 2006 udmeldt en samlet
tidsfristforlængelse pr. 20. januar 2006 på færdiggørelsesterminen
på 42 dage til 1. august 2006. Det fremgår af referater fra tidsplan-
møder og byggemøder, at der samlet er givet 14,5 dage for vejrlig,
12 dage for strejker og 15 dage for forurenet jord. I referatet fra
tidsplanmøde TM13 den 15. og 17. marts 2005 hedder det under
»Hovedtidsplan« bl.a., »… følgende forudsætninger for tidsplanen

[er]stadig gældende: … De pr. 01.12.04 registrerede og godkendte 
tidsfristforlængende spilddage for entreprise A vil ved en eventuel 
overskridelse af de i planen fastsatte sanktionsgivende mellemter-
miner blive fratrukket i beregningsgrundlaget for sanktioner.« Der 
er ikke enighed mellem bygherrerne og E1 om, hvorvidt det er af-
talt, at de af E1 løbende registrerede tidsforskydninger, som blev 
overgivet til byggeledelsen på byggemøderne, var udtryk for, 
hvilke tidsfristforlængelser E1 var berettiget til. Det må efter 
voldgiftsrettens opfattelse lægges til grund, at byggeledelsen ikke 
har tiltrådt, at disse registrerede tidsforskydelser på de enkelte 
byggeafsnit skulle anerkendes som tidsfristforlængelser, men at 
byggeledelsen alene har konstateret, at det var E1's krav om tids-
fristforlængelser.
Som nævnt ovenfor finder voldgiftsretten, at det er muligt med 
tilstrækkelig sikkerhed at vurdere effekten på færdiggørelsen af de 
fremhævede »forsinkende begivenheder« for entreprise A, og 
voldgiftsretten gennemgår i det følgende disse hændelser og afgør, 
i hvilket omgang de berettiger E1 til tidsfristforlængelse.
På baggrund af det anførte ovenfor om brugen af beskedsedler, 
afviser voldgiftsretten E1's krav om tidsfristforlængelse vedrørende 
de hændelser, hvortil der er knyttet beskedsedler med »nej« i ru-
brikken for tidsfristforlængelse, som E1 har tiltrådt.
Det gælder følgende hændelser:
121.24: Etablering af trækforankring til stålkonsol ved dobbelthøje
betonelementer i bygning B og D.
121.30: Ændret bredde på allerede monterede gangbroer i bygning
F og I.
121.31: Ændring af betontrappe i bygning E efter montage.
121.32: Tidsforskydelse vedrørende udførelse af stålkonstruktioner
i bygning G på grund af indhejsning af installationer.
121.33: Flytning af hængere under dæk i foyer i koncertsal. 
121.37: Forsinket fugearmeringsplan til bygning G.
121.38: Ændring af fugearmeringsplan i bygning B, C og F. 
121.40: Påsvejsning af bøjler på dragere i udkragning.
121.41: Spændplader ved træksøjler i bygning A.
121.47: Ændring af beslag til SWT.
Som indledning til gennemgangen af »A-hændelserne«, er der
grund til at gøre nogle generelle observationer om forløbet af visse 
nøgleaktiviteter i de første 4-5 måneder efter starten af byggeriet i 
begyndelsen af august 2004.
Entreprise A er af bygherrerne meddelt en generel tidsfristforlæn-
gelse for forurenet jord i bygningsafsnit F-G, selvom denne hæn-
delse isoleret set kun direkte berører den kritiske vej igennem dette 
bygningsafsnit. Når tidsfristforlængelsen indbygges i tidsplanen, 
har bygherrerne skabt et slæk på 15 dage på aktiviteterne projekte-
ring og fabrikation af betonelementer og stålkonstruktioner til 
bygningsafsnit F-G samt et tilsvarende slæk på alle aktiviteter i de 
to øvrige bygningsafsnit, A-E og H-J.
I tidsplanen rev. 30. august 2004 bilag 4 til E1's kontrakt med - -
- (bilag 121.14.9) er stålmontagen i bygning A planlagt til start den 
24. januar 2005. Det fremgår af referat af tidsplanmøde TM06 den 
18. januar 2005, at stålmontagen var påbegyndt på denne dato i 
bygning A. Et fremlagt fotografi viser montagen af en ståldrager 
den 26. januar 2005. Ingen af de forudgående hændelser, som be-
rører dette bygningsafsnit, kan derfor have forsinket bygningsaf-
snittet i nævneværdig grad.
Stålkonstruktionerne til bygning J var, ifølge et fotografi optaget 
den 26. januar 2005 og et vidneudsagn under sagen, leveret og klar 
til montage på denne dato. Ifølge ovennævnte tidsplan (bilag 
121.14.9) skulle stålmontagen i bygning J påbegyndes den 3. febru-
ar 2005. Projektering, fremstilling og transport af stålet til denne 
bygning kan derfor ikke have været forsinket af tidligere begiven-
heder.



Betonelementmontagen i bygning J var ifølge E1's kontrakttidsplan
(bilag 21) planlagt til opstart den 6. december 2004. Ifølge referat
af tidsplanmøde TM03 fra mødet den 14. december 2004 ville be-
tonelementmontagen starte »i denne uge«, dvs. senest den 17. de-
cember 2004. Denne dato ligger højst 9 arbejdsdage senere end
oprindeligt planlagt - indenfor de førnævnte 15 dages slæk. Det
må derfor konkluderes, at funderingen, in-situ støbningerne og
betonelementfabrikationen for bygning J ikke var selvstændigt
forsinket på denne dato.
Betonelementmontagen i bygning F skulle efter bilag 21 påbegyn-
des den 22. november 2004. Stålmontageplanen (bilag 121.14.9)
viser, at betonelementmontagen i bygning F foregår parallelt med
stålmontagen med start den 17. januar 2005. Denne startdato
fremgår også af E1's tidsplan af 7. oktober 2004 (bilag 22) som
også forudsætter et parallelforløb imellem betonelement- og stål-
montagen. Den reelle montagestart for betonelementerne skete ca.
én uge senere og senest den 24. januar 2005, jf. tidsplanmøde TM07
den 25. januar 2005. Heller ikke i denne bygning ses beton- og
elementarbejderne at have forsinket fremdriften nævneværdigt,
men stålet blev forsinket af grunde, som er behandlet under hæn-
delse 121.19 nedenfor.
Voldgiftsretten kan også i den forbindelse henvise til E1's »Regi-
streringer af tidsforskydelser og heraf affødte spilddage« pr. 31.
marts 2005, hvori der er anført, at der på dette tidspunkt er hændel-
ser med en samlet tidsforskydende effekt på 40,5 dage i henhold
til E1's kontrakttidsplan (bilag 21).
Nedenfor foretages en gennemgang af de enkelte hændelser.
121.1. Forsinket opstart af entreprise A på grund af forsinket
grundmodningsentreprise.
E1 har krævet tidsfristforlængelse på 2 dage som følge af, at
grundmodningsentreprisen var forsinket i to dage. E1 har bl.a.
henvist til, at byggeledelsen i projekttilpasningsmøde nr. 10 den 4.
august 2004 har konstateret forsinkelsen.
Bygherrerne er ikke uenige i, at der er indtrådt forsinkelse på to
dage, men har gjort gældende, at det var aftalt med E1, at indtrådte
forsinkelser skulle være indeholdt i de oplæg til tidsplaner, som
E1 gav til byggeledelsen, og at disse forsinkelser ikke havde haft
indflydelse på den færdiggørelsesdato - den 1. juni 2006 -, som var
indeholdt i det oplæg, som E1 afleverede til byggeledelsen i oktober
2004.
Voldgiftsretten finder, at forsinkelsen må anses for at ligge på det
samlede byggeprojekts kritiske vej, og at E1 ikke ved de forskellige
oplæg til arbejdstidsplaner har givet afkald på de to dages tidsfrist-
forlængelse, som den forsinkede opstart af entreprise A gav anled-
ning til.
Voldgiftsretten tillægger E1 en ret til tidsfristforlængelse på to
dage.
121.3. Nedsat hastighed af pæleramning på grund af nedbør.
E1 har krævet tidsfristforlængelse på 3,5 dage for nedsat hastighed
ved pæleramning på grund af nedbør.
Byggeledelsen har afvist kravet med henvisning til, at der ifølge
målingerne fra - - - Renseanlæg, som var aftalt som referencestation,
ikke var tale om ekstraordinære nedbørsmængder, og at E1 i øvrigt
ifølge kontrakten selv var ansvarlig for afledning af overfladevand
fra byggepladsen.
Voldgiftsretten finder, at E1 ikke har godtgjort, at betingelserne
for tidsfristforlængelse som følge af ekstraordinære nedbørsmæng-
der var opfyldt. Voldgiftsretten afviser kravet.
121.5, 6, 7, 11, 17 og 18 Diverse forsinkelser ved pæleramning.
E1 har krævet tidsfristforlængelse på 5 dage vedrørende bygning
A, 3 dage for bygningsafsnit H-J, 1 dag for bygningsafsnit F-G
samt yderligere 1 dag for bygningsafsnit F-G.

E1 er tillagt 15 dages tidsfristforlængelse, som følge af forsinkelse 
i forbindelse med behandling af forurenet jord ved bygning F. Det 
fremgår endvidere af sagen, at E1 er blevet betalt for at forcere 
pæleramningen for bygningsafsnit F-G med 4 dage.
Bygherrerne har med henvisning hertil påstået kravet om yderli-
gere tidsfristforlængelse afvist.
Voldgiftsretten finder, at de nævnte hændelser ikke har givet an-
ledning til forsinkelse af det samlede byggeri, jf. de indledende 
synspunkter om tidsplanen ovenfor.
Voldgiftsretten afviser kravet.
121.28. Vederlag for tagdæk i bygning H.
E1 har krævet tidsfristforlængelse for bygningsafsnit H-J som
følge af, at huldækelementerne til en del af tagdækningen på byg-
ning H under montagen viste sig at være for korte. Årsagen hertil 
var ifølge E1, at en projektændring ikke var blevet meddelt E1's 
underleverandør, - - -, på den aftalte måde for ændringer i godkendte 
tegninger, idet det var aftalt, at der ved sådanne sene ændringer 
skulle rettes direkte henvendelse til Betonelement om ændringen.
Rådgiver har anført, at ændringen blev omtalt på projektgennem-
gangsmøde nr. 24 for betonelementleverancen den 17. januar 2005 
med deltagelse af såvel E1, E1's rådgiver, - - -, og underleverandør, 
- - -. De efterfølgende ændrede tegninger har været såvel E1 som 
- - - i hænde i god tid, og det forhold, at E1's underleverandør har 
misforstået tegningerne, kan ikke bebrejdes rådgiverne. Hertil 
kommer, at forsinkelsen på de krævede 5 dage for det samlede 
byggeri ikke kan anses for dokumenteret.
Bygherrerne har tilsluttet sig Rådgivernes synspunkter. Bygher-
rerne har tilføjet, at hvis voldgiftsretten finder, at E1 har krav på 
en vis tidsfristforlængelse, må de økonomiske konsekvenser bæres 
af rådgiverne.
Voldgiftsretten finder, at Rådgiverne var berettiget til at gå ud 
fra, at der var gjort tilstrækkelig opmærksom på behovet for ændrin-
gen af dækelementerne, som følge af, at E1 og E1's rådgiver og 
underleverandør var til stede på projektgennemgangsmøde m. 24 
for betonelementleverancen den 17. januar 2005, og de efterfølgen-
de rettede tegninger.
Voldgiftsretten afviser kravet.
121.25 og 121.26. Manglende projekt og fejlslagen opspænding
af træksøjler i bygning J og C.
E1 har krævet tidsfristforlængelse på 6 dage for bygningsafsnit
H-J og tidsfristforlængelse på 3 dage på bygningsafsnit A-E. I
forbindelse med opsætning af træksøjlerne ved bygning J konstate-
redes den 1. marts 2005 afskalninger på søjlerne. Søjlerne blev af-
spændt og arbejdet indstillet, indtil årsagen til afskalningen var af-
klaret. Løsningen viste sig at være en mindsket opspænding af
søjlerne i forhold til det oprindeligt projekterede. Først den 4. marts
blev det endeligt afklaret, at problemet kunne afhjælpes på denne
måde. E1 arbejdede med montering, understøbning og opvarmning
af søjlerne i weekenden 5. og 6. marts 2005, hvorfor arbejdet med
opspænding af træksøjlerne først kunne genoptages mandag den
7. marts 2005. Arbejdet med træksøjlerne på bygning J blev således
forsinket med 6 arbejdsdage.
Under arbejderne med opspænding af træksøjlerne på bygning C 
konstateredes den 27. april 2005 revnedannelser i søjlerne, og ar-
bejdet med opspænding blev indstillet. E1 anmodede rådgiverne 
om en nærmere arbejdsbeskrivelse. Den 29. april 2005 fremkom 
bygherrerne med de ønskede oplysninger, og E1 genoptog arbejder-
ne den følgende arbejdsdag. Den manglende afklaring af arbejds-
processerne indebar efter E1's opfattelse en forsinkelse af arbejderne 
med montering af træksøjlerne ved bygning C med 3 arbejdsdage.
E1 har til støtte for kravet gjort gældende, at det af rådgiverne 
udarbejdede projekt burde have taget højde for, at den oprindeligt 
projekterede spænding ville påføre træksøjlerne skader. Den heraf



følgende forsinkelse berettiger derfor E1 til tidsfristforlængelse
med 6 arbejdsdage vedrørende bygningsafsnit H-J. Denmanglende
afklaring af arbejdsprocessen berettiger endvidere E1 til 3 dages
tidsfristforlængelse vedrørende bygningsafsnit A-E.
Bygherrerne har til støtte for afvisning af kravet navnlig henvist
til, at det følger af fagbeskrivelsen for betonleverancen (21.0) afsnit
21.0.6.4, at »Betonelementleverandørens projekteringsydelser i
forbindelse med levering af samtlige betonelementer svarer til
ydelserne i BPS publikation 113. Nærværende projekt er forudsat
udbudt svarende til model 4C i henhold til ovenstående; dog udar-
bejdes montageplaner af leverandør.…Det påhviler betonelement-
leverandøren at sikre, at de i udbudsmaterialet anførte elementer
har tilstrækkelig styrke, stivhed og holdbarhed til at modstå alle
påvirkninger under opførelsen og i det færdige byggeri«.
Voldgiftsretten finder, at det følger af fagbeskrivelsen for betone-
lementer, at det påhviler betonelementleverandøren at sikre, at alle
de i udbudsmaterialet anførte elementer har tilstrækkelig styrke,
stivhed og holdbarhed til at modstå alle påvirkninger under opfø-
relsen og i det færdige byggeri. Teknologisk Institut har i en udta-
lelse af 27. juni 2005 konkluderet, at den geometriske udformning
af søjleelementerne og de anvendte beslag, kombineret med nød-
vendige udførelsestolerancer, ikke med tilstrækkelig sikkerhed
kunne bære den krævede opspænding i montagetilstanden. Vold-
giftsretten finder, at dette burde have været afklaret af betonelement-
leverandøren i projekteringsfasen.
Som følge heraf afviser voldgiftsretten kravet om tidsfristforlæn-
gelse som følge af forsinkelsen.
121.35. Skæringer og ekstra udstøbninger i bygning G.
E1 har krævet tidsfristforlængelse på 11 dage på bygningsafsnit
F-G, som følge af, at det ikke fremgik af projektets tegninger, at
skråsøjler og stålkryds i bygning G går gennem betonelementerne
i huldæk og vægge, hvorfor der skulle udskæres på pladsen og fo-
retages udstøbning af udsparingerne omkring stålkonstruktionerne.
På grund af denne projektfejl måtte arbejderne med montagen af
betonelementer i bygning G indstilles ad to omgange. Samlet blev
arbejderne på bygning G efter E1's opfattelse forsinket med 11
dage på grund af projektfejlen, og E1 mener sig berettiget til 11
dages tidsfristforlængelse for bygningsafsnit F-G.
Rådgiver har anført, at udskæringerne fremgik af arkitekttegnin-
gerne, og selvom de ikke fremgik særskilt af ingeniørtegningerne,
skulle elementplanerne have indeholdt udsparingerne, hvorfor
kravet må afvises.
Bygherrerne har anført, at hvis voldgiftsretten finder, at E1 har
krav på en vis tidsfristforlængelse, må de økonomiske konsekvenser
heraf bæres af rådgiverne.
Efter voldgiftsrettens opfattelse, har rådgiver ikke i sin projektering
taget hensyn til kollisionenmellem betonelementer og stålkonstruk-
tionerne.
Voldgiftsretten finder, at arbejdet ligger på den kritiske vej, og at
E1 har sandsynliggjort arbejdets omfang, hvorfor E1 er berettiget
til en tidsfristforlængelse på 11 dage for bygningsafsnit F-G.
121.2. Forsinket elementleverancer på grund af manglende projek-
tmateriale.
E1 har krævet tidsfristforlængelse på 7 dage på bygningsafsnit
A-E som følge af, at E2 ikke inden den aftalte tidsfrist havde ind-
tegnet installationer, således at projekteringen af elementleverancen
blev forsinket.
Bygherrerne har navnlig gjort gældende, at forsinkelsen ifølge
aftalerne med E1 skulle være indarbejdet i de oplæg til tidsplan for
egne arbejder, som E1 fremlagde i oktober 2004. Ifølge oplægget
havde E1 ikke lagt forsinkelsen til sluttidspunktet, idet E1 åbenbart
var enig i, at den aftalte sluttermin 1. juni 2006 kunne nås uden
hensyn til denne forsinkelse. Hertil kommer, at E1 ikke har doku-

menteret, at betonelementmontagen for bygningsafsnit A-E blev
forsinket som følge af det manglende projektmateriale, idet bygning
A, B samt C blev opstartet rettidigt i forhold til arbejdstidsplanen
i bilag 29, som opdateret den 30. november 2004. Når bygning D
og E ikke blev opstartet rettidigt, skyldtes det ikke forhold vedrø-
rende betonelementerne.
Voldgiftsretten finder, at det må lægges til grund, at elementmon-
tagen ikke kan have forsinket bygningsafsnit A-E, jf. den indledende
analyse af tidsplanen ovenfor, der viser, at stålmontagen i bygning
A startede til tiden.
Voldgiftsretten afviser kravet.
121.10. Projektmateriale fra E2 til bygning C kom for sent frem.
E1 har krævet 7 dages tidsfristforlængelse på bygningsafsnit A-
E som følge af manglende projektmateriale vedrørende betonele-
mentleverancen til bygning A og B.
Arbejdet på bygningsafsnit A-E blev imidlertid yderligere forsinket
af, at E2's hulplaner vedrørende bygning C også kom for sent frem.
Det var aftalt, at E1's rådgiver - - - skulle have grundlaget for fær-
digprojekteringen senest den 13. oktober 2004, men materialet
fremkom først den 20. oktober 2004. E1 mener sig derfor berettiget
til tidsfristforlængelse på 7 dage for bygningsafsnit A-E.
Bygherrerne har gjort gældende, at E1 ikke har dokumenteret, at
den konstaterede forsinkelse fra E2's side har medført forsinkelse
af selve elementleverancen. Det fremgår tværtimod bl.a. af referatet
fra projektgennemgangsmøde nr. 21 for betonleverancen den 25.
november 2004, at projekttidsplanen kunne overholdes.
Voldgiftsretten finder, at det må lægges til grund, at elementmon-
tagen på bygning C ifølge E1's kontrakttidsplan (bilag 21) skulle
begynde den 5. januar 2005. Byggeledelsens hovedtidsplan (bilag
29), som opdateret den 30. november 2004, viser opstart af element-
montagen for bygning C den 21. januar 2005. Det fremgår af sagen
(tidsplanmøde TM06 den 18. januar 2005), at elementmontagen
på bygning C begyndte før denne dato. Denne forsinkelse på byg-
ning C er dækket af den tidsfristforlængelse på 15 dage, der er in-
drømmet for forurenet jord på hele projektet.
Voldgiftsretten afviser som følge heraf kravet.
121.4. Projekt i høj sikkerhedsklasse vedrørende bygning F.
E1 har krævet tidsfristforlængelse på 15 dage for bygningsafsnit
F-G som følge af ændret sikkerhedsklasse.
E1 har til støtte for kravet henvist til, at det projekt, som bygher-
rernes rådgivere havde udarbejdet for bygning F, forudsatte, at de
bærende stålkonstruktioner skulle projekteres i normal sikkerheds-
klasse. Efter kontraktens indgåelse viste det sig, at bygning F
skulle projekteres i høj sikkerhedsklasse, hvilket indebar en bety-
delig forsinkelse af stålleverancen til E1, idet - - - i vidt omgang
allerede havde projekteret stålleverancen, daman fik underretningen
den 24. august 2004 om kravet fra bygherrerne om høj sikkerheds-
klasse. Projekteringen blev stoppet, fordi ændringskravet nødven-
diggjorde en omprojektering. E1 mener, at den ændrede projekte-
ringsklasse medførte en forsinkelse på 15 arbejdsdage.
Bygherrerne har afvist kravet med henvisning til, at forsinkelsen
ifølge aftalenmed E1 skulle være indarbejdet i det oplæg til tidsplan
for egne arbejder, som E1 fremlagde i oktober 2004. Som det
fremgår, har E1 ment, at forsinkelsen kunne rummes inden for den
aftalte sluttermin 1. juni 2006.
Hertil kommer, at tidspunktet for beslutningen om at ændre byg-
ning F til høj sikkerhedsklasse blev truffet i august 2004, dvs. i
projekttilpasningsperioden, hvor det måtte stå E1 klart, at der kunne
komme en række ændringer.
E1 har endvidere ikke efter bygherrernes opfattelse påvist, at
omprojekteringen har medført en forsinkelse med hensyn til den
planlagte opstart på stålmontagen på bygning F.



Det må efter voldgiftsrettens opfattelse lægges til grund, at ifølge
tidsplanen rev. 30. august 2004 bilag 4 til E1's kontrakt med - - -
(bilag 121.14.9) skulle stålmontagen på bygning F begynde den
17. januar 2005. Det følger heraf, at montagestarten lå mere end
16 uger efter, at E1 fik meddelelsen den 25. august 2004 om æn-
dringen af bygning F til høj sikkerhedsklasse.
Som følge heraf afviser voldgiftsretten kravet.
121.14.Manglende beslutning omændring af stålprofiler i facader
i bygning F.
E1 har krævet tidsfristforlængelse på 10 dage på bygningsafsnit
F-G for forsinkelse vedrørende levering af stålkonstruktioner til
bygning F.
E1 har til støtte for kravet henvist til, at - - - fremsendte produk-
tionstegningerne til endelig kontrol og godkendelse hos bygherrer-
nes rådgivere i uge 51. Som følge af udsættelse med arkitektbeslut-
ning om, hvilken type stålprofil der skulle anvendes i bygning F's
facade, blev stålleverancen forsinket med 10 arbejdsdage. E1 har
derfor krav på 10 dages tidsfristforlængelse for bygningsafsnit F-
G. Hertil kommer, at bygherrerne har accepteret kravet om tidsfrist-
forlængelse på tidsplanmøde TM15 og TM16, henholdsvis den 25.
april og 17. maj 2005, idet det af referatet fremgår, at det under
punktet Spilddage 03.02 er anført: »E1's registrering af tidsforskyd-
ning dateret 29.03.2005 er gældende.«
Bygherrerne har navnlig henvist til, at beslutningen på tidsplan-
møde TM08 den 1. februar og 3. februar 2005 om at udskyde stål-
montagen vedrørende bygning F, således at bygning F skulle opfø-
res efter bygning G, medførte, at forsinkelsen er uden betydning.
Forsinkelsen har således ikke haft nogen reel indflydelse for det
samlede byggeris færdiggørelse.
Bygherrerne har endvidere gjort gældende, at det fremgår af alle
oplysninger i sagen, herunder forklaringerne fra byggeledelsen, at
byggeledelsen - ud over vejrligsdage - aldrig har accepteret, at de
af E1's registrerede spilddage skulle anerkendes som tidsfristfor-
længelser.
Det følger efter voldgiftsrettens opfattelse af tidsplanen i bilag 4,
rev. 30. august 2004 til kontrakten mellem E1 og - - -, at stålmon-
tagen i bygning F skulle starte den 17. januar 2005. Ifølge arbejds-
tidsplanen bilag 29 rev. 30.11.2004 skulle montagen starte den 25.
januar 2005. Projektet blev ifølge det oplyste ikke ændret Den
forsinkelse af montagestarten, der skete, var efter voldgiftsrettens
opfattelse forårsaget af den hændelse, der er omtalt under hændelse
121.19. Nærværende forsinkelse fik således ingen selvstændig be-
tydning for montagestarten.
Voldgiftsretten finder det endvidere ikke bevist, at byggeledelsen
med den angivne tekst i de to tidsplanmøder har meddelt E1 tids-
fristforlængelse, som følge af den forsinkede projektering af stålet
til bygning F.
Voldgiftsretten afviser derfor kravet.
121.15.Manglende projektmateriale vedrørende stålkonstruktioner,
bygning A-E og H-J.
E1 har krævet tidsfristforlængelse på 10 dage på bygning A-E og
H-J som følge af for sent modtagne revisioner fra bygherrernes
rådgivere.
Det var aftalt med rådgiverne, at de endeligt godkendte produk-
tionstegninger til stålkonstruktionerne i bygning A skulle fremsen-
des til E1 i uge 46. Som følge af omfattende ændringer af projektet
for stålkonstruktioner, som rådgiverne løbende fremsendte til E1,
overholdt Rådgiverne ikke fristen. De endelige produktionstegnin-
ger til bygning A blev således først fremsendt til E1 den 22.
november 2004, dvs. 10 dage senere end aftalt. Forsinkelsen på 10
arbejdsdage på bygning A påvirkede bygningsafsnit A-E, idet
bygningsafsnittet ifølge E1's kontrakttidsplan (bilag 21) skulle ud-
føres som ét samlet afsnit.

- - - kunne alene udføre projektering af stålkonstruktionen i hen-
hold til ét tegningssæt ad gangen. I overensstemmelse hermed for-
udsatte projektet, at projekteringen af stålet skulle ske successivt 
for hvert bygningsafsnit. Forsinkelsen af stålmontagen i bygning 
A medførte derfor en forsinkelse af stålmontagen i bygning J på 
10 arbejdsdage. Denne forsinkelse for bygning J påvirkede bygning 
H og I, idet bygningsafsnit H-J også skulle udføres som et samlet 
afsnit.
Bygherrerne har afvist kravet med henvisning til, at E1 ikke har
dokumenteret, at de omtalte projektændringer har medført forsin-
kelse i leverancerne i forhold til tidsplanerne. Bygherrerne har
navnlig henvist til oplysningerne i referatet fra projektgennemgangs-
møde vedr. stålkonstruktioner nr. 6 af 27. januar 2005.
Det følger efter voldgiftsrettens opfattelse af projektet, at stålmon-
tagen på bygningsafsnit A-E begynder med bjælkemontagen på 
bygning A, som startede som planlagt den 18. januar 2005.
Stålet til bygning J var ifølge forklaringer i sagen, der er under-
bygget af fremlagt foto, oplagt på byggepladsen på dette tidspunkt. 
Ifølge referatet fra projektgennemgangsmøde vedrørende stålkon-
struktioner nr. 6 den 27. januar 2005 er montagen på bygning A
og bygning J opstartet.
På den baggrund finder voldgiftsretten det ikke godtgjort, at for-
sinkelsen af projekteringen har medført en forsinkelse af den 
planlagte opstart af stålmontagen på bygningsafsnit A-E og byg-
ningsafsnit H-J.
Voldgiftsretten afviser kravet.
121.19. Projektændringer vedrørende stålkonstruktioner i bygning
F.
E1 har krævet tidsfristforlængelse på 15 dage på bygningsafsnit 
F-G som følge af for sent meddelte ændringer til stålprojektet.
E1 har til støtte for kravet navnlig henvist til, at montagen af 
stålelementer i bygning F ifølge kontrakttidsplanen (bilag 21) 
skulle have været udført fra uge 3-4. For at kunne opfylde monte-
ringsterminen i uge 3 havde - - - planlagt produktionen af stålet i 
uge 53 i 2004. Den 23. december 2004 modtog - - - imidlertid revi-
sioner af projektmaterialet vedrørende bygning F fra bygherrernes 
rådgivere. Revisionen indebar bl.a., at stålbjælkerne skulle flyttes, 
og profiltyperne skulle ændres. Som følge heraf måtte selve pro-
duktionen af alle stålelementerne indstilles, indtil produktionsteg-
ningerne var reviderede og der på ny var plads i - - -'s produktions-
apparat.
- - -'s produktion var tilrettelagt således, at samtlige elementer 
skulle produceres samtidig. Selve montagen blev som følge heraf 
først påbegyndt primo uge 7 i 2005. Forsinkelsen berettiger E1 til 
tidsfristforlængelse vedrørende bygningsafsnit F-G, idet bygninger-
ne i dette afsnit i overensstemmelse med kontrakttidsplanen skulle 
udføres som ét samlet afsnit. Hertil kommer, at byggeledelsen på 
tidsplanmøde TM15 og TM16 har anerkendt kravet om tidsfristfor-
længelse.
Rådgiverne har til støtte for afvisning anført, at E1 først meget 
sent valgte stålleverandør, hvilket forsinkede den koordinerede 
planlægning. Det må endvidere lægges til grund, at rettelserne den 
23. december 2004 også omfattede fejl i - - -'s tegninger, som tidli-
gere var kommenteret, men ikke rettet. Rettelserne var i øvrigt ikke 
til hinder for, at - - - kunne have påbegyndt produktionen af de 
elementer, der ikke var bemærkninger til.
Bygherrerne har til støtte for en afvisning af kravet navnlig anført, 
at det ikke bestrides, at E1 på tidsplanmøde TM06 den 18. januar 
2005 varslede en udskydelse af starttidspunktet for montagen på 
bygning F. Byggeledelsen tilpassede imidlertid tidsplanerne med 
en ændring af udførelsestakten som følge af E1's meddelelse om 
udskydelsen. Byggeledelsen imødegik dermed eventuelle problemer 
forårsaget af den forsinkede leverance. Det fremgår udtrykkeligt



af referatet fra tidsplanmøde TM08 den 1. og 3. februar 2005, hvori
det efter en beskrivelse af den ændrede udførelsestakt anføres:
»konklusion af ovennævnte rokeringer/tilpasninger er: - Sluttermi-
nen er fastholdt - Terminerne for blok G er fastholdt …«. Der
fremkom ikke efterfølgende indsigelser imod referatet fra E1's side.
Det må efter voldgiftsrettens opfattelse lægges til grund, at E1
accepterede den omlægning af udførelsestakten, som byggeledelsen
besluttede, og at man på dette tidspunkt ikke fandt, at den ændrede
udførelsestakt ville medføre en forskydning af sluttidspunktet for
det samlede arbejde. Som følge af den ændrede udførelsestakt
medførte forsinkelsen i stålleverancen til bygning F ikke en forsin-
kelse, som kan udløse tidsfristforlængelse.
Voldgiftsretten afviser kravet.
121.39 Fejlprojekteret placering af foyerdæk.
E1 har krævet tidsfristforlængelse på 2 dage på bygningsafsnit G
og F som følge af nogle forsinkelser, der skyldtes projekteringsfejl.
E1 har til støtte for kravet henvist til, at ændringerne af det allerede
udførte foyerdæk nødvendiggjorde, at E1 måtte udføre ekstra stål-
arbejder i form af afkortning af 4 stålbjælker samt flytning af
hængere. Dette forsinkede arbejderne på bygning G med 2 dage.
Forsinkelserne berettiger derfor E1 til tidsfristforlængelse på 2
dage på bygningsafsnit F-G.
Rådgiverne har til støtte for afvisning af kravet bl.a. anført, at ar-
bejderne ikke ligger på den kritiske vej, og at merarbejdet er af
beskedent omfang. Det fremgår således af mailkorrespondancen,
at E1 kunne arbejde videre med andre aktiviteter, men at E1 anførte,
at de ressourcer, der blev brugt på at rette fejlen, ville mangle på
andre aktiviteter. Bygherrerne har betalt 7.515 kr. for betonarbejdet
og 41.750 kr. for stålarbejdet som ekstraarbejde.
Bygherrerne har tilsluttet sig rådgivernes begrundelse for afvis-
ning, men har i øvrigt anført, at rådgiverne må friholde bygherrerne
for eventuelle økonomiske konsekvenser.
Voldgiftsretten finder, at arbejderne, som byggeledelsen har aner-
kendt som forårsaget af projektfejl, er af mindre omfang, og at det
ikke er godtgjort, at de pågældende arbejder kan have hindret
fremdriften af de kritiske aktiviteter.
Voldgiftsretten afviser kravet.
121.34. Forsinket støbning af betondæk i bygning H.
E1 har krævet tidsfristforlængelse på 39 dage på bygningsafsnit
H-J.
E1 har til støtte for kravet navnlig henvist til, at ifølge kontrakt-
tidsplanen af 27. juli 2004 (bilag 21) skulle arbejdernemed element-
montagen, herunder udførelse af tagdæk, udføres i en uafbrudt og
kontinuerlig proces. Under arbejderne med bygning H anmodede
byggeledelsen imidlertid E1 om at lademonteringen og udstøbnin-
gen af tagdæk afvente, at E1 indhejste nogle store ventilationsanlæg.
På grund af en beskadigelse af anlægget kunne de ikke indhejses
som planlagt, hvorfor byggeledelsen anmodede E1 om at montere
og udstøbe dækket, idet E1 skulle undlade at montere og udstøbe
området, hvor anlægget skulle indhejses i K 129. E1 afsluttede
udstøbningen af de øvrige dele af tagdækket den 27. september
2005, mens udstøbningen af det sidste område efter indhejsningen
af anlægget først blev afsluttet den 21. november 2005. Standsnin-
gen indebar således en forsinkelse med arbejderne på bygning H
på 39 arbejdsdage, hvorfor E1må være berettiget til en tidsfristfor-
længelse på 39 dage.
Bygherrerne har afvist kravet med henvisning til, at hændelsen
ikke ligger på den kritiske vej for udførelsen af entreprise A, og at
det krævede antal dage i øvrigt heller ikke er sandsynliggjort. Det
fremgår bl.a. af de rullende tidsplaner, at udstøbningen af det øvrige
dæk først var afsluttet den 8. oktober 2005.
Det fremgår efter voldgiftsrettens opfattelse af oplysninger i sagen,
herunder foto, at montagehullet over K 129 blev lukket den 15.

november 2005 med dækelementer. Udstøbningen heraf kunne
have været afsluttet den 21. november 2005. Det fremgår endvidere
af de rullende tidsplaner, at E1 udstøbte det resterende dæk fredag
den 7. oktober 2005. Forsinkelsen ligger derfor fra den 10. oktober
til den 21. november 2005 og udgør således 30 arbejdsdage.
På den baggrund finder voldgiftsretten, at den forsinkede lukning 
af montagehullet har medført en forsinkelse på 30 dage, der ligger 
på kritisk vej for bygningsafsnit H-J.
Voldgiftsretten tilkender derfor E1 30 dages tidsfristforlængelse 
for bygningsafsnit H-J.
121.48 og 121.49. Midlertidige montageåbninger og stop for 
vægmontage i foyer i bygning G for indhejsning af materialer for 
E2.
E1 har krævet tidsfristforlængelse på 7 dage på bygningsafsnit F-
G som følge af, at udstøbningen af tagdækket i bygning G måtte 
afbrydes den 6. september 2005, idet E2 ikke rettidigt havde hejst 
de fornødne tekniske installationer ind i bygningen. E1 måtte 
etablere midlertidige montageåbninger i tagdækket, og først den 
4. november 2005 kunne tagdækket færdiggøres. Etableringen af 
åbningerne og den efterfølgende udstøbning heraf forsinkede E1's 
arbejder. Forsinkelserne har E1 opgjort til 7 dage. E1 må derfor 
være berettiget til 7 dages tidsfristforlængelse for bygningsafsnit 
F-G.
E1 har endvidere krævet yderligere tidsfristforlængelse på 7 dage 
på bygningsafsnit F-G som følge af, at E2 skulle indhejse installa-
tioner i bygning G's kælder, og E2 afsluttede først indhejsningen 
den 6. september 2005 på trods af, at væggene i foyeren ifølge de 
rullende planer skulle være monteret den 30. august 2005. E1 må 
derfor være berettiget til en tidsfristforlængelse på 7 dage på byg-
ningsafsnit F-G.
Bygherrerne har afvist kravet med henvisning til, at der var tale 
om planlagte og helt nødvendige indhejsninger, der ikke kunne 
være upåregnelige for E1. Indhejsningerne var af byggeledelsen 
planlagt i god tid, hvorfor E1 havde alle muligheder for at planlægge 
eget arbejde på en sådan måde, at den samlede fremdrift ikke blev 
bremset. Bygherrerne bemærker særligt, at montagehullet vedrøren-
de hændelse 121.48 udgør 3 % af tagets areal, der ikke blev tætnet. 
Det er endvidere helt uforståeligt, at det skulle tage 7 dage at lukke 
hullet.
Voldgiftsretten finder, at montagehullet og de foretagne indhejs-
ninger må anses for helt sædvanlige i et byggeri af denne karakter, 
og den forsinkede lukning af taget og opsætning af vægge kan ikke 
have forsinket fremdriften på kritiske aktiviteter.
Voldgiftsretten afviser kravene.
121.36. Udvekslingsjern i bygning H.
E1 har krævet tidsfristforlængelse på 1 dag på bygningsafsnit H-
J.
E1 har til støtte for kravet henvist til, at bygherrernes tilsyn med-
delte, at der skulle laves en udsparing i væggen under et allerede 
monteret dækelement og monteres udvekslingsjern til bæring af 
dækket efter udsparingen. E1 måtte demontere dækelementet, ud-
føre udsparing i væggen, montere udvekslingsjernet og genmontere 
dækket. E1 er blevet betalt 13.612 kr. for udførelse af arbejdet, 
men arbejderne forsinkede montagen på bygning H med 1 arbejds-
dag, hvorfor E1 finder sig berettiget til tidsfristforlængelse på 1 
dag på bygningsafsnit H-J.
Bygherrerne har afvist kravet med henvisning til, at hændelsen 
ikke kan have forsinket aktiviteter på kritisk vej for bygningsafsnit 
H-J.
Voldgiftsretten finder, at det ikke er tilstrækkelig godtgjort, at 
arbejdet har medført en forsinkelse af fremdriften på bygningen. 
Voldgiftsretten har tillagt det betydning, at fagtilsynet har forklaret, 
at der fortsat kunne arbejdes med fugearmering andre steder på



dækket, og at arbejdetmed genmonteringen af dækelementet således
ikke sinkede den afsluttende udstøbning af dækket.
Som følge heraf afviser voldgiftsretten kravet.
121.42. In situstøbninger ved elevatorer.
E1 har krævet tidsfristforlængelse på 1 dag for bygningsafsnit A-
E.
E1 har til støtte for kravet henvist til, at det fulgte af projektet, at
dækkene omkring elevatorerne på etage 2 i bygning B og D skulle
udføres af præfabrikerede betonelementer. Under arbejdernes ud-
førelse viste det sig imidlertid nødvendigt at udføre dækkene ved
støbning in situ. Bygherrerne har betalt 46.649 kr. for støbningen.
Det udførte arbejde sinkede imidlertid fremdriften af de øvrige ar-
bejder vedrørende bygning B og D med 1 arbejdsdag, hvorfor E1
er berettiget til tidsfristforlængelse på 1 dag på bygningsafsnit A-
E.
Bygherrerne har afvist kravet med henvisning til, at støbningen
fandt sted nogen tid efter, at øvrige etagedæk blev støbt. Arbejdet
lå således ikke på den kritiske vej for færdiggørelsen af entreprise
A på disse bygninger.
Voldgiftsretten finder, at det ikke er godtgjort, at udførelsen af
dette arbejde har sinket fremdriften af kritiske aktiviteter.
Voldgiftsretten afviser derfor kravet.
121.45. Udvekslingsbjælker for ovenlys.
E1 har krævet tidsfristforlængelse på 3 dage på bygningsafsnit F-
G.
E1 har til støtte for kravet henvist til, at bygherrerne under projek-
teringen ændrede spændretningen af huldækkene i tagdækket på
bygning G. Dette indebar, at der skulle etableres udvekslingsbjælker
af hensyn til ovenlysvinduerne. Arbejdet omfattede fremstilling af
udvekslingsstål, teknisk afklaring samt montage af udvekslingsb-
jælkerne. Det arbejde medførte en forsinkelse på 3 dage på bygning
G og dermed krav om tidsfristforlængelse på 3 dage på bygnings-
afsnit F-G.
Bygherrerne har afvist kravet med henvisning til, at den ændrede
spændretning allerede fremgik af tegningerne, som de blev revideret
den 1. oktober 2004.
Det fremgår efter voldgiftsrettens opfattelse af mailkorrespondan-
cen om udvekslingsdetaljen, at det var tilstrækkeligt, at E1 modtog
detaljer om udvekslingsjernene inden for en kortere tid. Det er ikke
godtgjort, at ændringen medførte en forsinkelse af udførelsen af
arbejdet, jf. også det anførte i E1's blanket om udførelseskontrollen
vedrørende udstøbning af dækket.
Voldgiftsretten afviser som følge heraf kravet.
121.43. Vinkelstål for dæk i kote 12.1.
E1 har krævet tidsfristforlængelse i 3 dage på bygningsafsnit F-
G.
E1 har til støtte for kravet henvist til, at det fulgte af projektet, at
forskallingen til gangbroerne og balkonerne kunne få vederlag ved,
at forskallingen blev lagt direkte oven på de bærende underliggende
vægge. I forbindelse medmontagen af dækket til gangbroerne viste
det sig imidlertid, at de bærende vægge var for høje og således gik
op i dækket. Årsagen var en af rådgiverne foretaget ændring af
projektet. E1 måtte derfor etablere vinkeljern på hver side af de
underliggende vægge som vederlag for forskallingen. Bygherrerne
har betalt 9.750 kr. for fremstilling og montage af vinkelprofiler.
Arbejdet blev efter E1's opfattelse forsinket med 3 dage, hvorfor
E1 er berettiget til tidsfristforlængelse på 3 dage på bygningsafsnit
F-G.
Bygherrerne har afvist kravet med henvisning til, at hændelsen
ikke har påvirket aktiviteter på kritisk vej, idet der blev udført side-
ordnede arbejder i bygningen.
Voldgiftsretten finder, at arbejdet må anses for at være af et så
beskedent omfang, at det ikke kan udløse en tidsfristforlængelse.

Voldgiftsretten afviser derfor kravet.
121.44. Forstærkning af balkon med vinkelstål.
E1 kræver tidsfristforlængelse på 4 dage på bygningsafsnit F-G.
E1 har til støtte for kravet henvist til, at betonkonstruktionen til
balkoner i koncertsalen efter det oprindelige projekt skulle leveres
som præfabrikerede betonelementer. Under projektoptimeringen
ændredes projektet efter ønske fra bygherrerne, således at betonen
skulle udføres af ståltrapezpladermed overbeton. Under arbejdernes
udførelse viste det sig, at værnene langs siderne ikke kunne fastgø-
res direkte i den nye betonkonstruktion. E1 måtte derfor forstærke
balkonkanterne ved at montere vinkelprofiler langs siderne i kon-
certsalen og ekstra vinkelstål ved mandehullerne i selve balkonen.
Ekstraarbejdet, der bestod i produktion, levering samt montering
af vinkelstål, er af E1 blevet krævet betalt med 51.519 kr. og 12.625
kr. Ekstraarbejdet forsinkede også arbejdet med 4 arbejdsdage i
perioderne den 21. oktober, den 24.-25. oktober og den 17.
november 2005. Forsinkelsen berettiger derfor E1 til tidsfristfor-
længelse på 4 dage på bygningsafsnit F-G.
Bygherrerne har afvist kravet navnlig med henvisning til, at æn-
dringen skete efter ønske fra E1.
Voldgiftsretten finder det ikke godtgjort, at arbejdet er ændret
efter ønske fra E1. Voldgiftsretten finder imidlertid, at ekstraarbej-
det er af forholdsvis beskedent omfang ogmå antages at være udført
af underentreprenør. Arbejdet kan ikke udløse en tidsfristforlængel-
se.
121.46. Fladstål og RHS-profiler i bygning G.
E1 har krævet tidsfristforlængelse på 2 dage på bygningsafsnit F-
G.
E1 har til støtte for kravet henvist til, at bygherrernes rådgivere
under arbejdets udførelse fandt, at det var nødvendigt at montere
en række fladstål på sidevæggene i koncertsalen. Det viste sig
endvidere nødvendigt at levere og montere et RHS-profil for at
stabilisere betonelementerne. Bygherrerne har betalt 17.400 kr. for,
at E1 udførte de pågældende arbejder. Arbejderne tog 16 timer at
udføre. Arbejdet med levering og montering af fladstål og RHS-
profiler forsinkede arbejderne vedrørende bygning G i 2 dage. Som
følge heraf må E1 være berettiget til tidsfristforlængelse på 2 dage
på bygningsafsnit F-G.
Bygherrerne har afvist kravet om tidsfristforlængelse, idet arbejdet
kunne være udført sideløbende med andre arbejder og således ikke
ligger på den kritiske vej. Fladstålet kunne eftermonteres og blev
rent faktisk eftermonteret. Det fremgår endvidere af beskedsedlen
vedrørende arbejdet, at E1 tilkendegav, at det ikke kunne udelukkes,
at arbejdet ville medføre tidsfristforlængelse, og at E1 tilbød at
forcere mod betaling, hvis byggeledelsen ønskede det. Byggeledel-
sen meddelte, at hvis arbejdet udløser krav om tidsfristforlængelse,
bedes det oplyst og forcering igangsat, selvom ansvaret ikke var
fastlagt. Også på den baggrund kan E1 ikke kræve tidsfristforlæn-
gelse.
Voldgiftsretten finder, at arbejdet ikke kan anses for at have for-
sinket fremdriften på kritiske aktiviteter, hvorfor arbejdet ikke ud-
løser tidsfristforlængelse.
Voldgiftsretten afviser kravet.
121.50. Påsvejsning af bøjler/stritter i tagdækning i bygning H.
E1 har krævet tidsfristforlængelse på 1 dag på bygningsafsnit F-
G som følge af en ændring af armeringsarbejdet på tagdækket på
bygning G.
E1 har til støtte for kravet henvist til, at bygherrernes rådgivere
den 25. oktober 2005 instruerede om en ændring bestående af pås-
vejsning af bøjler/stritter på drager i tagdækningen. E1 måtte lade
en smed svejse bøjler på en lang række vinkeljern. Bygherrerne
har betalt 9.200 kr. for arbejdet, men arbejdet med tagdækket på



bygning G blev forsinket med 1 dag. E1 har derfor krav på tidsfrist-
forlængelse på 1 dag på bygningsafsnit F-G.
Bygherrerne har afvist kravet med henvisning til, at arbejdet blev
udført af en underentreprenør og ikke kan have forsinket det øvrige
arbejde.
Voldgiftsretten finder, at arbejdet må kunne være udført sidelø-
bende med det øvrige armeringsarbejde. Arbejdet udløser derfor
ikke tidsfristforlængelse. Voldgiftsretten afviser kravet.
121.51. Tagarbejde udført i vinterhalvåret.
E1 har krævet tidsfristforlængelse på 5 dage på alle bygningsafsnit
som følge af, at en væsentlig del af arbejderne, herunder tagarbej-
derne, blev udført i vinteren 2005/2006 som følge af forsinkelserne,
som bygherrerne er ansvarlig for, og ikke afsluttet i juni 2005, som
anført i kontrakttidsplanen (bilag 21). Bygherrerne har da også
honoreret vinterforanstaltninger med ca. 1.8 mio. kr.
Bygherrerne har til støtte for afvisningen navnlig anført, at det i
det væsentlige skyldes E.1's egne forsinkelser, at bl.a. tagarbejdet
måtte udføres i vinterhalvåret. Hertil kommer, at facadearbejdet
blev opstartet rettidigt, således at kompletteringsarbejdet ikke blev
refleksforsinket.
Voldgiftsretten finder det på baggrund af gennemgangen af hæn-
delser vedrørende A-entreprisen ikke godtgjort, at forskydningen
af færdiggørelsen af tæt tag til vinterhalvåret (efter 1. november
2005) skyldes forhold, som bygherrerne er ansvarlige for.
Voldgiftsretten afviser derfor allerede af den grund kravet.
121.12. Manglende projektmateriale fra arkitekt.
E1 har krævet 6 dages tidsfristforlængelse på bygningsafsnit H-J
som følge af forsinkelse af betonprojektet på bygning J.
Forsinkelsen opstod ved, at bygherrernes rådgivere ikke overholdt
den dato - den 16. september 2004 - for aflevering af projekterings-
grundlaget for betonelementleverancen til bygning J. Projektgrund-
laget blev først modtaget torsdag den 23. september 2004.
Bygherrerne har til støtte for afvisningen navnlig anført, at E1
ikke har dokumenteret, at forsinkelsen vedrørende projektgrundlaget
har medført forsinkelser i elementleverancen på bygning H-J. Der
henvises bl.a. til, at det i projektgennemgangsmøde vedrørende
betonelementleverance nr. 21 af 30. november 2004 bl.a. hedder:
»Blok J: Tidsplan forventes overholdt.«
Voldgiftsretten finder det ikke godtgjort, at en eventuel forsinkelse
i projektmaterialet vedrørende betonelementleverancen har medført
forsinkelse af elementleverancen til bygningsafsnit H-J.
Voldgiftsretten afviser allerede af denne grund kravet.
121.52. Projektændring vedrørende teknikhus på bygning H.
E1 har krævet tidsfristforlængelse på 20 dage på bygningsafsnit
H-J på grund af forsinkelse med tagdækningen af bygning H, som
følge af projektændring vedrørende et teknikhus, stående på tag-
dækket på bygning H. Som følge af projektændringen af teknikhu-
set, der først var klar den 7. december 2005, tog udførelsen af huset
i alt 20 arbejdsdage længere end efter det oprindelige projekt,
hvilket medførte, at tæt tag på råhuset blev forsinket tilsvarende.
Bygherrerne har til støtte for afvisningen af dette krav anført, at
E1 ikke selv var klar til at tætne taget på bygning H. Den 13. de-
cember var der brændt pap på teknikhuset. Der var ingen grund til,
at der ikke kunne være brændt pap på resten af det udstøbte tag
samt udført det arbejde, der var nødvendigt for, at E3 kunne udføre
facaderne og dermed sikre tætte bygninger. Selve forstyrrelsen,
som det udvidede teknikhus medførte, har bygherrerne betalt E1
for.
Det følger efter voldgiftsrettens opfattelse af oplysningerne i sagen,
at bygning H havde »tæt tag« den 6. december 2005. Voldgiftsretten
finder det ikke godtgjort, at udvidelsen af teknikhuset har ført til
en forsinkelse af terminen »tæt tag«.
Voldgiftsretten afviser derfor kravet.

121.27. Manglende og uklart projekt vedrørende dækskiver.
E1 har stillet krav om tidsfristforlængelse på 15 dage for bygnings-
afsnit A-E, 6 dage på afsnit F-G og 9 dage på afsnit H-J som følge 
af manglende og uklart projekt vedrørende udførelse af dækskiver-
ne.
E1 har til støtte for påstanden anført, at projektmaterialet ikke var 
tilstrækkeligt detaljeret til, at det kunne danne grundlag for E1's 
arbejder med udførelse af dækskiver. Tilsynet måtte give instruk-
tionerne mundtligt til E1's medarbejdere, efterhånden som arbejder-
ne skred frem. Det mangelfulde projektmateriale gjorde det umuligt 
for E1 at tilrettelægge arbejderne på en hensigtsmæssig måde, lige-
som arbejdet løbende måtte indstilles, mens E1 ventede på instruk-
tioner fra tilsynet.
Bygherrerne har til støtte for kravet om afvisning navnlig henvist
til, at det som følge af udbudsformen »tidligt udbud« ikke var muligt
at udføre detaljerede fugearmeringsplaner, før dækelementplanerne,
der skulle udføres i E1 regi, var modtaget. E1 fremsendte disse
planer alt for sent. Ud af de 66 tilsynsnotater var der i 56 anført fejl
og mangler ved udførelsen, mens 32 indeholder ekstraarbejder.
Ekstraarbejderne omfattede primært påboltning af fladstål til for-
ankring af armering. Dette var nødvendigt, fordi E1's leverandør
af betonelementer ikke kunne udføre udsparinger for forankring af
stål på tværs af elementerne.
Elementmontagen på bygning A var ifølge det oplyste i det væ-
sentlige afsluttet til tiden. De eventuelt manglende udførelsesdetaljer 
i projektet synes således ikke at have ført til forsinkelser på denne 
bygning, der var den første, som blev afsluttet. Navnlig på den 
baggrund finder voldgiftsretten, at E1 ikke i tilstrækkeligt omfang 
har sandsynliggjort, at de påståede projektmangler har medført en 
forsinkelse af udførelsen.
Voldgiftsretten afviser derfor kravet.
Bilag 311. Forsinkelser på grund af omfattende ekstraarbejder. 
E1 har krævet tidsfristforlængelse på 29 dage på bygningsafsnit
A-E, 3 dage på afsnit F-G og 38 dage på bygningsafsnit H-J for 
forsinkelser i forbindelse med udførelsen af elementmontagen på 
disse bygningsafsnit.
E1 har til støtte for kravet henvist til, at bygherrerne på tillægsaf-
taler har betalt i alt 1.995.768 kr. for E1's udførelse af en række 
ekstraarbejder i bygningsafsnit A-E og H-J. Arbejderne, der blev 
udført i regning, skyldes fejl og mangler ved projektet og ekstraar-
bejderne forsinkede klagers kontraktlige arbejder væsentligt.
Rådgiver har anført, at merarbejdet, som byggeledelsen ikke 
skulle have godkendt betaling for, fordi arbejdet navnlig skyldes, 
at E1 skulle montere fladstål på dæk og anvende hammerhoveder, 
som følge af E1's valg af betonelementleverandør. Dette valg fandt 
sted allerede i maj 2004, hvorfor E1 burde have planlagt tid til 
dette arbejde.
Bygherrerne har til støtte for afvisning af kravet navnlig yderligere 
anført, at ekstraarbejder ikke i sig selv giver adgang til tidsfristfor-
længelse.
Ifølge det oplyste er en stor del af de påberåbte ekstraarbejder en 
følge af, at E1 har valgt elementer fra - - -. Valget af dette produkt 
er sket, inden E1 indgik aftale med bygherrerne om, at E1's arbejds-
tidsplan rev. 27. juli 2004 (bilag 21) skulle være E1's kontrakttids-
plan for storentreprise A.
Voldgiftsretten afviser på denne baggrund kravet.
Bilag 312. Ekstraarbejder på bygning G.
E1 har krævet tidsfristforlængelse på 33 dage for bygningsafsnit
F-G som følge af ekstraarbejder på bygning G.
E1 har til støtte for kravet henvist til, at E1 har udført en række
ekstraarbejder på bygning G. Arbejderne er blevet betalt af bygher-
rerne med 875.524,50 kr. Arbejdet blev udført af det samme sjak 
på 4 arbejdsmænd, som samtidig skulle udføre kontraktarbejderne



i bygning G. Det var ikke muligt at forcere arbejderne eller foretage
opmanding, og arbejderne på bygning G blev derfor forsinket med
33 dage.
Bygherrerne har afvist kravet med henvisning til, at ekstraarbej-
derne er blevet betalt, og E1 burde have opmandet.
Voldgiftsretten finder, at det ikke er godtgjort, at de ekstraarbejder,
der er anført i bilaget, har hindret fremdriften i arbejdet på bygning
G.
Voldgiftsretten afviser derfor kravet.
Bilag 124. Udvendige arbejder, havnepromenade og støttemure.
E1 har krævet tidsfristforlængelse på 216 arbejdsdage på udven-
dige arbejderhavnepromenade og støttemure.
E1 har til støtte for kravet henvist til, at arbejdet ifølge kontrakt-
tidsplanen rev. 27. juli 2004 skulle have været udført i perioden
fra den 31. oktober 2005 til den 30. januar 2006. Som følge af æn-
dringer af fundamentprojektet og vanskelighedermed spunsarbejdet
blev arbejdet med havnepromenaden først færdigmeldt den 6. de-
cember 2006. Denne forsinkelse skyldes udelukkende bygherrernes
forhold, hvorfor E1 er berettiget til tidsfristforlængelse til den 6.
december 2006.
Bygherrerne har afvist kravet med henvisning til, at arbejdet er
aftalt udskudt. Bygherrerne har betalt mere end 7 mio. kr. for det
udførte ekstraarbejde, og heri er der betalt E1's dækningsbidrag i
forbindelse med betalingen til underentreprenør.
Voldgiftsretten finder, at forsinkelsen er dækket af den tidsfrist-
forlængelse, der er tillagt E1 som følge af forsinkelser vedrørende
færdiggørelse af bygningerne.
Voldgiftsretten afviser kravet om tidsfristforlængelse som følge
af forsinkelsen med arbejdet med havnepromenaden.
Bilag 123. Udvendige arbejder, belægninger og gartner.
E1 har krævet tidsfristforlængelse på 261 dage på udvendige ar-
bejder - belægninger og gartner.
E1 har til støtte for kravet navnlig henvist til, at dette arbejde
ifølge kontrakttidsplanen (bilag 21) skulle udføres fra den 3. oktober
2005 til den 22. maj 2006. Bygherrerne foretog imidlertid en række
ændringer af projektet, herunder at overfladen skulle udføres som
en densiphaltbelægning. På grund af andre ændringer traf bygher-
rerne i april 2006, jf. tidsplanmøde nr. 04.06 den 18. april 2006,
afgørelse om, at udførelsen af densiphaltbelægningen skulle udsæt-
tes til 2007. De løbende ændringer af belægningsprojektet og ud-
skydelsen af densiphaltbelægningen medførte, at E1 måtte udføre
belægningsarbejderne i etaper. Som følge heraf blev de udvendige
arbejder først færdiggjort i forbindelse med afleveringen af bygge-
riet den 18. april 2007.
Bygherrerne har afvist kravet.
Således som sagen er forelagt, må det efter voldgiftsrettens opfat-
telse lægges til grund, at alle belægningsarbejder i det væsentlige
var udført i 2006, således at der alene manglede områder under
skurbyen og toplaget »densiphalt« som allerede besluttet i april
måned 2006 først blev udlagt i april 2007. Det er endvidere oplyst,
at denne belægning skulle udlægges af E1's underentreprenør, - -
-. Byggepladsen og funktionærbemandingen kan efter voldgiftsret-
tens opfattelse ikke være opretholdt alene med henblik herpå.
Hændelsen giver som følge heraf ikke ret til tidsfristforlængelse.
Voldgiftsretten afviser kravet.
4.4. Andre tidsforskydende omstændigheder
E1 har endvidere gjort gældende, at E1 har krav på tidsfristforlæn-
gelse vedrørende storentreprise A i anledning af den kumulerede
forsinkende effekt af den særdeles omfattendemængde ekstraarbej-
der, E1 har udført for bygherrerne.
E1 har krævet 82 arbejdsdages tidsfristforlængelse vedrørende
storentreprise A og C i anledning af den forstyrrelse af kontraktar-
bejderne, der fulgte af den særdeles omfattende mængde ekstraar-

bejder, E1 har udført for bygherrerne. E1 kræver endvidere tidsfrist-
forlængelse vedrørende storentreprise A i anledning af den kumu-
lerede effekt af de mange enkeltstående forsinkelser af arbejderne.
Bygherrerne har afvist, at disse forhold kan give anledning til
tidsfristforlængelse. E1 er blevet betalt betydelige beløb for udfø-
relsen af disse ekstraarbejder. E1 har endvidere i vidt omfang i
beskedsedler tilkendegivet, at ekstraarbejderne ikke udløste krav
om tidsfristforlængelse.
Voldgiftsretten finder det ikke godtgjort, at disse omstændigheder
i sig selv har givet anledning til forsinkelser ud over det, som følger
af de specifikke hændelser, der er behandlet særskilt. Der kan derfor
ikke gives E1 ret til yderligere tidsfristforlængelse.
E1 har gjort gældende, at E1 har krav på tidsfristforlængelse
vedrørende storentreprise A, fordi byggeledelsen ikke levede op
til deres forpligtelse til at udarbejde en koordinerende hovedtidsplan
for udførelsen af samtlige storentrepriser.
Bygherrerne har afvist kravet med henvisning til, at byggeledelsen
i december 2004 fremlagde en styrende hovedtidsplan, og at det
var entreprenørernes manglende vilje til at samarbejde om opdate-
ringen heraf, der hindrede en løbende ajourføring.
Arbejdet med udførelsen af entreprise A var - bortset enkelte ar-
bejder - ikke afhængig af fremdriften i andre entreprenørers arbejder
og kan derfor efter voldgiftsrettens opfattelse ikke antages at have
været forsinket på grund af den manglende opdatering af en fælles
hovedtidsplan.
E1 har endelig gjort krav på tidsfristforlængelse vedrørende sto-
rentreprise A, idet bygherrerne ikke overholdt deres forpligtelse til
rettidigt at fremskaffe et færdigt projektmateriale for arbejderne.
Som anført ovenfor må det lægges til grund, at montering af beto-
nelementer og stålkonstruktioner i de enkelte bygningsafsnit blev
påbegyndt i overensstemmelse med de planer, som E1 havde udar-
bejdet herfor, når henses til den meddelte tidsfristforlængelse som
følge af forurenet jord. På den baggrund finder voldgiftsretten, at
en eventuel forsinkelse af projektmaterialet ikke har medført en
forsinkelse af entreprise A.
Voldgiftsretten afviser i det hele E1's krav om tidsfristforlængelse
for storentreprise A på grundlag af de omstændigheder, der er be-
handlet i dette afsnit.
4.5. Opgørelse af E1's ret til tidsfristforlængelse på entreprise A
Byggeledelsen har tilkendegivet over for E1, at registreringer af
tidsforskydelser og krav om tidsfristforlængelser skulle registreres
særskilt for hver af bygningsafsnittene A-E, F-G og H-J. Da en
tidsfristforlængelse skal angå færdiggørelsesdatoen for det samlede
byggeri, må den samlede tidsfristforlængelse beregnes i forhold til
det bygningsafsnit, der er berettiget til den længste tidsfristforlæn-
gelse.
På den baggrund, der er anført ovenfor, finder voldgiftsretten, at
E1 er berettiget til tidsfristforlængelse på 43 dage, som allerede
tildelt af bygherrerne. Hertil kommer en tidsfristforlængelse på 2
dage for forsinket byggestart og 30 dage for bygning H, som følge
af hændelse 121.34 forsinket støbning af betondæk, i alt 75 arbejds-
dage for storentreprise A fra den 3. august 2006 til den 17.
november 2006.
De 11 dages tidsfristforlængelse på bygningsafsnit F-G under
hændelse 121.35 er dækket af tidsfristforlængelsen på 30 dage på
afsnit H-J.
Det bemærkes, at de 30 dages forsinkelse af bygning Hmå henfø-
res til E2's forhold.
E1 har gjort gældende, at en tidsfristforlængelse i fortsættelse af
færdiggørelsestidspunktet i kontrakttidsplanen (bilag 21) skal inde-
holde 21 dage, fordi det fremgår af tidsplanen, at E1 ikke arbejder
i ferier.



Voldgiftsretten finder, at arbejde i ferieperioder, hvori parterne
oprindeligt har aftalt, at der ikke skal arbejdes, alene kan give ret
til tidsfristforlængelse, hvis bygherrerne har aftalt dette arbejde
som betalt forcering. Voldgiftsretten finder det ikke godtgjort, at
byggeledelsen har aftalt betalt forcering vedrørende arbejde frem
til »Tæt Tag« på entreprise A.
4.6. Dagbøder til E1 vedrørende entreprise A
Som anført ovenfor under afsnit 3.2 har voldgiftsretten fundet, at
der ikke er aftalt dagbod på slutterminen på storentreprise A. Byg-
herrerne har derfor ikke været berettiget til at opkræve dagbøder
som sket på entreprise A.
Bygherrerne skal derfor tilbagebetale de opkrævede dagbøder
vedrørende entreprise A.
E1's mere subsidiære påstand under påstand 1 på betaling af
1.846.146,62 kr. tages derfor til følge.
4.7. E1's ret til erstatning/godtgørelse for forsinkelse vedrørende
entreprise A
E1 har ifølge det anførte ovenfor i afsnit 4.5 ret til erstatning/godt-
gørelse for en tidsfristforlængelse på 47 dage, idet de 28 dage for
vejrlig og strejker ikke udløser ret til godtgørelse. Voldgiftsretten
finder, at betingelserne for at yde erstatning efter AB 92 § 27, stk.
1, er opfyldt for 30 dage, som skyldes E2's forhold. For de resteren-
de 17 dage kan der alene udløses godtgørelse.
E1 har krævet dækning af øgede omkostninger til drift af bygge-
plads og funktionærer.
E1 har fremlagt sine bogførte udgifter til oprettelse og drift af
byggepladsen for hver måned i byggeperioden. E1 har endvidere
fremlagt en opgørelse over de månedlige omkostninger til de
funktionærer, som, E1 finder, har været beskæftiget med de arbej-
der, der er omfattet af entreprise A og C.
For så vidt angår byggepladsomkostninger i de 17 dage, der angår
forsinkelsen i august/september måned 2004, anslår voldgiftsretten
de daglige udgifter til 4.000 kr. På baggrund af E1's oplysninger
om funktionæromkostninger for perioden finder voldgiftsretten, at
den daglige udgift kan fastsættes til 28.500 kr.
Forsinkelsen på de 30 dage, der skyldes en forsinkelse for bygning
H, ligger i perioden oktober til november 2005. Voldgiftsretten
anslår de daglige udgifter til driften af byggeplads til 45.000 kr. og
de daglige udgifter til funktionærer til 40.000 kr. Disse beløb om-
fatter også udgifter vedrørende forsinkelser på entreprise C.
E1 har krævet dækning for tabt arbejdsfortjeneste. E1 har til støtte
herfor gjort gældende, at forsinkelserne i det hele må henføres til
bygherrerne eller dennes tekniske rådgiveres ansvarspådragende
forhold og således berettiger E1 til erstatning, jf. AB 92 § 27, stk.
1.
I det omfang voldgiftsretten finder, at forsinkelsen kan henføres
til AB 92 § 27, stk. 1, er bygherrerne enige i, at E1 er berettiget til
at få dækket sin tabte fortjeneste som følge af forsinkelsen med en
dagsrate på 17.000 kr. Erstatningen udmåles samlet nedenfor under
opgørelsen vedrørende entreprise C.
Voldgiftsretten tilkender således E1 3.102.500 kr. som følge af
tidsfristforlængelsen på entreprise A.
4.8. Hændelser vedrørende storentreprise C
E1 har under hovedforhandlingen forelagt og gennemført bevisfø-
relse for omkring 70 hændelser vedrørende entreprise C til påvis-
ning af, at de mange konkrete omstændigheder har medført forsin-
kelser i et sådant omfang, at E1 har krav på tidsfristforlængelse i
medføre af AB 92 § 24, stk. 1, for entreprise C på mindst 433 ar-
bejdsdage på bygningsafsnit A-E, 695,5 dage på afsnit F-G og 544
dage på afsnit H-J.
På baggrund af det anførte ovenfor om brugen af beskedsedler,
afviser voldgiftsretten E1's krav om tidsfristforlængelse vedrørende
følgende hændelser:

284.19: Færdiggørelse af gipsvæg modullinie 21.
284.29: Indklædninger i ovenlys.
284.30: Indklædninger i ovenlys.
284.32: Loft i koncertsal.
284.33: Indklædninger i ovenlys.
284.34: Indklædninger i ovenlys.
284.40: Brystning mod atrie.
284.49: Tømrerarbejde standset.
284.53: Gener i forbindelse med gipsarbejde pga. vandtåge. 
284.54: Montering af skydedøre til teknikskakte.
284.59: Kerner er ikke klarmeldt for loftmontage i bygning A-E
samt bygning F.
284.60: Demontering af loft pga. E2.
284.62: Montering af 60x60 lofter på toiletter F0.
284.67: Hjemsendelse af gulventreprenører på grund af forkert
udførte lukninger af udsparringer omkring radiatorer.
284.68: Udlægning af flydemørtelgulv i bygning C og D forsinket,
da foregående aktiviteter ikke var afsluttede.
284.71: Parketgulve i koncertsal, bygning G, ventilationsarmaturer
monteret forkert.
Voldgiftsretten har med hensyn til hændelserne for entreprise C
- som sket for entreprise A - ikke kunnet dame sig en tilstrækkelig 
sikker opfattelse af forløbet af den kritiske vej ud fra de fremlagte 
oplysninger, ikke mindst fordi den kritiske vej skifter hen over 
byggeperioden forårsaget af forsinkelser, omprioriteringerne, 
overhalingsbeslutningen, forceringstiltag og ekstraarbejder, uden 
at byggeledelsen løbende har udarbejdet en opdateret arbejdstids-
plan, for alle storentrepriserne. Det har derfor ikke været muligt 
for voldgiftsretten at vurdere betydningen af hver af de »forsinkende 
hændelser« individuelt. Medvirkende hertil er også, at E1 ikke med 
tilstrækkelig sikkerhed har redegjort for den forsinkende virkning 
af begivenhederne hverken enkeltvist eller samlet. Voldgiftsretten 
finder det imidlertid utvivlsomt, at begivenhederne samlet set har 
haft en forsinkende virkning på byggeriets færdiggørelse, som kan 
udløse tidsfristforlængelse i henhold til AB 92 § 24, men voldgifts-
retten er henvist til at foretage en samlet skønsmæssig vurdering 
af forsinkelsens omfang. En sådan skønsmæssigt fastsat tidsfrist-
forlængelse må på grund af det usikre grundlag for skønnet ske 
med en betydelig forsigtighed, således at forlængelsen ikke bliver 
længere end den periode, som E1 med sikkerhed må antages at 
være blevet forsinket.
Som anført ovenfor under afsnit 3.2 har voldgiftsretten fundet, at 
kontrakttidsplanen for E1's udførelse af entreprise C er udbudstid-
planen, således, at E1's arbejde skulle være afsluttet på den dagbod-
sbelagte sluttermin den 1. juni 2006. Som følge af forsinkelsen 
med etableringen af »Tæt Tag« og »Lukket bygning« skal entreprise 
C tillægges en refleksforsinkelse på 6 måneder, jf. ovenfor under 
afsnit 3.3 til den 1. december 2006. Voldgiftsretten skønner endvi-
dere, at den tidsfristforlængelse, der tilkommer E1 som følge af 
den forsinkelse og forstyrrelse, der er påført E1, medfører, at E1 
har ret til yderligere tidsfristforlængelse, der skønsmæssigt fastsæt-
tes til 2 måneder, dvs. til den 1. februar 2007.
4.9. Dagbøder til E1 vedrørende entreprise C
Bygherrerne har opkrævet dagbod på entreprise C for koncertsalen
med en dagsrate på 10.999 kr. fra den 1. august 2006 til den 15. 
januar 2007 med i alt 1.275.895 kr. For Hjemstedet er opkrævet 
dagbod med en dagsrate på 5.000 kr. fra den 1. august 2006 til den 
19. januar 2007 med i alt 605.000 kr. For Bygningsstyrelsens 
bygningsafsnit A-E er opkrævet dagbod med en dagsrate på 35.635 
kr. fra den 1. august 2006 til den 28. februar 2007 med i alt 
5.309.590 kr. Bygherrerne har således i alt opkrævet dagbøder på 
entreprise C med 7.190.485 kr. for disse tre kontrakter. For - - -
har bygherrerne opkrævet dagbod med en dagsrate reduceret med



40% på grund af delvis ibrugtagning på 28.328 kr. fra den 1. august
2006 til den 1. oktober 2006 med i alt 1.246.411 kr. Dette beløb er
oplyst som et samlet beløb for entreprise A og C. Beløbene er til-
bageholdt i E1's kontraktsum og betaling for ekstraarbejder.
E1 har gjort gældende, at opkrævningen er uberettiget.
E1 har i den forbindelse navnlig gjort gældende, at der ikke er
aftalt nogen dagbodsgivende sanktion for entreprise C, idet under-
bilaget med dagbodsplan til tillægsaftale 01-C ikke angiver nogen
dagbodssanktionerede terminer for entreprise C. Det fremgår end-
videre, at dagbodsplanen kun ville være gældende, hvis der kunne
opnås enighed om en hovedtidsplan, der viste, at arbejderne kunne
færdiggøres i overensstemmelse med dagbodsplanens angivelser,
og en sådan enighed blev aldrig opnået. E1 gør endvidere gældende,
at kravet om dagbøder under alle omstændigheder er fortabt ved
passivitet, idet E1 løbende havde gjort bygherrerne opmærksom
på, at arbejderne var forsinkede, og at bygherrerne efter mødet den
20. januar 2006 ikke havde fastholdt kravet, men først ved bygge-
ledelsens mail af 4. september 2006 fastholdt, at der ville blive
opkrævet dagbod fra den 1. august 2006. I det hele er grundlaget
for pålæg og opkrævning af dagbøde så uklart, at bygherrerne har
været uberettiget til at pålægge E1 dagbøder. E1 gør yderligere
gældende, at E1 har krav på tidsfristforlængelse, der overstiger den
faktiske forsinkelse, idet de indtrådte forsinkelser vedrørende entre-
prise A berettiger E1 til tidsfristforlængelse for entreprise C på
sammemåde som storentreprise B og D. Bygherrerne havde endvi-
dere i juli 2006 tilkendegivet, at de ønskede forceringer vedrørende
bygning H-J indebar en nedprioritering af arbejderne med bygning
A-E, og E1 havde tilkendegivet, at forceringen alene skete under
forudsætning af, at E1 ikke ville blive holdt ansvarlig for den for-
sinkelse med bygning A-E, som forceringen ville indebære.
Endelig har E1 anført, at bygherrerne har været uberettiget til at
opkræve dagbøder efter, at de enkelte bygninger er taget i brug.
Koncertsalen og Hjemstedet blev således taget successivt i brug
fra den 22. december, hvor bygherrerne påbegyndte monteringen
af stole, der var en egenleverance. Bygherrerne har endvidere an-
vendt en dagsrate, der er for høj, idet dagboden må skulle beregnes
af den endelige kontraktsum, som aftalt ved tillægsaftale underskre-
vet den 15. november 2004/24. februar 2005.
Bygherrerne har fastholdt, at betingelserne for opkrævning af
dagbod er opfyldt. Da E1 tog forbehold over for arbejdstidsplanen
og dagbodstidsplanen vedlagt tillægsaftale 01-C, er der ikke indgået
en aftale om fravigelse af udbudstidsplanens dagbodsgivende ter-
miner, herunder slutterminen den 1. juni 2006. Bygherrerne har
givet E1 tidsfristforlængelse til den 1. august 2006 til dækning af
de indtrådte forsinkelser som følge af vejrlig, strejker og forurenet
jord. E1 har ikke krav på tidsfristforlængelse for entreprise C som
en refleksforsinkelse som følge af E1's egen forsinkelse med entre-
prise A. En entreprenør kan ikke forsinke sig selv eller opnå erstat-
ning for forsinkelser, som entreprenøren selv har forårsaget. I for-
bindelse med opprioriteringen af færdiggørelsen af bygningsafsnit
H-J og F-G blev E1 betalt omkring 6.4 mio. kr. for forcering.
Bygherrerne har varslet opkrævning af dagbod i brevet af 6. februar
2006 til E1 og E2, og varslet blev gentaget flere gange senere.
Bygherrerne opkrævede herefter dagbod i overensstemmelse her-
med, da forsinkelsen indtrådte.
Som anført ovenfor under afsnit 3.2 finder voldgiftsretten, at ud-
budstidsplanen og de deri indeholdte dagsbodsudløsende terminer
er gældende for entreprise C. Som anført ovenfor, finder voldgifts-
retten endvidere, at E1 har ret til en fristforlængelse på det samlede
byggeri til den 1. februar 2007.
Dagboden er gyldigt varslet med bygherrernes brev af 6. februar
2006 og senere opkrævet. Der kan således opkræves dagbøder fra
den 1. februar 2007 og indtil færdiggørelsen. Bygherrerne er ophørt

med at opkræve dagbod den 1. oktober 2006 vedrørende - - -, den 
15. januar 2007 vedrørende koncertsalen og den 20. januar 2007 
for hjemstedet. For bygningsafsnit A-E har bygherrerne opkrævet 
dagbøder til den 28. februar 2007.
Der kan således alene opkræves dagbod vedrørende bygningsafsnit
A-E, - - - universitet (BH 2) for perioden 2. februar til 28. februar
2007, i alt 19 arbejdsdage. Dagboden udgør ifølge tilføjelsen til
AB § 25 i byggesagsbeskrivelsen 1 ‰ af entreprisesummen. Efter
voldgiftsrettens opfattelse må entreprisesummen forstås som den
endelige kontraktsum, således som den fremgår af tillægsaftale 02-
C underskrevet af E1 den 24. februar 2005. Heri er kontraktsummen
vedrørende BH 2 aftalt til 33.790.409,00 kr. Dagbodsbeløbet kan
herefter opgøres til 642.017,77 kr. Dette dagbodsbeløb var bygher-
rerne berettiget til at modregne pr. 1. april 2007, hvorfor E1's ren-
tepåstand under påstand 2 skal reduceres som nedenfor bestemt.
E1's mere subsidiære påstand under påstand 2 om tilbagebetaling 
af restentreprisesum for storentreprise C tages herefter til følge, 
dog således at tilbagebetaling af dagbod nedsættes med 642.017,77 
kr. for perioden 1. februar til 28. februar 2007 til 11.872.663,48 kr.
Det følger af det foran anførte og af afsnit 4.6, at også E1 mere 
subsidiære påstand under påstand 4 tages til følge, dvs. med 
14.824.853,80 kr., dog således at beløbet skal fratrækkes 244.216,25 
kr., jf. nedenfor under afsnit 5.
4.10. E1's ret til erstatning/godtgørelse for forsinkelse vedrørende 
entreprise C
E1 er af bygherrerne blevet tillagt tidsfristforlængelse til 1. august 
2006 til dækning af forsinkelser som følge af vejrlig, strejker og 
15 dage for forurenet jord. E1 har som anført ovenfor under afsnit 
3.5 ret til yderligere tidsfristforlængelse på 6 måneder til 1. februar 
2007. Som anført ovenfor under afsnit 3.3 tilkommer der som ud-
gangspunkt ikke E1 erstatning/godtgørelse for de 6 måneders re-
fleksforsinkelse, som er forårsaget af E1 selv. E1 har dog ret til 
erstatning for den del af forsinkelsen, som kan henføres til bygher-
rernes eller en fremmed entreprenørs forhold. Sådanne forhold 
udgør 2 dage for forsinket opstart, 15 dage for forurenet jord og 
30 dage som følge af forsinkelsen med »Tæt Tag« på bygning H 
som følge af E2's forhold. Hertil kommer som anført ovenfor, at 
voldgiftsretten har tillagt E1 2 måneders tidsfristforlængelse som 
følge af forsinkelse og forstyrrelse, dvs. 41 arbejdsdage. E1 har 
således ret til erstatning/godtgørelse for samlet 88 arbejdsdage.
4.10.1. Forøgede udgifter til byggeplads og funktionærer
E1 har krævet dækning af forøgede byggepladsomkostninger og
omkostninger til funktionærer. E1 har opgjort sit krav samlet for 
entreprise A og C. Voldgiftsretten har ingen mulighed for at fore-
tage en fordeling af udgifterne, og udgifterne vedrørende entreprise 
C må derfor fastsættes skønsmæssigt.
Som anført ovenfor har voldgiftsretten tilkendt E1 godtgørelse 
for byggepladsomkostninger og forøgede funktionærudgifter for i 
alt 88 arbejdsdage, hvoraf omkostningerne vedrørende de 47 dage 
allerede er indregnet i det beløb, voldgiftsretten har tilkendt E1 
under entreprise A. Som anført tilkommer der E1 erstatning/godt-
gørelse i yderligere 2 måneder dvs. 41 arbejdsdage.
Det må antages, at byggepladsudgifterne vedrørende entreprise 
A er blevet stærkt formindsket i tiden efter afslutningen af »Tæt 
Tag« på bygning H den 6. december 2005. Det fremgår af E1's 
oplysninger om de månedlige byggepladsomkostninger, at den 
gennemsnitlige udgift i tiden 1. februar 2006 til 1. februar 2007 er 
ca. 13.000 kr. pr. dag. På den baggrund fastsætter voldgiftsretten 
skønsmæssigt den daglige udgift til byggepladsen til 10.000 kr. for 
entreprise C.
E1 har derfor krav på dækning af byggepladsudgifter i 41 dage, 
i alt 410.000 kr. Ud fra de samme retningslinjer har voldgiftsretten 
skønsmæssigt fastsat de daglige udgifter til funktionærer til 20.000



kr. E1 har derfor krav på dækning af forøgede funktionærudgifter
i 41 dage, i alt 820.000 kr.
4.10.2 Øgede generelle kontorholdsomkostninger
E1 har krævet dækning for de indirekte omkostninger til kontor-
hold mv., som den forlængede byggetid har påført E1. Kravet er
beregnet på grundlag af de samlede arbejders forholdsmæssige
andel af E1's gennemsnitlige generelle kontoromkostninger.
Bygherrerne har afvist kravet navnlig med henvisning til, at der
ikke i § 27 er hjemmel til at kræve sådanne omkostninger dækket.
Det fremgår af sagen, at bygherrerne har betalt ca. 63 mio. kr. for
udførte ekstraarbejder. Det fremgår endvidere af de af E1's beta-
lingsopgørelser, som er fremlagt i sagen, at E1 i vid udstrækning
har beregnet sig dækningsbidrag for de udførte ekstraarbejder. Efter
voldgiftsrettens opfattelse må E1 således anses for at have fået
dækning for de generelle kontorholdsomkostninger i den forlængede
byggetid.
Allerede af den grund afviser voldgiftsretten kravet.

4.10.3. Øgede omkostninger til garanti
E1 har krævet dækning for forøgede udgifter til de garantier, der
efter AB 92 § 6 er stillet vedrørende entreprise A og C.
Bygherrerne har ikke gjort indsigelser imod, at kravet imødekom-
mes i det omfang, E1 tillægges tidsfristforlængelse.
Voldgiftsretten tillægger E1 et beløb på 20.000 kr. vedrørende
entreprise A og 10.000 kr. vedrørende entreprise C, i alt 30.000 kr.
4.10.4. Øgede udgifter til forsikringer
E1 har krævet dækning for merudgifter til ansvarsforsikring som
følge af forsinkelsen.
Bygherrerne har ikke gjort indsigelser herimod.
Voldgiftsretten tillægger E1 et samlet beløb på 40.000 kr.
4.10.5. Erstatning til underentreprenører
E1 har krævet sine udgifter til betaling af erstatning til underentre-
prenører som følge af forsinkelsen dækket.
- - - har under hovedforhandlingen opgjort sine udgifter til erstat-
ning til underentreprenører således:

454.050 kr.Entreprise AXX
726.314 kr.-XX
150.000 kr.-XX
200.000 kr.-XX
200.000 kr.Entreprise CXX

1.730.364 kr.I alt

Bygherrerne har bestridt kravene som udokumenteret. De fremlagte
fakturaer mv. giver efter bygherrernes opfattelse ikke sikker støtte
for kravene.
Det fremgår af E1's opgørelse, at udgifterne til - - - dækker leve-
ring i sommerferien 2005 og lagerleje. Efter voldgiftsrettens opfat-
telse er bygherrerne ikke ansvarlig for, at det har været nødvendigt
at få leveret elementer i sommerferien 2005, eller at elementer har
været opbevaret på elementfabrikkens lager. Voldgiftsretten afviser
kravet.
Det fremgår af sagen, at - - -'s krav på 726.314 kr. for forsinkelse
er blevet forligt mod betaling af 400.000 kr. Voldgiftsretten kan
ikke på det foreliggende grundlag afgøre, om beløbet angår forsin-
kelse, der skyldes bygherrernes forhold. Voldgiftsretten afviser
derfor kravet.
Det fremgår, at kravet fra - - - på 150.000 kr. vedrører forøgede
omkostninger til drift og ledelse af byggepladsen i et år. Det er ikke
godtgjort, at forsinkelsen er forårsaget af bygherrerne. Voldgiftsret-
ten afviser derfor kravet.
Beløbet på 200.000 kr. fra - - - angår ifølge det oplyste entreprise
A og kræves for de gener, som udskydelsen af arbejdet har påført
selskabet. Under hensyn til, at entreprise A alene er meddelt en
tidsfristforlængelse på 47 dage ud over vejrlig og strejker, finder
voldgiftsretten, at det ikke er godtgjort, at bygherrerne er ansvarlig
for, at underentreprenøren har krav på erstatning. Voldgiftsretten
afviser derfor kravet.
Den del af kravet fra - - - under entreprise C, der vedrører merfor-
brug af arbejdstid på 150.000 kr., hører under E1's generelle krav
om godtgørelse for forstyrrelse. Kravet på 50.000 kr. for forlængelse
af byggetid imødekommes skønsmæssigt med et beløb på 25.000
kr.
Voldgiftsretten tillægger herefter E1 i alt 25.000 kr. vedrørende
erstatning til underentreprenører.
4.10.6. Tabt arbejdsfortjeneste
E1 har gjort gældende, at forsinkelserne i det hele må henføres til
bygherrerne eller dennes tekniske rådgivers ansvarspådragende
forhold og således berettiger E1 til erstatning, jf. AB § 27, stk. 1.

I det omfang voldgiftsretten finder, at forsinkelsen kan henføres
til AB 92 § 27, stk. 1, er bygherrerne enig i, at E1 er berettiget til
at få dækket sin tabte fortjeneste som følge af forsinkelsen med en
dagsrate på 17.000 kr.
Efter voldgiftsrettens opfattelse kan de 2 dages forsinkelse for
forsinket opstart og de 30 dage for E2's forhold, i alt 32 dage hen-
føres til § 27, stk. 1. Tidsfristforlængelsen på de 41 dage som følge
af forsinkelse og forstyrrelse omfatter også for en dels vedkommen-
de omstændigheder, som udløser erstatning. Voldgiftsretten tillæg-
ger de 20 dage ud af de 41 dage erstatningsretlige følger.
Voldgiftsretten tilkender derfor E1 884.000 kr.
4.10.7. E1's krav på erstatning/godtgørelse for forstyrret produk-
tion på entreprise A og C
E1 har krævet vederlag for forstyrret produktion og effektivitetstab
vedrørende samtlige arbejder som følge af de indtrådte forsinkelser
på grundlag af de udførte ekstraarbejder og denmanglende tidsmæs-
sige styring af projektet. E1 har i den forbindelse henvist til, den
af parterne anvendte bruttoliste, der indeholder alle krav fra E1,
som ikke er dækket af kontraktsummen. Listen indeholder 1543
positioner, og Bygherrerne har under arbejdernes udførelse og ved
senere forlig stort set betalt alle de rejste krav. E1 har endvidere
krævet vederlag for øgede omkostninger til håndtering af tegninger,
erstatning for øgede omkostninger til udarbejdelse af tidsplaner,
samt erstatning for øgede omkostninger til deltagelse i møder.
4.10.7.1. Forøgede omkostninger til timelønnede
De forøgede omkostninger til timelønnede er af E1 beregnet som
nedsat effektivitet af samtlige arbejder på grund af de mange ekstra-
arbejder og indtrådte forsinkelser. E1 har opgjort sine meromkost-
ninger til timelønnede beregnet som differencen mellem E1's bud-
getterede og faktisk afholdte omkostninger til timelønnede. E1 har
endvidere beregnet merudgifterne på grundlag af den nedsatte ef-
fektivitet af kontraktarbejderne på grund af udførte ekstraarbejder
og indtrådte forsinkelser.
Bygherrerne har afvist kravet med henvisning navnlig til, at byg-
herrerne har betalt for alle ekstraarbejderne, og at E1 ikke med de
fremlagte oplysninger har godtgjort, at E1 har lidt det pågældende
tab. Hertil kommer, at en stor del af entreprise A og langt største-



delen af entreprise C er udført af underentreprenører. E1 har kun i
meget begrænset omfang dokumenteret, at E1 har måttet betale
underentreprenørerne ekstra som følge af nedsat effektivitet.
Gennemgangen af hændelserne vedrørende entreprise A og det i
sagen i øvrigt oplyste, giver efter voldgiftsrettens opfattelse ikke
grundlag for at tilkende E1's godtgørelse for nedsat effektivitet hos
de timelønnede som følge af ekstraarbejder mv.
Det må lægges til grund, at det timelønnede arbejde omfattet af
entreprise C i alt væsentlighed er udført af underentreprenører. E1
har alene fremlagt dokumentation for én underentreprenør, - - -,
der har krævet og fået 150.000 kr. for »Tidsplan, forskydelse/frem-
drift, merforbrug af arbejdstid«.
På den baggrund finder voldgiftsretten ikke grundlag for at tilken-
de E1 godtgørelse vedrørende entreprise C, bortset fra beløbet på
150.000 kr.
4.10.7.2. Forøgede omkostninger til funktionærer, håndtering af
tegninger, udarbejdelse af tidsplaner og deltagelse i møder
E1 har krævet godtgørelse for forøgede omkostninger til funktio-
nærer med 1.821.648 kr. E1 har beregnet beløbet som nedsat effek-
tivitet for udførelse af kontraktarbejder på grund af udførte ekstra-
arbejder.
Bygherrerne har afvist kravet navnlig med henvisning til, at der
i forbindelse med betaling for ekstraarbejder i betydeligt omfang
er betalt styringsomkostninger og overhead. E1 har endvidere ikke
godtgjort, at ekstraarbejderne har påført E1 yderligere funktionærom-
kostninger.
E1 har krævet godtgørelse på 5.493.310 kr. for håndtering af
tegninger mv. E1 har anført, at man indtil den 1. februar 2005 har
modtaget 390 arkitekttegninger, 422 ingeniørtegninger, 45 landsk-
abstegninger samt 71 projektmeddelelser. Efter 1. februar 2005 og
til arbejdets færdiggørelse har E1 modtaget yderligere 39 nye arki-
tekttegninger og 735 reviderede arkitekttegninger, 393 reviderede
ingeniørtegninger, 142 skitser på pladsen, 122 skitser fra totalråd-
giver og 250 projektmeddelelser fra UR. Bygherrerne har ikke be-
stridt det anførte antal.
E1 finder, at dette antal tegninger, skitser mv. langt overstiger,
hvad E1 med rimelighed måtte påregne, da man indgik aftalen, og
omkostningerne til behandlingen er af E1 beregnet til 5.493.310
kr.
Bygherrerne har afvist kravet navnlig med henvisning til, at der
var tale om et tidligt udbud, hvorfor E1 måtte have påregnet et
forøget antal tegninger og tegningsændringer. Hertil kommer, at
ekstraarbejderne, som E1 er blevet betalt for at behandle og udføre,
naturligvis har nødvendiggjort nye tegninger og skitser. Bygherrerne
har endvidere anført, at E1 ikke kan kræve godtgørelse til funktio-
nærer for forlænget byggetid og samtidig kræve betaling for det
arbejde, som de pågældende funktionærer har udført.
E1 har endvidere krævet dækning af forøgede udgifter til udarbej-
delse af tidsplaner med 1.139.065 kr. E1 har navnlig henvist til, at
det har været nødvendigt for E1 at bistå byggeledelsen med udar-
bejdelse af tidsplaner til brug for byggeledelsens forsøg på at tilve-
jebringe en koordinerende tidsplan.
Bygherrerne har afvist kravet navnlig med henvisning til, at E1
efter eget ønske påtog sig at stille ressourcer til rådighed for udar-
bejdelsen af en koordinerende hovedtidsplan, idet E1 ønskede at
anvende deres eget tidsplansystem »- - -«.
E1 har endvidere krævet betaling for deltagelse i møder med
2.434.438 kr.
E1 har navnlig peget på, at bygherrerne har krævet, at E1 skulle
deltage i møder, der i antal langt oversteg det antal, der var anført
i byggesagsbeskrivelsen.
Bygherrerne har afvist kravet bl.a. med henvisning til, at navnlig
E1's modvilje mod at samarbejde har været medvirkende årsag til

antallet af møder, og at antallet af møder ikke kan tilskrives bygher-
rerne og byggeledelsens forhold.
Voldgiftsretten udtaler:
I de perioder, der er tillagt E1 tidsfristforlængelse på entreprise
A ogC, er E1 blevet kompenseret fuldt ud for oplyste funktionærom-
kostninger. Hertil kommer, at voldgiftsretten har tillagt E1 en ge-
nerel tidsfristforlængelse på entreprise C som kompensation for
den generelle forsinkende virkning af de omtalte hændelser, hvori
funktionæromkostningerne også er tilkendt. På den baggrund finder
voldgiftsretten, at E1 ikke har ret til dækning af yderligere udgifter
vedrørende arbejde, der udføres af funktionærerne, herunder
håndtering aftegninger, udarbejdelse af tidsplaner og deltagelse i
møder.
Voldgiftsretten afviser herefter kravene.
Voldgiftsretten tilkender E1 samlet 2.359.000 kr. i tillæg til de
3.102.500 kr., E1 er tilkendt for forsinkelse under entreprise A, i
alt 5.461.500 kr. ekskl. moms.
5. E1's krav vedrørende uberettiget tilbagehold
E1 har krævet betaling af 195.373 kr., som E1 finder, at bygher-
rerne uberettiget har tilbageholdt.
Bygherrerne har anført, at kravet er opstået, fordi byggeledelsen
ved fremsendelse til bygherrerne angav, at betalingen af to fakturaer
(faktura - - - og - - -) vedrørte ekstraarbejder, som skulle optages
på listen over acontoudbetalinger, selvom fakturaerne ifølge deres
indhold angik krav om erstatning for forsinkelse. Bygherrerne har
gentagne gange oplyst over for E1, at hensigten med betalingen
var at betale for arbejder, men E1 har afvist indsigelsen. Bygherrer-
ne har i den forbindelse anført, at det efter obligationsretlige prin-
cipper er debitor, der bestemmer, hvilken gæld en betaling skal
dække, hvorfor E1's krav må afvises.
På grundlag af sagens oplysninger og den afgivne forklaring her-
om, finder voldgiftsretten det godtgjort, at der er tale om en fejlre-
ference fra bygherrernes side, hvilket må have stået E1 klart,
hvorfor beløbet skal anses som betaling af aftalte arbejder. Betalin-
gen må ifølge oplysningerne i sagen anses for sket den 15. oktober
2007. Herefter afviser voldgiftsretten kravet på 195.373 kr. Dette
beløb med tillæg af moms, dvs. 244.216,25 kr., skal fradrages i
tilkendte beløb under påstand 4.
Som følge heraf skal der ikke fratrækkes 218.633 kr. i E1's påstand
3.
6. E1's krav om renter i forbindelse med for sent betalte fakturaer
opgjort til 1.223.895,19 kr. med tillæg af renter
På grundlag af sagens oplysninger og parternes forklaringer må
det lægges til grund, at parterne indledningsvis havde arbejdet med
et acontosystem, hvor entreprenørerne skulle anvende en standard-
blanket udarbejdet af bygherrerne. Efter ønske fra E1 overgik par-
terne til at anvende betaling efter en betalingsplan, men således at
entreprenørerne fortsat skulle anvende standardblanketten. Ifølge
det oplyste blev denne fremgangsmåde fulgt, indtil E1 i brev af 21.
juli 2006 ophørte med at anvende den aftalte og af parterne fulgte
fremgangsmåde. E1 fremsendte herefter fakturaer for ekstraarbejder
direkte til de fire bygherrer. Disse fakturaer vedrørte til dels beta-
linger for ekstraarbejder, som endnu ikke var formaliseret i form
af tillægsaftaler. Bygherrerne afviste i brev af 4. august 2006 at
ændre proceduren for betaling af ekstrakrav. E1 fortsatte imidlertid
med at fremsende fakturaer direkte til bygherrerne. E1 henviste til,
at bygherrerne var for længe om at udbetale anerkendte krav ved-
rørende ekstraarbejder.
Denne ændring af proceduren medførte ifølge bygherrerne, at
byggeledelsen måtte overtage opgaven med at udfylde standard-
blanketten, bl.a. for at bygherrerne kunne få oplysningen om, at de
pågældende arbejder var udført.



Bygherrerne har oplyst, at bygherrerne efter modtagelsen af kla-
geskriftet har foretaget en gennemgang af de forsinkelsesperioder,
somE1 har påberåbt sig. Bygherrerne har i den forbindelse foretaget
en efterbetaling på forsinkelsesrenter på 332.190 kr.
Det fremgår af forklaringerne i sagen, at tilbagesendelsen af de
direkte fremsendte fakturaer til byggeledelsen var nødvendig for,
at bygherrerne kunne få oplysning om, at arbejderne var udført,
hvilket var en betingelse for, at E1 havde krav på betaling af de
pågældende fakturaer. Det afhang af det pågældende ekstraarbejdes
karakter, hvor megen tid byggeledelsen skulle bruge for at udfylde
blanketten.
Voldgiftsretten finder, at E1 ikke i tilstrækkelig grad har dokumen-
teret, at bygherrernes betalinger var forsinket i en sådan grad, at
det berettigede E1 til at anvende en anden fremgangsmåde end den
aftalte, når den af E1 iværksatte nye fremgangsmåde medførte
merarbejde for byggeledelsen. Hertil kommer, at det ud fra oplys-
ninger i sagen om ekstraarbejder må lægges til grund, at en del af
tillægsaftalerne herom angik arbejder, der først skulle udføres se-
nere i byggeperioden. E1 var først berettiget til betaling, når arbej-
derne var udført Voldgiftsretten finder, at E1's fravigelse af den
aftalte betalingsordning også af denne grund indebar, at der ville
opstå en vis forsinkelse i behandlingen af de pågældende fakturaer,
hvilket også måtte have stået E1 klart.
Voldgiftsretten afviser på den baggrund kravet.
7. Tidsfnstforiængdse og betaling af erstatning/godtgørelse til E2.
7.1. Tidsfristforlængelse
E2 har gjort gældende, at der er opstået en forsinkelse for terminen
»tæt tag« fra udbudstidplanens 1. april 2005 til 30. april 2005 for
bygning A, 23. juni 2005 for bygning B, 15. juni 2005 for bygning
C, 20. september 2005 for bygning D, 23. august 2005 for bygning
E, 28. november 2005 for bygning F, 25. november 2005 for byg-
ning G, 6. december 2005 for bygning H, 20. september 2005 for
bygning I og 17. maj 2005 for bygning J. Det udløser efter E2's
opfattelse en refleksbetinget tidsfristforlængelse på 6-8 måneder.
Hertil kommer, at den manglende samlede koordinerende hoved-
tidsplan, mange fejl og mangler ved det udarbejdede projektmate-
riale og overflytningen af ressourcer til - - - har medført, at E2 har
krav på yderligere 4 måneders tidsfristforlængelse i forhold til den
samlede færdiggørelse. Mængdeforøgelsen på omkring 30 %
medfører i sig selv, at E2 har krav på mindst 4 måneders tidsfrist-
forlængelse beregnet i forhold til udbudstidsplanens 14 måneder.
Reduceres beregningen af mængdeforøgelsen som følge af, at E2
med »nej« på beskedsedlerne har accepteret, at ekstraarbejderne
kunne udføres uden tidsfristforlængelse, udgør den øvrige mæng-
deforøgelse alligevel 14,8%, sommå udløse en tidsfristforlængelse
på 2,1 måned. Særlig ekstraarbejdet vedrørende »- - -« gav anled-
ning til forsinkelse. Endelig gør E2 krav på en reflekstidsfristfor-
længelse som følge af forsinkelser under udførelsen på grund af
E1's forsinkelse med kompletteringsentreprisen.
Bygherrerne har anført, at E2 er tillagt tidsfristforlængelse til den
10. oktober 2006. Denne forlængelse omfatter forlængelsen til 1.
august 2006 som følge af vejrlig, strejker og forurenet jord og
omfatter herudover en refleksforsinkelse på 8½ uge som følge af
forsinkelsen på entreprise A med fradrag af den forsinkelse på 39
dage på bygning H, der var en følge af forsinkelsen med ventila-
tionsaggregatet. Bygherrerne er enige i, at refleksforsinkelsen
vedrørende entreprise A kan ansættes til 6 måneder, og hvis vold-
giftsretten ikke finder, at E2 er ansvarlig for forsinkelsen på bygning
H, må tidsfristforlængelsen til E2 udgøre 6 måneder uden fradrag.
Bygherrerne finder ikke, at de øvrige omstændigheder, som E2
påberåber sig, kanmedføre tidsfristforlængelse. Særlig med hensyn
til mængdeforøgelse har bygherrerne anført, at enmængdeforøgelse
på 14 % ikke kan anses for unormalt i et kompliceret byggeri,

hvorfor en sådan udvidelse ikke kan danne grundlag for et globalt 
krav om tidsfristforlængelse. Hertil kommer, at langt størstedelen 
af ekstraarbejderne er bestilt og betalt på grundlag af beskedsedler, 
hvor E2 udtrykkelig ved afkrydsning har tilkendegivet, at E2 ikke 
kræver tidsfristforlængelse for udførelsen af ekstraarbejdet. Ompri-
oriteringen af bygningsafsnit H-J og senere F-G blev fulgt op af 
en aftale om betalt forcering, som udløste en samlet betaling til E2 
på 5.8 mio.kr.
Som anført ovenfor under afsnit 3.2 har voldgiftsretten fundet, at 
kontrakttidsplanen for E2's udførelse af entreprise D er udbudstid-
planen, således at E1's arbejde skulle være afsluttet på den dagbod-
sbelagte sluttermin den 1. juni 2006. Som følge af forsinkelsen 
med etableringen af »Tæt Tag« skal entreprise D tillægges en re-
fleksforsinkelse på 6 måneder (131 arbejdsdage), jf. ovenfor under 
afsnit 3.5. I denne tidsfristforlængelse skal fradrages 30 dage som 
følge af, at ansvaret for forsinkelsen på 30 dage af »Tæt Tag« på 
bygning H påhviler E2. Hertil kommer, at E2 utvivlsomt er blevet 
forsinket med færdiggørelsen af bygningsafsnit A-E som følge af 
bygherrernes beslutning om, at Bygningsafsnit H-J skulle færdig-
gøres til 1. august 2006 og bygning F-G til 15. november 2006 
forlænget til 15. januar 2007. Opprioriteringen medførte, at byg-
ningsafsnit H-J blev færdig før udløbet af den tidsfristforlængelse, 
som E2 efter voldgiftsrettens opfattelse havde krav på. Byggeledel-
sen var endvidere bekendt med og accepterede, at opprioriteringen 
medførte, at E2 i det hele ophørte med at arbejde i afsnit A-E. 
Hertil kommer den løbende refleksforsinkelse, der følger af, at en-
treprise C ligeledes var forsinket i bygningsafsnit F-G og i bygnings-
afsnit A-E.
På den baggrund finder voldgiftsretten, at der tilkommer E2 en 
yderligere tidsfristforlængelse på skønsmæssigt 2 måneder, dvs. 
41 arbejdsdage. Den samlede tidsfristforlængelse bliver herefter 
142 arbejdsdage til den 18. december 2006.
Voldgiftsretten har ikke fundet, at en mængdeforøgelse på op til 
14 % på et byggeri af denne kompleksitet i sig selv kan give 
grundlag for en tidsfristforlængelse.
Hovedprojektet fra den 1. december 2004 havde en del mangler, 
som omtalt i skønsmændenes besvarelse af spørgsmålene herom. 
Det gælder navnlig el-projektet, men som anført af skønsmændene 
var der ikke mangler og uklarheder, som ikke under en normal 
forberedelse og tilrettelæggelse af udførelsen kunne have været 
afklaret med tilsynet i et sådant omfang, at der ikke ville opstå 
forsinkelse i forbindelse med selve udførelsen. De påberåbte 
mangler vedrørende hovedprojektet kan således efter voldgiftsret-
tens opfattelse ikke i sig selv føre til en tidsfristforlængelse.
E2 har som et særligt forhold rejst indsigelser imod sammensæt-
ningen af den tidsfristforlængelse, som bygherrerne har givet såvel
E1 som E2. til 1. august 2006 som følge af vejrligsdag, strejker og
15 dage for forurenet jord. E2 har gjort gældende, at bygherrerne
har medtaget for mange dage under betegnelsen vejrligsdage, og
at opgørelsen af spilddagene ikke fremgår af byggemødereferaterne,
således som det kræves i medfør af AB 92 § 19, stk. 3. På den
baggrund må E2 være berettiget til tidsfristforlængelse, der udløser
godtgørelse i hele perioden indtil 1. august 2006. Aftalen om beta-
ling af 428.762 kr. på beskedseddel nr. D 256 af 11. oktober 2006
angår efter sit indhold 15 dages byggepladsomkostninger for
»Forsinkelse p.g.a. strejke, miljø og vejrlig«. E2 må derfor være
berettiget til godtgørelse også for de øvrige spilddage i tiden frem
til 1. august 2006.
Bygherrerne har afvist kravet med henvisning til, at de vejrligsdage 
og strejker, som udløste tidsfristforlængelsen, er beregnet korrekt 
og løbende meddelt alle entreprenørerne. E2 har endvidere på be-
skedseddel nr. D 256 af 11. oktober 2006 indgået aftale med byg-
herrerne om betaling på 428.762 kr. for de 15 dages forsinkelse



som følge af forurenet jord. Det fremgår udtrykkeligt af den under-
liggende opgørelse, at beløbet angår »15miljødages god[t]gørelse«.
E2 har derfor ikke krav på yderligere godtgørelse for denne periode.
Hertil kommer, at kravet om godtgørelse for dage i denne periode
må være bortfaldet ved præklusion, da kravet ikke er medtaget i
E2's slutopgørelse.
Voldgiftsretten finder det ikke godtgjort, at de godkendte vejrligs-
dage ikke skulle være opgjort efter de regler, der er anført i Fælles-
betingelserne pkt. 8.3 i byggesagsbeskrivelsen. Det fremgår endvi-
dere af referaterne fra byggemøderne, at accepterede spilddage for
vejr og strejker er angivet i referaterne indtil byggemøde BM13
den 2. december 2004 og de efterfølgende møder, hvorfra der i re-
feraterne anføres en henvisning til de samtidig afholdte tidsplanmø-
der. På disse møder, som også E2 deltog i, registreres herefter lø-
bende antallet af spilddage. Efter ophøret af disse tidsplanmøder,
blev spilddagene igen opgjort i byggemøderne. Voldgiftsretten
finder, at parterne har accepteret, at spilddagene i en periode ikke
blev opgjort på byggemøderne, men på de sideløbende afholdte
tidsplanmøder. Det må endvidere lægges til grund, at E2 alene har
fået betaling for de 15 dage med forurenet jord ud af de tillagte 43
dages tidsfristforlængelse og har accepteret dette. Bygherrerne har
endvidere efter voldgiftsrettens opfattelse efter entreprisekontrak-
terne været berettiget til at meddele tidsfristforlængelse som følge
af vejrlig og strejker for samtlige bygningssnit, selvom de enkelte
forsinkelser konkret kun har virket forsinkende på enkelte bygnin-
ger.
Allerede som følge heraf afviser voldgiftsretten E2's krav om, at
yderligere dage skal udløse erstatning/godtgørelse.
7.2. Dagbøder til E2
E2 har navnlig gjort gældende, at bygherrerne ikke efter kontrakten
har hjemmel til at opkræve dagbod. Dagbodsplanen af 29. juli 2004,
der var vedlagt E2's tillægskontrakt 01-D underskrevet af E2 den
20. september 2004 indeholdt ingen dagbodsgivende sluttermin,
og E2 tog i øvrigt flere gange forbehold over for dagsbodstidsplanen
og E1's arbejdstidsplan (26.06.2004, rev. 27.07.2004), som også
var vedlagt tillægsaftalen.
Ifølge den tidsplan, som bygherrerne aftalte som kontrakttidsplan
for E1's entreprise A, skulle bygningsarbejderne være afsluttet den
3. august 2006, mens sluttidspunktet i udbudstidsplanen var den 1.
juni 2006. Bygherrerne afslog endvidere gentagne gange at give
E2 den tidsfristforlængelse, som direkte fulgte af, at råhusentrepri-
sen var 6-8 måneder forsinket. Bygherrerne har endvidere gentagne
gange drøftet fornyet fastlæggelse af dagbodbelagte terminer og
aftalt forcering med E2. Hertil kommer, at E2 først i februar 2006
fik tillagt 8½ uges tidsfristforlængelse for råhusforsinkelsen, hvilket
klart var for kort. På den baggrund opstod der en sådan usikkerhed
om grundlaget for fastsættelse af dagbod, at opkrævning af dagbøder
efter entrepriseretlig praksis må anses for bortfaldet. Hertil kommer,
at bygherrerne ikke har notificeret dagbodskravet over for E2 på
den måde, som er nødvendigt for at kunne opkræve dagbod.
E2 har endvidere krav på så lang tids tidsfristforlængelse, at det
overstiger en eventuel forsinkelse.
Bygherrerne har været uberettiget til at opkræve dagbod, efter at
en stor del af hele byggeriet var taget i brug. Bygherrerne havde
heller ikke hjemmel til at opkræve dagbod på grundlag af en op-
spaltning af byggeriet i byggeafsnit.
E2 færdigmeldte ved brev af 26. februar 2007 entreprisen til den
1. marts 2007. I brev af 1. marts 2007 afviste bygherrerne, at entre-
prisen kunne færdigmeldes til 1. marts 2007. Den 12. marts 2007
indkaldte byggeledelsen til afleveringsforretning den 18. april 2007
for alle entreprenører. Ved afleveringen afviste bygherrerne over
for E2 at modtage byggeriet, navnlig med henvisning til, at E2 ikke
havde overholdt reglerne om placering af kabler.

E2 er af den opfattelse, at færdigmeldingen den 1. marts 2007 var
retmæssig, og at dagbod efter kontraktgrundlaget og almindelig
entrepriseret ikke kan opkræves efter, at byggeriet er færdigt, og
uanset hvornår byggeriet afleveres.
Hertil kommer, at bygherrerne har opkrævet dagbod for både
start- og slutdato og af en for høj entreprisesum.
Bygherrerne har fastholdt, at dagbod er opkrævet med rette. Hvis
voldgiftsretten kommer til, at E2 ikke har forsinket råhusentreprisen,
skal refleksforsinkelsen nok forlænges til i alt 6 måneder. Den
bindende og dagbodsbelagte tidsplan for E2, som har afvist alle
forsøg på at aftale en bindende hovedtidsplan og dagbodsterminer,
er udbudstidsplanen og den deri indeholdte dagbodstermin for af-
slutningen af hele byggeriet. Bygherrerne har varslet dagbodskravet
rettidigt bl.a. med brevet af 6. februar 2006 til E1 og E2. Dagboden
er beregnet og opkrævet efter kontraktens regler. Da E2 færdigmeld-
te byggeriet til den 1. marts 2007, udestod der så meget arbejde, at
det hindrede indflytning eller ibrugtagning af bygningerne som
forudsat. Det resterende arbejde oversteg i øvrigt langt de 5 % af
kontraktsummen, der er kravet i kontrakten. Hertil kom, at bygge-
riet af sikkerhedsmæssige årsager ikke kunne tages i brug, før der
var sikkerhed for, at reglerne i maskindirektivet om adskillelse af
kabler var opfyldt. De samme forhold gjorde, at bygherrerne også
måtte afvise at modtage byggeriet den 18. april 2007.
Voldgiftsretten finder som anført ovenfor under afsnit 3.2, at den
kontrakttidsplan, der gælder for E2, er udbudstidsplanen med den
aftalte dagbodsbelagte afleveringsdag den 1. juni 2006. E2 er beret-
tiget til tidsfristforlængelse til den 18. december 2006.
Voldgiftsretten finder, at det følger af kontrakterne med hver af
de fire bygherrer, at dagbod kan opkræves i forhold til de enkelte
bygherrers bygningsafsnit. Voldgiftsretten finder endvidere, at
grundlaget for at opkræve dagbod er tilstrækkeligt klart, og at
bygherrerne på behørig måde har varslet og opkrævet dagbøderne
over for E2. Voldgiftsretten finder endvidere, at bygherrerne var
uberettiget til at opkræve dagbod vedrørende Hjemstedet og Kon-
certsalen fra den 15. januar 2007, fra hvilket tidspunkt disse områder
må antages at have været taget i brug på en sådan måde, at der ikke
kan opkræves dagbøder. For Hjemstedet og Koncertsalen kan der
derfor kun opkræves dagbod fra den 19. december til den 15. januar
2007, dvs. i 16 dage.
For bygningsafsnit A-E finder voldgiftsretten, at det ikke kan anses
for godtgjort, at brugen af disse afsnit er af et sådant omfang, at
området må anses for at været taget i brug i december, januar og
februar 2007 med dagbodsfortabende virkning.
Voldgiftsretten finder det som anført i afsnit 3.4.2 ikke godtgjort,
at E2's del af byggeriet ikke var færdiggjort i et sådant omfang, at
bygherrerne var berettiget til at afvise færdigmeldingen den 1. marts
2007. Der kan derfor kun opkræves dagbod for perioden 19. decem-
ber 2006 til 1. marts 2007, i alt 49 dage.
Taksten for dagbøderne skal udregnes på grundlag af den kontrakt-
sum, der fremgår af de genunderskrevne entrepriseaftaler fremsendt
af bygherrerådgiver til E2 den 7. december 2004. Aftalerne er un-
derskrevet af bygherrerne den 15. november 2004 og 19. maj 2005
og af E2 den 17. juni 2005, den 17. maj 2005 og 22. juni 2005. For
Hjemstedet bliver dagstaksten herefter 5.000 kr. for Koncertsalen
9.560 kr., og for - - - Universitet 44.412 kr.
For Hjemstedet kan der opkræves dagbod fra den 19. december
2006 til den 15. januar 2007, i alt 16 dage til en dagstakst på 5.000
kr., i alt 80.000 kr.
For Koncertsalen kan der opkræves dagbod fra den 19. december
2006 til den 15. januar 2007, dvs. 16 dage til en dagstakst på 9.560
kr., i alt 152.960 kr.



For - - - universitet kan der opkræves dagbøder fra den 19. decem-
ber 2006 til den 1. marts 2007, i alt 49 dage til en dagstakst på
44.412 kr., i alt 2.176.188 kr.
Den samlede dagbod udgør 2.409.148 kr.
Bygherrerne har tilbageholdt et beløb på 2.707.507,50 kr. inkl.
moms i fakturerede beløb fra E2.
Som følge heraf skal bygherrerne betale 298.359,50 kr. inkl. moms
til E2 (238.687,60 kr. ekskl. moms.)
Voldgiftsrettens resultat medfører endvidere, at E2 frifindes for
bygherrernes krav om yderligere betaling af dagbøder på 6.686.953
kr.
7.3. E2's ret til erstatning/godtgørelse
7.3.1. Tidsrelaterede krav
E2 har fremsat forsinkelsesrelaterede krav for forlænget drift af
byggeplads, underentreprenørers krav for forlænget byggeplads
samt mistet fortjeneste i forsinkelsestiden.
7.3.1.1. Forlænget drift af byggeplads og øgede udgifter til funk-
tionærer
Kravet omfatter forlænget drift af byggeplads fra 23. juni 2006
til 6. juni 2007 med 8.813.305 kr. Bygherrerne har betalt 600.000
kr. til dækning af de meddelte 8½ uges refleksforsinkelse.
E2 har henvist til, at der i november 2006 mellem byggeledelsen
ved - - - og - - - blev forhandlet en takst på 771.939 kr. pr. måned,
dvs. 36.759 kr. pr. dag, og at denne takst derfor må lægges til grund
mellem parterne.
Bygherrerne er enige i, at der betales for forlængelse af bygge-
pladsdrift i det omfang, E2 tilkendes tidsfristforlængelse.
Bygherrerne afviser, at der er indgået en aftale om enmånedstakst
på 771.939 kr. - - - var bekendt med, at bygherrerne skulle godkende
taksten. Det gjorde bygherrerne ikke, og i stedet blev E2 tilbudt en
dagstakst på 12.000 kr., som siden blev lagt til grund for beregnin-
gen af de betalte 600.000 kr. for refleksforsinkelsen frem til den
10. oktober 2006.
Bygherrerne har imidlertid under hovedforhandlingen ingen ind-
sigelser imod, at dagstaksten på 36.759 kr. lægges til grund for
beregningen.
Voldgiftsretten lægger til grund, at perioden indtil 1. august 2006
er endeligt afregnet med aftalen i beskedseddel D252 af 11. oktober
2006 om betaling af 428.762 kr. Tilbage står perioden 2. august
2006 til 18. december 2006, i alt 99 arbejdsdage.
Voldgiftsretten finder på den baggrund, at der kan tilkendes E2
et beløb på 36.759 kr. i 99 dage, i alt 3.639.141 kr. med fradrag af
de allerede betalte 600.000 kr. Voldgiftsretten tilkender E2 yderli-
gere 3.039.141 kr.
7.3.1.2. Underentreprenørers krav som følge af forlænget bygge-
plads
E2 har krævet 325.119 kr., som en underentreprenør har stillet
krav om med tillæg af 16 % dækningsbidrag.
Bygherrerne har accepteret at betale underentreprenørens krav,
men uden tillæg af E2's dækningsbidrag.
Voldgiftsretten finder, at et sådant erstatningskrav fra en underen-
treprenør ikke skal tillægges dækningsbidrag, hvorfor beløbet alene
kan godkendes uden dækningsbidrag.
Voldgiftsretten tilkender E2 280.275 kr.
7.3.1.3. Mistet fortjeneste i forsinkelsperioden
E2 har stillet krav om betaling af 5.000.000 kr. til dækning af tabt
fortjeneste i forsinkelsesperioden. E2 har henvist til, at bygherrerne
har accepteret et dækningsbidrag på 16 % på regningsarbejde. E2
har imidlertid valgt at anvende et dækningsbidrag på 10,135 %,
som svarer til det gennemsnitlige dækningsbidrag i E2's entreprise-
afdeling for 2005 og 2006. Beregningen er attesteret af E2's revisor.
Bygherrerne er enige i, at tabet af fortjeneste skal dækkes i det
omfang, dette følger af AB § 27, stk. 1. Med hensyn til størrelsen

finder bygherrerne, at udmålingen bør ske efter de principper, der 
følger af nyere højesteretspraksis.
Voldgiftsretten finder, at tabt arbejdsfortjeneste i forsinkelsespe-
rioden skønsmæssigt kan fastsættes til 900.000 kr.
Voldgiftsretten tilkender E2 900.000 kr.
7.3.2. Betaling for gener og spildtid som følge af mangelfuldt
hovedprojekt
7.3.2.1. Manglende mulighed for at aftale fast pris med leverandø-
rer
E2 har krævet et beløb på 1.350.000 kr.
E2 har navnlig henvist til, at E2's tilbud var baseret på, at der den
30. juli 2004 forelå et fuldgyldigt og færdigt hovedprojekt. Hvis
det havde været tilfældet, kunne E2 - som det er praksis i branchen
- have indgået aftaler med leverandører i god tid inden opstarten
på byggepladsen. Med det forsinkede og mangelfulde projektmate-
riale mistede E2 muligheden for at indgå fordelagtige aftaler med
leverandørerne. E2 gik herved glip af rabatter på 2-3 procent af det
samlede indkøb på omkring 30 mio. kr., i alt 623.483 kr. Hertil
kommer, at prisen ved indkøbene kunne have været fastlåst til de
priser, der var gældende i marts 2004, hvis en samlet ordre kunne
have været opmålt, prissat og afgivet inden 1. december 2004. Da
dette ikke - som følge af forsinkelsen med hovedprojektet - var
muligt, har E2 måttet betale sine leverandører en højere pris, og
prisforskellen er anslået til 726.516 kr.
Bygherrerne har afvist kravet med henvisning til, at beløbet er 
helt arbitrært fastsat og uden nogen form for dokumentation. 
Eventuelle stigninger i materialepriser fra tidspunktet på tilbudsgiv-
ningen til indhentelse af ordre er bygherrerne helt uvedkommende. 
Der er i aftalegrundlaget med henvisningen til cirkulæret om pris 
og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. gjort udtømmende op med 
reguleringerne af entreprisesummerne.
Projekttilpasningsperioden blev forlænget fra 1. juli 2004 til 1. 
oktober 2004 med E2's tilslutning. Voldgiftsretten finder det ikke 
med den fornødne sikkerhed godtgjort, at der som følge af forsin-
kelsen med hovedprojektet er påført E2 de nævnte tab.
Voldgiftsretten afviser kravet.
7.3.2.2. Ekstrakrav vedrørende manglende præfabrikering som
følge af forsinkelse med hovedprojektet
E2 har krævet et beløb på 370.000 kr. E2 har henvist til, at det
ved afgivelsen af tilbud var forudsat, at en del materialer kunne 
præfabrikeres på et værksted, der var planlagt nedlagt efter årsskif-
tet. Som følge af det forsinkede hovedprojekt måtte dette arbejde 
udføres på pladsen, hvilket er fordyrende. Kravet er opgjort 
skønsmæssigt til 370.000 kr.
Bygherrerne har afvist kravet som helt udokumenteret E2's plan-
lægning af eget arbejde, herunder om E2 på tilbudstidspunktet 
planlagde at udføre noget af arbejdet på eget værksted, er bygher-
rerne helt uvedkommende.
Voldgiftsretten finder, at E2's planlagte nedlæggelse af egen 
værkstedproduktion ikke kan være bygherrernes risiko, og dermed 
ikke udløse godtgørelse til E2. Voldgiftsretten afviser derfor kravet.
7.3.2.3. Ekstra ingeniør- og overmontørtimer som følge af forsin-
ket og mangelfuldt hovedprojekt
E2 har krævet et beløb på 2.226.293 kr. E2 har henvist til opgørel-
ser over tidsforbruget for nærmere angivne ingeniører og overmontø-
rer samt oversigter over en række begivenheder gennem hele byg-
geperioden, som efter E2's opfattelse viser, at mangler ved hoved-
projektet har medført spildtid og merarbejde.
Bygherrerne har afvist kravet som udokumenteret. - - - byggeriets 
størrelse og kompleksitet medfører, at tilbudsgiverne måtte forvente 
flere og større forskelle på udbudsprojektet og det endelige detail-
projekt end sædvanligt. Hertil kommer, at E2 ikke kan stille krav 
om godtgørelse og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i den for-



længede byggetid og så samtidig kræve betaling for det arbejde,
som de pågældende personer på pladsen rent faktisk har udført i
den samlede byggeperiode.
Voldgiftsretten henviser bl.a. til, at der i den godkendte takst for
forlænget byggeplads indgår vederlag til 9 funktionærer. Opgørel-
sen, der danner grundlag for det foreliggende krav, indeholder bl.a.
vederlag for arbejde på fuld tid for 5 ingeniører og andre funktio-
nærer i tidsrummet 1. oktober 2004 til 15. januar 2005.
Voldgiftsretten finder det ikke godtgjort, at disse udgifter og de
andre udgifter i opgørelsen i det hele kan henføres til et eventuelt
forsinket hovedprojekt eller mangler heri.
Voldgiftsretten afviser kravet.
7.3.3. Betaling for forcering i 2007
E2 har krævet betaling i henhold til aftalerne af 2. juni og 28. juni
2006 om betaling af overarbejde ogmerbetaling for mandskab over
30 mand med et samlet beløb 1.702.391 kr. I 2007 bragte bygher-
rerne disse aftaler om forcering til ophør uden varsel i brev af 1.
marts 2007med henvisning til, at E2 havde færdigmeldt byggeriet.
Bygherrerne har afvist kravet med henvisning til, at aftalerne om
betalt forcering blev indgået i tillid til, at E2 ville gøre sig færdig
inden for rimelig tid. Da det viste sig, at det ikke ville ske, bortfaldt
grundlaget for aftalerne. Hertil kommer, at E2 færdigmeldte arbej-
derne til den 1. marts 2007. Det må have stået begge parter klart,
al bygherrerne ikke ville betale for forcering med henblik på E2's
afhjælpning af mangler.
Voldgiftsretten lægger vægt på, at der i forceringsaftalen af 28.
juni 2006 under pkt. 9 er anført: »Der honoreres ikke for naturlig
afmanding i forbindelse med færdiggørelse.«
Voldgiftsretten finder imidlertid, at bygherrerne må betale for de
udgifter, som E2 allerede havde udbetalt for overarbejde i uge 1-9
med i alt 578.292 kr.
Voldgiftsretten tilkender E2 578.292 kr.
7.4. E2's tilkendte erstatning/godtgørelse
Voldgiftsretten tilkender E2 et samlet beløb på 4.797.708 kr. i
tillæg til det beløb på 600.000 kr., som bygherrerne allerede har
betalt.
8. Bygherrerne og TR
8.1. Bygherrernes krav mod TR
Bygherrerne har adciteret TRmed påstand om, at TR skal friholde
bygherrerne for beløb, som bygherrerne i givet fald kommer til at
betale til E1 som kompensation for forsinkelse og forstyrrelse. Der
er ikke krævet friholdelse for dagbodsbeløb, som bygherrerne
måtte blive tilpligtet at betale tilbage. Det skyldes, at dagbøderne
er modregnet i E1's berettigede acontobegæringer, og at tilbagebe-
taling af dagbøder i den forstand ikke udgør et tab for bygherrerne,
som kan kræves dækket af TR.
Tilsvarende har bygherrerne over for TR nedlagt påstand om, at
TR i givet fald skal friholde bygherrerne for beløb, som bygherrerne
kommer til at betale til E2 som kompensation for forsinkelse og
forstyrrelse, men altså heller ikke eventuel dagbod, som bygherrerne
måtte blive pålagt at tilbagebetale til E2.
Bygherrernes friholdelseskrav mod TR i relation til E1 udgør så-
ledes potentielt et beløb på op til kr. 67,9 mio. kr. med tillæg af
moms og renter. Tilsvarende udgør bygherrernes friholdelseskrav
mod TR i relation til E2 potentielt et beløb på op til kr. 19,2 mio.
kr. med tillæg af moms og renter. Der var aftalt ansvarsbegrænsning
af en nærmere angiven størrelse mellem de enkelte bygherrer og
TR. De aftalte ansvarsbegrænsninger svarer til dækningen på pro-
jektansvarsforsikringen og fører til, at de fire bygherrer maksimalt
kan kræve en samlet betaling på omkring 64 mio. kr.
Til støtte for friholdelseskravene gør bygherrerne gældende, at
hvis E1 og/eller E2 har ret i, at de er blevet forsinket og forstyrret
på en sådan måde, at de har krav på erstatning hos bygherrerne, og

hvis årsagen til disse krav er forhold, som TR bærer ansvaret for, 
så skal TR friholde bygherrerne for udgifterne til erstatningsbeta-
lingerne til entreprenørerne.
TR har nedlagt påstand om frifindelse.
TR har helt overordnet gjort gældende, at bygherrerne ikke har
specificeret og begrundet, hvilke enkelte poster og krav friholdel-
sespåstandene omfatter. Bygherrerne har ikke - heller ikke ved af-
givelse af adcitationsreplik eller i senere processkrifter - foretaget 
en sådan specificering og begrundelse af kravene, som er nødvendig 
på grund af de i totalrådgiveraftalerne aftalte ansvarsbegrænsninger. 
TR gør på den baggrund gældende, at bygherrernes manglende 
specificering og begrundelse af kravene og den manglende opfyl-
delse af TR's opfordringer herom må komme bygherrerne proces-
suelt og bevismæssigt til skade.
Vedrørende tidsmæssige forhold har TR navnlig gjort gældende, 
at bygherrernes valg af uprøvede metoder - det tidlige udbud -, som 
afstedkom eller medvirkede til uhensigtsmæssigheder i projekte-
rings- og udførelsesfasen, er bygherrernes risiko, jfr. herved noterne 
til ABR 89 pkt. 6.2.1. Der ses ikke i det fremlagte materiale at 
være holdepunkter for bygherrernes anbringender om, at forsinkel-
ser med hensyn til færdigprojektering m.v. kan henføres til TR. 
Derimod er såvel E1, E2 som TR enige om, at forsinkelser i bety-
delig udstrækning kan tilskrives byggeledelsens forhold. Det be-
mærkes i den forbindelse, at TR ikke har indgået rådgiveraftaler 
med pligt til færdigprojektering indenfor en bestemt tidsfrist.
Først i forbindelse med bygherrernes afgivelse af adcitationsreplik
har bygherrerne forsøgt at tydeliggøre, hvilke projektfejl og
mangler/hændelser der bebrejdes TR Adcitationsreplikken er efter
TR's opfattelse ikke udtryk for en tilstrækkelig tydelig reklamation, 
hvilket bygherrerne må have erkendt, idet bygherrernes senere
processkrifter er mere præcise. Der er ikke tidligere rejst krav mod
TR vedrørende de anførte forhold og henvisninger til beskedsed-
ler/hændelser. Det betyder, og derfor gøres det gældende, at byg-
herrernes mulige krav er forældet, at bygherrernes reklamationer 
er fremkommet for sent, jfr. herved ABR 89 pkt. 6.2.3.2, og at der
foreligger retsfortabende passivitet fra bygherrernes side.
På baggrund af det fremkomne under hovedforhandlingen gøres 
det gældende, at TR hverken kan lastes for eventuelle tidsmæssige 
konsekvenser af de gennemgåede hændelser eller afkræves beta-
ling/erstatning for de udførte arbejder.
Voldgiftsrettens opfattelse:
Som det fremgår af voldgiftsrettens gennemgang ovenfor under
afsnit 4.3 af A-hændelser, har voldgiftsretten alene fundet, at råd-
giverne havde begået ansvarspådragende fejl i forbindelse med 
projekteringen vedrørende hændelse 121.35 »Skæringer og ekstra 
udstøbninger i bygning G«, idet rådgiver ikke i sin projektering 
havde taget hensyn til kollisionen mellem betonelementer og stål-
konstruktionerne. Voldgiftsretten fandt, at forholdet medførte, at 
E1 var berettiget til en tidsfristforlængelse på 11 dage for bygnings-
afsnit F-G.
Som det fremgår under opgørelsen af E1's krav på tidsfristforlæn-
gelse på entreprise A, er de 11 dages tidsfristforlængelse på byg-
ningsafsnit F-G under hændelse 121.35 imidlertid dækket af tids-
fristforlængelsen på 30 dage på afsnit H-J, som er henført til E2's 
forhold. De 11 dages tidsfristforlængelse som følge af TR's projek-
teringsfejl udløser således ikke i sig selv forsinkelseskrav mod 
bygherrerne.
Med hensyn til de hændelser, som E1 har påberåbt sig til støtte 
for krav om tidsfristforlængelse for entreprise C, har voldgiftsretten 
som anført ovenfor under afsnit 4.8 ikke fundet det muligt at vur-
dere forsinkelsesvirkningen af hver enkelt hændelse, men har fun-
det, at hændelserne utvivlsomt samlet set har haft en forsinkende 
virkning på byggeriets færdiggørelse, som kan udløse tidsfristfor-



længelse i henhold til AB 92 § 24. Voldgiftsretten er imidlertid
henvist til at foretage en samlet skønsmæssig vurdering af forsin-
kelsens omfang, og voldgiftsretten har fundet, at den tidsfristfor-
længelse, der tilkommer E1 som følge af den forsinkelse og forstyr-
relse, der er påført E1, medfører, at E1 har ret til en tidsfristforlæn-
gelse, der skønsmæssigt fastsættes til 2 måneder.
Voldgiftsretten har efter bevisførelsen under hovedforhandlingen
ikke fundet det godtgjort, at denne tidsfristforlængelse kan henføres
til bestemte projekteringsfejl eller andre forhold, som kan belaste
rådgiverne.
E2 har gjort gældende, at forsinkelsen med et hovedprojekt, der
var bygbart, fra 1. oktober til 1. december 2004 samt de mange fejl
og mangler, som hovedprojektet var behæftet med, har medført, at
E2 har ret til tidsfristforlængelse og dækning af merudgifter.
Som anført ovenfor under afsnit 7.1 har voldgiftsretten ikke fundet
det godtgjort, at forsinkelsen med hovedprojektet har udløst ret til
godtgørelse til E2.
Som anført i det pågældende afsnit havde hovedprojektet fra den
1. december 2004 en del mangler, som omtalt i skønsmændenes

besvarelse af spørgsmålene herom, men de påberåbte mangler kan
efter voldgiftsrettens opfattelse ikke i sig selv føre til en tidsfristfor-
længelse eller udløse krav på godtgørelse.
På den baggrund er det herefter voldgiftsrettens opfattelse, at de
tidsfristforlængelser, som voldgiftsretten tilkender E1 og E2, samt
de beløb, som tilkendes til dækning af udgifter som følge af forstyr-
relse af arbejdet, ikke kan henføres til forhold, som TR er ansvarlig
for.
Allerede af den grund frifinder voldgiftsretten TR for bygherrernes
påstand om friholdelse.
8.2 TR's betalingskrav mod bygherrerne
Bygherrerne tilpligtes principalt in solidum subsidiært pro rata
efter voldgiftsrettens skøn at betale TR 6.703.640,77 kr. ekskl.
moms med tillæg af sædvanlig procesrente fra påstandens nedlæg-
gelse den 1. december 2009 til betaling sker.
Kravet omfatter krav fra TR, UR og - - -. Kravet er opgjort således:
TR

kr. 53.175,38Kørsel 1.6.2006-31.10.2006, (reduceret til 75 %)
kr. 135.875,55Kørsel 1.11 2006 - september 2007 (reduceret til 75 %)
kr. 608.156,00Ekstraarbejder 1.6.2006-31.10.2006 (reduceret til 75 %) Ressour-

ceperson
kr. 94.339,841.6.2006-31.10.2006, ubetalt
kr. 1.794.650,00Ekstraarbejder 1.11.2006 - september 2007 (beløbet omfatter ud-

giften til en ressourceperson på 1.217.775,00 kr.)
2.686.196,77l alt ekskl. moms kr.

Kravet fra UR er under hovedforhandlingen opgjort således: 1. Konstruktionstilsyn 1. januar til 1. juli 2005
kr. 30.579Kørsel
kr. 288.750Tilsyn
kr. 93.042Tilsyn
kr. 412.371I alt

2. Ressourceperson 1. juni 2006 til september 2007
kr. 89.736Kørsel
kr. 46.092Kørsel
kr. 1.142.607Ressourceperson løn mv.
kr. 580.097Ressourceperson løn mv.
kr. 1.858.532l alt

3. Ekstra tilsyn og opfølgning efter 1. juni 2006
kr. 31.189Kørsel
kr. 44.406Kørsel
kr. 369.842Tilsyn mv.
kr. 844.793Tilsyn mv.
kr. 1.290.230l alt

Dette krav omfatter de afholdte udgifter reduceret med 25 %, som
følge af, at en del af arbejdet er omfattet af kontrakten.

4. Ekstra mangelgennemgange

kr. 31.573Kørsel
kr. 383.262Gennemgange
kr. 414.835I alt

Samlet krav vedrørende
kr. 3.975.968UR ekskl. moms

- - -'s krav.



- - - har fremsat et krav på 411.474,00 kr. ekskl. moms.
For ekstra fagtilsyn og projektopfølgning i perioden 1.6.2006-
31.10.2006 er ifølge timeopgørelse fra - - - i alt registreret 555 timer
i perioden.
For perioden 1.11.2006-31.7.2007 er opgjort 361 timer.
- - -'s opgørelse over ekstraforbruget af timer i perioden fra
1.6.2006 til 31.7.2007 angiver, at der er anvendt 519 ekstra timer
svarende til 411.474,00 kr.
Rådgiverne har til støtte for kravene navnlig gjort følgende gæl-
dende:
Den oprindeligt aftalte afleveringsdag var den 1. juni 2006. Afle-
vering skete først i foråret 2007. Sammenhængen mellem fast tid
og pris er et princip, der gælder lige fuldt for entreprenørkontrakter
og rådgiveraftaler. Det betyder efter rådgivernes opfattelse, at i
tilfælde af, at byggeriet forsinkes, og bygherrerne ikke i medfør af
de almindelige regler i ABR 89 pkt. 5 har krav på tidsfristforlæn-
gelse, så skal bygherrerne erstatte rådgivernes omkostninger herved.
Der er tale om erstatningskrav i overensstemmelse med ABR 89
pkt. 6.1.2.
Der ses ikke i sagen at være belæg for bygherrernes krav på tids-
fristforlængelse, og bygherrerne ses ikke at have varslet sådanne
krav i overensstemmelse med ABR 89 pkt. 5.5. Den forlængede
byggetid beror ikke på totalrådgivers forhold, men på entreprenø-
rernes og/eller bygherrernes forhold, som under ét i forhold til to-
talrådgiver kan henregnes til bygherrernes forhold.
Langt den overvejende del af totalrådgivers krav kan henføres til
perioden efter den 1.6.2006. Kun en enkelt post på 30.579 kr. for
kørsel vedrørende konstruktionstilsyn kan henføres til tiden forud
for den oprindeligt fastsatte afleveringsdato.
Totalrådgivers krav vedrørende kørsel, fagtilsyn, ekstraarbejder,
ressourcepersoner, ekstramangelgennemgangm.v., vedrører således
en periode, hvor bygherrerne var i ansvarspådragende forsinkelse,
hvorfor bygherrerne så meget desto mere er forpligtet til at betale
erstatning i henhold til ABR 89, pkt. 6.1.2.
Særlig om kørsel har rådgiverne anført, at kørslen er foretaget i
forbindelsemed udførelse af særydelser, som efter honoraraftalernes
pkt. 8 afregnes efter medgået tid. I honoraraftalernes pkt. 9 er det
anført, at omkostninger til og i forbindelse med rejser er indeholdt
i det aftalte honorar. Med det aftalte honorar henvises til den indle-
dende bestemmelse i honoraraftalernes pkt. 8 om honorarprocenter
(normalydelser). Særydelser er i sagens natur ydelser, der leveres
udover normalydelserne, og dermed rækker særydelserne udover
det aftalte honorar. Kun normalydelser inkluderer udgifter til rejser
og transport. Derimod er der ikke belæg for bygherrernes synspunkt
om, at særydelser, hvorunder blandt andet ekstraarbejder og udgifter
til ressourcepersoner hører, indeholder eventuelle udlæg.
Mens byggeriet stod på, blev der indgået en række aftaler vedrø-
rende ressourcepersoner til at supplere opfølgningen på byggeplad-
sen, både for så vidt angår arkitekt- og ingeniørydelser.
Udgifterne til ressourcepersoner var udgifter, som blev aftalt med
bygherrerne, og bygherrerne har ikke krævet disse betalinger tilbage
- af den åbenlyse årsag, at grundlaget for tilbagesøgning ikke er til
stede. Der er ikke rejst krav om betaling for ressourcepersoner efter
afleveringen.
Vedrørende betaling af ressourcepersoner efter den oprindeligt
aftalte afleveringsdato den 1. juni 2006 har rådgiverne anført, at
aftalen om ressourcepersoner fortsatte efter den 1. juni 2006, og at
kravet hviler på de samme erstatningsretlige overvejelser, som gør
sig gældende vedrørende kravet på kørsel. Bygherrerne har ikke
haft krav på tidsfristforlængelse og har derfor pligt til at afholde
udgifterne til ressourcepersoner efter den 1. juni 2006. Selv om
bygherrerne måtte have krav på tidsfristforlængelse, er bygherrerne
i kraft af parternes aftale forpligtet til at betale for ressourceperso-

nerne. Der er ikke tale om, at bygherrerne skal betale for ressource-
personer efter aflevering, men der er tale om, at bygherrerne skal 
betale for ressourcepersoner efter den oprindeligt planlagte afleve-
ring og frem til efteråret 2007. Aftalen om ressourcepersoner har 
ikke været bestridt af bygherrerne.
Med hensyn til ekstraarbejder har rådgiverne anført, at disse alle 
ligger ud over de arbejder, som honoraraftalerne omfatter. Ekstra-
arbejderne er således - ligesom ressourcepersonerne og kørslen -
udtryk for arbejder, der skal honoreres særskilt af bygherrerne.
Disse ydelser er der ikke indgået forlig om. Forligsaftalen fra juli 
2008 indeholder en specifikation af forligsbeløbet, og det ses heraf, 
at der alene er afregnet honorar for ekstraydelser på kr. 650.000,00 
i relation til ekstra myndighedsbehandling og ekstra økonomiafkla-
ring i forbindelse med startpakken. Den resterende del af kravet er 
udskudt til afgørelse under nærværende voldgiftssag. Bygherrerne 
har under sagen anerkendt, at den forlængede byggetid har givet 
TR ret til betaling for de »ekstraordinære uhensigtsmæssigheder, 
den faktiske ibrugtagnings- og afleveringsproces foranledigede«. 
Ekstraarbejde og ekstra bemanding skyldtes de manglende tidspla-
ner - samt de projekttilpasninger, der løbende opstod under udfø-
relsen efter indkommende oplysninger fra entreprenørerne.
Bygherrerne har om rådgivers krav om ekstrabetaling anført, at 
det efter bevisførelsen under hovedforhandlingen må lægges til 
grund, at forsinkelserne i byggeriet kun i ret begrænset omfang kan 
henføres til rådgivernes forhold, hvorfor rådgiverne i et vist omfang 
har krav på erstatning for de meromkostninger, som forsinkelsen 
har påført dem.
TR har imidlertid ikke nærmere beskrevet, hvilke ydelser der 
kræves ekstrabetaling for, og denne uklarhed skal komme TR til 
skade.
Bygherrerne har endvidere følgende overordnede indsigelser mod 
TR's opgørelse af kravene:
For det første må der være en meget betydelig del af timerne, der 
vedrører kontraktarbejder, der blot er blevet parallelforskudt i for-
hold til den oprindelige tidsplan. Disse timer udgør dermed ikke 
ekstraarbejde, men forskudt arbejde, som ikke udløser et berettiget 
krav om merbetaling.
For det andet er der en række af ydelserne, der under alle omstæn-
digheder er omfattet af de aftalte honorarer, navnlig kørsel.
For det tredje har TR naturligvis ikke krav på ekstrabetaling, ud-
over det aftalte normalhonorar, for ydelser leveret i en forlænget 
byggeperiode, hvis forlængelsen skyldes fejl begået af TR selv.
For det fjerde har TR allerede fået betaling via det byggesumsaf-
hængige normalhonorar for det tilfælde, at ekstraarbejder, som 
entreprenørerne er blevet vederlagt for, og som er indgået ved op-
gørelsen af den honorarudløsende byggesum, har været årsag til 
en forlængelse af byggetiden.
Der er et markant misforhold mellem det aftalte normalhonorar
på 52,4 mio. kr. og størrelsen af det rejste erstatningskrav for po-
stulerede ekstraydelser på 6,7 mio. kr. Det er i sig selv en indikation
af, at der er noget galt med opgørelsen af erstatningskravene.
Om de enkelte typer af krav har bygherrerne anført:
Kørsel er indeholdt i honoraret i henhold til totalrådgiverkontrak-
terne, herunder de aftalte timepriser for særydelser, jf. totalrådgi-
verkontrakternes pkt. 9. Der kan derfor hverken kræves særskilt 
betaling for kørsel i forbindelse med udførelse af særydelser eller 
normalydelser. Der er da heller ikke under udførelsen af arbejdet 
tidligere rejst krav om betaling af kørselsgodtgørelse i forbindelse 
med rådgivernes udførelse af aftalte særydelser.
En af posterne vedrørende ekstra fagtilsyn og opfølgning er et 
krav på 381.792 kr. vedrørende »ekstra konstruktionstilsyn« i peri-
oden 14. marts 2005 til 1. juli 2005, altså længe før den planlagte 
aflevering 1. juni 2006. Det bestrides, at der er noget grundlag for



dette krav, og det må lægges til grund, at der er tale om en norma-
lydelse, der er omfattet af parternes forlig.
Den resterende del vedrører ydelser i tiden fra 1. juni 2006 til 1.
december 2007, og det må lægges til grund, at i hvert fald en del
af arbejdet angår normalydelser.
Kravene ekstraarbejder/ressourcepersoner omfatter ydelser leveret
af såvel TR selv som ydelser leveret af UR og - - - (landskabsarki-
tekten). Kravene vedrører perioden fra 1. juni 2006 og frem til
september måned 2007 og er søgt dokumenteret ved fremlæggelse
af opgørelser over registreret tidsforbrug i perioderne. Det er uop-
lyst, hvad de pågældende har foretaget sig i den tid, der er registreret
Pr. 1. november 2006 havde bygherrerne allerede meddelt TR, at
de ikke ønskede at forlænge ordningen med ressourcepersoner, og
der var derfor ikke noget aftaleretligt grundlag for, at bygherrerne
skulle være forpligtet til at betale for ressourcepersonerne. Bygher-
rerne kan ganske enkelt ikke genkende, at byggesagen er blevet
tilført ekstra ressourcepersoner i et omfang, der blot tilnærmelsesvis
modsvarer det allerede betalte beløb med tillæg af det nu yderligere
forlangte.
Kravet må tilsidesættes som udokumenteret. Det er ikke tilstræk-
keligt, at der er henvist til byggesagens forlængede udførelsesperi-
ode samt nogle ikke nærmere forklarede tidsrapporter uden under-
bilag eller relevant forklarende tekst.
Totalrådgiver er under skriftvekslingen blevet opfordret til at
specificere og forklare ekstraarbejdernes art og erstatningsretlige
relevans, men det er aldrig sket.
Det anerkendes, at den løbende ibrugtagning og entreprenørernes,
herunder særligt E1's, manglende vilje til at medvirke til en hen-
sigtsmæssig samlet aflevering kan have medført, at arbejdet med
aflevering ogmangelgennemgang har været vanskeligere, end hvad
der med rimelighed kunne forudsættes. Det må imidlertid erindres,
at totalrådgiver via normalhonoraret allerede har modtaget betaling
for en »sædvanlig« afleveringsproces, og at der derfor alene kan
rejses krav for de ekstraordinære uhensigtsmæssigheder, den fakti-
ske ibrugtagnings- og afleveringsproces foranledigede. Det meget
store beløb på 383.262 kr., der er krævet til ekstra mangelgennem-
gange, er ude af proportioner.
Voldgiftsretten udtaler:
TR har stillet krav om, at der i forbindelse med udførelse af
særydelser betales kørselsgodtgørelse. Bygherrerne har bestridt, at
der i parternes aftaler er hjemmel til at kræve kørselsgodtgørelse
ved siden af de aftalte takster for særydelser. Det er endvidere
ubestridt, at TR ikke hidtil har krævet kørselsgodtgørelse i forbin-
delse med særydelser.
Efter voldgiftsrettens opfattelsemå det lægges til grund, at parterne
under kontraktens løbetid begge har forstået kontraktens bestem-
melser om udlæg vedrørende transport således, at transportomkost-
ninger er indeholdt i taksterne for særydelser.
På denne baggrund afviser voldgiftsretten kravene om kørselsgodt-
gørelse.
TR for sig selv og for UR stillet krav om betaling af omkring 3
mio. kr. for betaling af ressourcepersoner. Der er enighed mellem
parterne om, at TR i forbindelse med forliget i juli/september 2008
forbeholdt sig ret til at kræve yderligere 1.6 mio. kr. for betaling
af ressourcepersoner.
Bygherrerne har afvist yderligere betaling med henvisning til, at
bygherrerne har betalt alle fremsendte fakturaer, og at TR ikke har
sandsynliggjort, at der er afholdt yderligere udgifter til ressource-
personer. En henvisning til intern bogføring kan efter bygherrernes
opfattelse ikke udgøre det fornødne bevis.

Grundlaget for TR's krav om yderligere betaling for ressourceper-
soner er efter voldgiftsrettens opfattelse så uklart, at kravet ikke
kan imødekommes.
Voldgiftsretten afviser derfor kravet.
UR har til dækning af udgifter til konstruktionstilsyn i tiden fra
den 1. januar til 1. juli 2005 krævet et beløb på ca. 400.000 kr.
Kravet er begrundet med, at det viste sig, at arbejdet, som E1 ud-
førte, var behæftet med ekstraordinært mange fejl.
Bygherrerne har afvist kravet med henvisning til, at arbejdet var
en del af den normale tilsynsydelse.
Voldgiftsretten finder det ikke godtgjort, at tilsynsydelserne ligger
ud over, hvad der er indeholdt i aftalerne om fagtilsyn.
Voldgiftsretten afviser derfor kravet.
TR har stillet krav om dækning af ekstraarbejder og opfølgning
som følge af forlænget byggetid efter den 1. juni 2006 på ca.
1.040.000 kr., når der tillige er fratrukket 25 % i opgørelsen over
ekstraarbejder i perioden 1. november 2006 til september 2007 som
følge af, at noget af arbejdet skulle udføres som en del af kontrakten.
Bygherrerne har ikke afvist, at kravet skal imødekommes med et
skønsmæssigt fastsat beløb.
Voldgiftsretten finder, at beløbet kan fastsættes skønsmæssigt til
900.000 kr.
Voldgiftsretten tilkender TR 900.000 kr.
UR har til dækning af ekstraarbejder og projektopfølgning som
følge af forlænget byggetid efter den 1. juni 2006med ca. 1.215.000
kr., idet beløbet er reduceret med 25 %.
Bygherrerne har ikke afvist, at kravet skal imødekommes med et
skønsmæssigt fastsat beløb.
Voldgiftsretten finder, at beløbet kan fastsættes skønsmæssigt til
1.100.000 kr.
Voldgiftsretten tilkender TR 1.100.000 kr. til dækning af UR's
meromkostninger.
UR har stillet krav om betaling på 383.262 kr. for opdelt og ekstra
mangelgennemgange.
Bygherrerne har afvist kravet som ubegrundet og udokumenteret.
Voldgiftsretten finder på grundlag af de afgivne forklaringer, at
der er udført merarbejde som følge af den successive ibrugtagning,
og at der er udført gentagne mangelgennemgange som følge af
ekstraordinært mange mangler. Voldgiftsretten tillægger UR de
krævede 383.262 kr.
Voldgiftsretten tilkender TR 383.262 kr. til dækning af UR's
meromkostninger.
- - - har stillet krav om betaling af 411.474 kr. som følge af ekstra
fagtilsyn og projektopfølgning i tiden fra den 1. juni 2006 til den
31. juli 2007. Kravet er opgjort ved at sammenholde det faktiske
timeforbrug med det estimerede timeforbrug, og forskellen er op-
gjort til 519 timer.
Bygherrerne har afvist kravet med henvisning til, at arbejdet alene
er blevet forskudt. Det kan ikke begrunde et krav om ekstrabetaling.
Voldgiftsretten finder, at det må lægges til grund, at arbejdet ikke
alene er blevet forskudt, men arbejdet er udført over en periode,
der var længere end forudsat i kontrakten. Voldgiftsretten tillægger
på den baggrund et skønsmæssigt fastsat beløb på 130.000 kr.
Voldgiftsretten tilkender TR 130.000 kr. til dækning af - - -'s
meromkostninger.
Samlet tilkender voldgiftsretten TR 2.513.262 kr.
9. Samlet opgørelse over parternes mellemværende
E1's påstande:

Tilkendt (kr.)Krav (kr.)
Påstand 1



1.846.146,62*1.846.146,62*Restentreprisesum A
Påstand 2

11.872.663,48*12.514.681,25*Restentreprisesum C
Påstand 3

5.461.500*84.723.660,13*Erstatning/godtgørelse for forsinkelser
Påstand 4

14.580.637,55*14.824.853,80*Betaling for ekstraarbejder
Påstand 5
Renter af forsinkede

0,001.223.895,19betalte beløb
Påstand 6

BygherrerneH-J AfleveringAflevering af bygning
frifindes1. oktober 2006

Påstand 7
AfleveringAfleveringAflevering af øvrige dele
18. april 20072. marts 2007

Beløb mærket med * er angivet inkl. moms.
Øvrige beløb er ekskl. moms.
De tilkendte beløb skal af bygherrerne betales til E1 pro rata i det
forhold, der er angivet i E1's mere subsidiære påstande, jf. ovenfor.
Beløbet i påstand 1 forrentes som angivet i E1's påstand.
Beløbet i påstand 2 forrentes som angivet i E1's påstand, menmed
fradrag af renter i henhold til renteloven af 642.017,77 kr. fra den
1. april 2007.

Beløbet i påstand 3 forrentes i henhold til renteloven fra den 22.
juli 2006, til betaling sker, og tillægges moms.
Beløbet i påstand 4 forrentes som angivet i E1's påstand, menmed
fradrag af renter i henhold til renteloven af 244.216,25 kr. fra den
15. oktober 2007.
E2's påstande:

Tilkendt (kr.) moms
(kr.)

Krav ekskl.Opgørelse af kravet

3.039.1418.213.3051.1 Forlænget drift
280.275UE 325.1191.2 Forlænget drift
900.0005.000.0001.3 Mistet fortjeneste

01.350.0002.1 Manglende fast pris leverandører
0370.0002.2 Fremstilling på pladsen isf. i værksted
02.226.2932.3 Ekstra ingeniør- og overmontørtimer pga. for-

sinket hovedprojekt
0135.2723.1 Mandskab over 30 mand uge 10-13

578.2921.567.1193.2 Overarbejde uge 1-21
Inkl. i 61.0004. Restentreprisesum - - -

238.687,602.165.0066. Tilbagehold for dagbøder*
5.036.395,6021.353.114l alt

• Det tilkendte beløb i position 6 fremkommer som bygherrernes
tilbagehold for position 4 og 6, minus de tilkendte dagbøder på i
alt kr. 2.409.148 ekskl. moms.
De tilkendte beløb skal af bygherrerne betales til E2 pro rata, jf.
ovenfor under afsnit 3.1. Bygherrerne har under sagens forberedelse
henvist til den fordelingsnøgle, der er aftalt med E1. E2 har ikke
forholdt sig til en eventuel fordelingsnøgle. Voldgiftsretten finder
herefter, at de beløb, der skal betales af bygherrerne til E2, skal

betales pro rata i det forhold, der er angivet i E1's mere subsidiære
påstande.
De tilkendte beløb forrentes i overensstemmelse med parternes
aftale i henhold til renteloven fra den 1. december 2006, til betaling
sker, og tillægges moms. Der skal dog betales renter af moms
vedrørende 238.687,60 kr.
E2 frifindes for bygherrernes selvstændige påstande over for E2.
TR's påstande:

TilkendtPåstand ekskl. momsOpgørelse af kravet
900.0002.686.650,771.1 TR

1.483.2623.975.968,001.2 UR
130.000411.474,001.3

2.513.262ekskl. momsI alt



De tilkendte beløb skal af bygherrerne betales til adciterede, TR,
pro rata, jf. ovenfor under afsnit 3.1 i det forhold, der er angivet i
E1's mere subsidiære påstande. Det tilkendte beløb forrentes i
henhold til renteloven fra den 1. december 2009 til betaling sker.
Adciterede, TR, frifindes for bygherrernes selvstændige påstande
imod TR.
10. Sagens omkostninger
Sag C-10577
Under hensyn til sagens karakter og udfald skal i forholdet mellem
E1 og bygherrerne ingen af parterne betale sagsomkostninger til
den anden part.
Der er afholdt omkostninger til syn og skøn udlagt af E1 med
samlet 144.392 kr. inkl. moms og afgift samt udlagt vedr. afhjem-
ling af E1 11.928 kr. ekskl. moms. Udgifterne skal afholdes af
disse parter med halvdelen hver. Bygherrerne skal derfor refundere
E1 72.196 kr. inkl. moms og 5.964 kr. ekskl. moms.
Sag C-10655
På grundlag af sagens karakter og udfald samt hovedforhandlin-
gens omfang skal bygherrerne i delvise sagsomkostninger betale
800.000 kr. til E2.
Der er afholdt omkostninger til syn og skøn udlagt af E2 med
samlet 248.556,57 kr. inkl. moms og afgift samt udlagt vedr. af-
hjemling af E2 39.848,40 kr. ekskl. moms. Udgifterne skal afholdes
af E2 med 2/3 og bygherrerne med 1/3. Bygherrerne skal derfor
refundere E2 82.852,19 kr. inkl. moms og 13.282,80 kr. ekskl.
moms.
Adcitanten, bygherrerne, skal til adciterede, TR, i delvise
sagsomkostninger betale 1.500.000 kr.
Klageren E1 har afholdt udgifter til ekstrakt og USB-stik på
1.399.128,51 kr. ekskl. moms. Det må lægges til grund, at omfanget
af ekstrakten må henføres til bevisførelsen vedrørende de konkrete
hændelser. På den baggrund skal bygherrerne refundere E1 500.000
kr. ekskl. moms og E2 refundere E1 200.000 kr. ekskl. moms.
Voldgiftsretten finder endvidere, at E2 skal betale 300.000 kr.,
og at E1 og bygherrerne hver skal betale halvdelen af resten af
omkostningerne ved sagernes behandling ved voldgiftsretten.



 

 

Kendelse afsagt den 25. februar 2015 af Voldgiftsretten for bygge-
og anlægsvirksomhed i sag nr. C-11518.

Hovedentreprenør HE (adv. Hans-Peter Jørgensen og adv. Thomas
Høj Pedersen)
mod
Bygherre BH (adv. Holger Schöer)
mod
Rådgiver R (adv. Frants Dalgaard-Knudsen og adv. NinaMånsson).

Indledning:
Klageren, hovedentreprenør HE, har ved klageskrift modtaget den
9. oktober 2009 anmodet Voldgiftsnævnet om at nedsætte en
voldgiftsret til at afgøre en tvist om indklagede, bygherre BH's,
betaling for kontrakt- og ekstraarbejder samt forsinkelsestab i for-
bindelse med sporfornyelse og ballastsanering på X-banen.
Ved adcitationsklageskrift modtaget den 8. juli 2010 har BH
adciteret sin rådgiver, R, bl.a. med påstand om friholdelse.
I den anledning er der nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler
for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed«
bestående af ingeniør Flemming Hartvig, teknisk chef Kristian
Madsen og højesteretsdommer Kurt Rasmussen, med sidstnævnte
som formand.
Hovedforhandling, påstande mv.:
Hovedforhandling har været afholdt i dagene 15. til 29. januar
2015 fordelt over 8 dage i - - -. Som advokat for klageren, HE,
mødte advokat Hans-Peter Jørgensen og advokat Thomas Høj Pe-
dersen. Som advokat for indklagede, BH, mødte advokat Holger
Schöer. Som advokat for adciterede, R, mødte advokat Frants
Dalgaard-Knudsen og advokat Nina Månsson.
Under hovedforhandlingen er der foretaget dokumentation af ud-
valgte dele af bilagssamlingen (ekstrakten), mappe 1-25 (ca. 7.300
sider). - - -
Under hovedforhandlingen er der afgivet forklaring af følgende:
På begæring af HE: - - -, - - -, A, C, - - - og - - -.
På begæring af BH: D, G og - - -.
På begæring af R: - - -, J, - - -, K, - - -, - - - og - - -.
Der har endelig været afgivet forklaring af de fire skønsmænd.
Parterne har ved afslutningen af hovedforhandlingen erklæret sig
indforståedemed, at der afsiges kendelse i kort form, uden fuldstæn-
dig gengivelse af sagsfremstilling og af de afgivne forklaringer og
uden gengivelse af proceduren, men i det væsentlige alene med
gengivelse af parternes påstande, voldgiftsrettens resultat og begrun-
delsen herfor.
Påstande:
HE har i sit sammenfattende processkrift af 22. december 2014
nedlagt følgende påstande:
Påstand 1:
BH tilpligtes til HE at betale kr. 11.460.572 med tillæg af moms
og med tillæg af rente i henhold til rentelovens § 5 (procesrente)
af kr. - - -(16)
Påstand 2:
BH tilpligtes til HE at betale kr. 469.742 med tillæg af rente i
henhold til rentelovens § 5 (procesrente) fra sagens anlæg den 9.
oktober 2009, til betaling finder sted.
BH har i sit sammenfattende processkrift af 29. december 2014
påstået frifindelse og har nedlagt selvstændig påstand om, at HE



til BH skal betale kr. 36.802.737,19 ekskl. moms med tillæg af
rente i henhold til renteloven (procesrente) af kr. 32.666.737,19
fra svarskriftets indgivelse den 15. marts 2010, til betaling finder
sted, og af kr. 4.136.000 fra duplikkens indgivelse den 1. september
2014, til betaling finder sted.
HE har påstået frifindelse over for BH's selvstændige påstand.
BH har over for R nedlagt en påstand 1 om, at R skal friholde BH
for ethvert beløb, i det omfang BH ikke måtte få medhold i de på-
stande, der er nedlagt over for HE i hovedsagen mellem HE og BH
- dog undtaget beløb vedrørende HE's krav på ubetalt kontraktsum
kr. 324.509, HE's krav på rente af for sent betalte fakturaer kr.
469.742, BH's modkrav vedrørende »perroner, arbejder som aner-
kendes efter regulering i henhold til TBL«, kr. 31.263,30 i BH's
favør, og BH's krav på overgravede kabler kr. 2.556.525.
BH har endvidere nedlagt en påstand 2 om, at R til BH skal betale
kr. 2.750.000 ekskl. moms og med tillæg af procesrente fra den 5.
juli 2010, til betaling sker, subsidiært et mindre beløb med rente.
BH har endelig nedlagt en påstand 3 om, at R til BH skal tilbage-
betale et beløb på kr. 5.232.433 ekskl. moms til BH med tillæg af
rente efter renteloven af kr. - - -(17)
R har i sit sammenfattende processkrift af 5. januar 2015 påstået
frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb end påstået, dog
ikke over kr. 2.500.000 vedrørende byggeledelse og fagtilsyn, og
samlet ikke over 5.000.000 kr. i overensstemmelse med voldgifts-
rettens accepterede tilkendegivelse af 5. maj 2011 vedrørende an-
svarsbegrænsning.
R har endvidere nedlagt en selvstændig påstand 1 om stadfæstelse
af F.R.I.s Rets- og Responsumudvalgs kendelse af 13. september
2010 samt en påstand 2 om, at BH til R skal betale kr. 446.877,57
med tillæg af moms og rente fra den 9. marts 2009, til betaling
finder sted, og en påstand 3 om, at BH til R skal betale kr.
779.932,11 med tillæg af rente fra den 5. juli 2010, til betaling
finder sted.
BH har påstået frifindelse over for R's selvstændige påstande.
…
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat:
Baggrund for sagen
BH driver X-banen, der er en jernbanestrækning fra X til - - -. I
sommeren og efteråret 2008 blev der foretaget udskiftning af bl.a.
spor og sveller samt foretaget ballastsanering på en strækning af
ca. 18 km mellem X-station i syd - - - og Y-station i nord - - -.
Hertil kommer arbejde med opgradering af nye dæmninger, dræn-
og grøftearbejde, udskiftning af perroner mv. Det var HE, der som
hovedentreprenør udførte entreprisen, og R har ydet teknisk rådgiv-
ning og bistand, samt medvirket som bl.a. byggeledelse og tilsyn.
Om forløbet før og efter renoveringsarbejdet i 2008 kan følgende
fremdrages:
I 2005 og 2006 indgik BH og R aftaler om såkaldt ressourceudlån.
Det bestod i, at en eller flere medarbejdere fra R blev udlånt til BH,
hvor de pågældende under BH's ansvar, ledelse og instruktion løste
forskellige opgaver, herunder foretog forberedende arbejde til de
udbud til rådgiver, entreprenør mv., der var planlagt i forbindelse
med en sporrenovering af X-banen.
I september 2005 indgik BH og R aftale om teknisk rådgivning
og bistand vedrørende ballastboringer og opmåling (herunder
etablering af fikspunkter) for banestrækningen mellem X og Z.
Ved brev af 20. oktober 2005 - - - afgav R tilbud til BH på dæm-
ningsundersøgelse på X-banen fra X til Z (ca. 11 km). Tilbuddet
var baseret på visuelle besigtigelser af strækningen, og det fremgår
bl.a., at de foreløbige undersøgelser havde vist, at den stedvis
manglende afvanding havde medført, at det eksisterende spor
stedvis lå i »badekar«, hvilket kunne bevirke »uro i sporet«. Dette

tilbud blev af BH's daværende direktør, F, accepteret ved brev af 
27. oktober 2005 - - -.
I januar 2006 udarbejdede R en ballastundersøgelse og en dæm-
ningsundersøgelse af X-banen - - -. Det fremgår heraf bl.a., at un-
dersøgelsen havde omfattet i alt 316 ballastboringer, og at det tidligt 
i udførelsesfasen blev tydeligt, at forekomsten af K0-jord »havde 
et større omfang end antaget«. I et afsnit om afvanding er det gen-
taget, at sporet stedvis ligger i et »badekar«, idet banketten ligger 
i niveau med overside ballast, og at sporet flere steder er uroligt, 
»pumper« som et resultat af opstuvning af vand i sporkassen. I 
april 2006 blev der foretaget yderligere dæmningsundersøgelse af 
R - - -. Om en delstrækning omkring - - - er det anført bl.a., at bal-
lasten ligger i et »badekar«, hvilket medfører opstuvning af vand 
i sporkassen, da dræningen ikke fungerer.
I oktober 2006 indbød BH ved direktør F til licitation vedrørende 
rådgivningsopgaver - - -. Opgaven angik teknisk rådgivning og
bistand i forbindelse med sporfornyelse og ballastsanering af bane-
strækningen X-Z. Projektbeskrivelsen er udskrevet på BH's brev-
papir - - -. Efter det oplyste blev udbudsmaterialet udarbejdet af
nogle af de personer, der var blevet udlånt af R. I materialet er det
angivet bl.a., at sporombygningen og ballastsaneringen skulle om-
fatte en strækning på ca. 11,3 km, og at ombygningen skulle udføres
i august-november 2007. R afgav den 15. november 2006 tilbud 
på rådgivning - - -, og den 6. december 2006 indgik BH og R kon-
trakt om teknisk rådgivning og bistand vedrørende sporfornyelse
og ballastsanering af banestrækningen X-Z, samt byggeledelse og
fagtilsyn for den samme banestrækning - - -. Under pkt. 5 om BH's
ydelser er anført bl.a. projekteringsledelse, bygherrekoordinering,
sikringsteknik og myndighedsbehandling. I bilag 1 til kontrakten 
er anført, at der til udarbejdelse af udbudsmateriale, udbud, pro-
jektopfølgning, dokumentation, byggeledelse og fagtilsyn er anslået
en udgift på ca. 1,0 mio. kr.
I december 2006 udarbejdede [ingeniørfirmaet] I for BH en til-
standsrapport med strækningsgennemgang og tilstandsvurdering 
af X-banen - - -. Det fremgår bl.a., at banen løber i den tracé, hvor 
den blev anlagt i 1884, at den over lange strækninger forløber på 
forholdsvis høje smalle dæmninger, at den krydser ret mange 
mindre vandløb, samt at det generelle indtryk var, at størstedelen 
af banen levede op til dagens standard, hvad angik ballastkvalitet, 
sveller og befæstelser. Det er endvidere oplyst, at der enkelte steder 
var store afvandingsproblemer bl.a. med blødbund i flere meters 
dybde, og at det ikke ville være muligt at retablere et fuldt tværprofil 
med tilhørende grøfter inden for eksisterende banehegn (skel).
I slutningen af maj 2007 indgik BH og R en tillægsaftale for ba-
nestrækningen Z til Y - - -. Opgaven angik bl.a. opmåling, ballast-
boring samt detailprojekt, udbud, byggeledelse og tilsyn for del-
strækningen Z-Y. Endvidere er anført koordinering af forundersø-
gelse vedrørende mulig anvendelse af kalkstabilisering. Det samlede 
budget for tillægget udgjorde ca. 0,9 mio. kr. I budgettet er opgaven 
vedrørende kalkstabilisering alene anført med 5.000 kr. Der er i 
sagen om forudgående undersøgelser vedrørende kalkstabilisering 
bl.a. fremlagt en mail af 7. februar 2007 - - -, hvor direktør F, BH 
til J, R skriver, at »Vores bestyrelse har tilkendegivet, at man ikke 
mener, at der skal bruges penge på metoden. Vi har sagt, at hvis vi 
for en forholdsvis beskeden indsats kan få et alternativ, der er 
mindst lige så godt til en billigere penge, så var det værd at bruge 
ressourcer på«. Der anføres herefter en pris på 50.000 kr., og i 
sidste afsnit af mailen er det anført: »I oplyste i sin tid i deres tilbud, 
at de for en meget beskeden pris (?) kunne lave en analyse, der kan 
give os svar på, om det kan anvendes ved X-banen, og derfor vil 
jeg bede Dem om at komme med et oplæg, medmindre I kan sam-
mensætte jeres tilbud på en måde, så det udelukkende omfatter 
egnetheden på X-banen samt risici og økonomiske konsekvenser«.



Efter det oplyste blev der aldrig af hverken R eller I udarbejdet en
egentlig undersøgelse af, om det kunne være hensigtsmæssigt at
benytte kalkstabilisering ved renoveringen af X-banen. I R's frem-
driftsrapporter for august, september, oktober og november 2007
- - - er der om kommende aktiviteter anført bl.a. »Afklaring vedrø-
rende anvendelse af kalkstabilisering«, og i fremdriftsrapporten for
december 2007 - - - er kalkstabiliseringen nu anført som noget, der
er udført siden seneste rapport, og det er i budgettet anført, at »fy-
sisk fremdrift« nu er 100 %.
Af en avisartikel fra 25. september 2007 - - - fremgår, at X-banen
i september 2007 havde været lukket af Trafikstyrelsen, som er
jernbanemyndighed, i 12 dage. Der blev som følge af et påbud fra
Trafikstyrelsen foretaget ændringer af jernbanens jernbanesikker-
hedsorganisation, og direktør D fra - - -banen blev antaget til også
at forestå infrastrukturforvaltningen for X-banen. Ved et brev af
2. oktober 2007 godkendte Trafikstyrelsen den nye infrastruktur -
- -.
Den 5. november 2007 indgik BH (nu ved D) og R aftale om
teknisk rådgivning og bistand vedrørende stabilitetsundersøgelse
af dæmninger vedX-banen - - -. Arbejdet blev iværksat på baggrund
af Trafikstyrelsens henvendelse i oktober 2007. I et teknisk notat
fra R af 5. december 2007 om undersøgelse af dæmninger - - - er
det under sammenfatningen anført bl.a., at det anbefales, at der på
en række strækninger udføres supplerende undersøgelser, da der
kan foreligge risiko for stabilitetsbrud, og at det anbefales, at disse
vedligeholdelsesarbejder udføres i 2008 i forbindelse med den
kommende sporrenovering på jernbanen.
Af en avisartikel fra 7. december 2007 - - - fremgår, at direktør F
skulle fratræde sin stilling, og at X-banen og - - -banen skulle om-
organiseres, så de to jernbaner blev samlet under - - -, samt at den
nye leder skulle være D.
Den 20. december 2007 blev der holdt et møde mellem BH og R
med deltagelse af bl.a. den tidligere direktør F og den nye direktør
D. Der er ikke fremlagt et egentlig referat af mødet, og af nogle
maskin- og håndskrevne optegnelser udarbejdet af R - - - fremgår,
at der bl.a. blev drøftet spørgsmål om: byggeplads, afvandingsfor-
hold, tidsplan, etapeplan, udsendelse af udbudsmateriale, perroner
og sikring.
Af R's fremdriftsrapport for december 2007, der efter det oplyste
blev fremsendt primo januar 2008, fremgår under budget bl.a. - -
-, at et meget sparsomt grundlag for udarbejdelse af afvandingspro-
jekt har gjort opgaven betydeligt mere kompliceret end ventet og
vil medføre et merforbrug på projektering af spor.
Den 18. januar 2008 blev entreprisen på sporfornyelse og ballastsa-
nering på X-banenmellemX ogY (ca. 18 km) udbudt. Udbudsbre-
vet, der er skrevet på BH's brevpapir, er underskrevet af direktør
D - - -. Der er vedlagt et betydeligt antal bilag til udbudsbrevet,
herunder kontraktbetingelser (KB), udbudstidsplan, tilbuds- og af-
regningsgrundlag (TAG), tilbudsliste (TBL), særlig arbejdsbeskri-
velse (SAB)Arbejdsplads, SAB Spor-, jord-, afvandings- og belæg-
ningsarbejder, ledningsoplysninger, Generel arbejdsbeskrivelser
(GAB), diverse bestemmelser fra Banenormen og andre tekniske
bestemmelser - - -.
Den 30. januar 2008 indgik BH og R yderligere aftale om teknisk
rådgivning og bistand vedrørende stabilitetsundersøgelse af 6
dæmninger ved X-banen.
I meddelelse 1 til de bydende af 19. februar 2008 (dagen forinden
spørgemøde) er det anført bl.a. - - -: at der ikke foreligger tegninger
vedrørende perroner på nuværende tidspunkt og at oversigt over
afvanding eftersendes. På et spørgsmål om »blødbund 19.500 m3

- hvor ?« er det oplyst: »TBL 2.5.3: mængden reduceres til 5.000
m3. Posten kommer til udførelse i forbindelse med uforudset fore-

komst af blødbund«. I meddelelse 3 af 22. februar 2008 - - - blev 
der angivet stedfæstelse vedrørende afvanding.
HE afgav den 10. marts 2008 et uforbeholdent tilbud på sporarbej-
der og ballastsanering af X-banen mellem X-Y til en pris af ca.
94,2 mio. kr. - - -. Af bilag 1.6 - - - er der om ballastsaneringen
anført bl.a., at ballasten afgraves med gravemaskine og læsses i
dumper, der kører til mellemdepot og aflæsser. Eventuel blødbund
udgraves, og der tilfyldes med grus. Jordentreprenøren arbejder 3
steder på strækningen med udgravning og indbygning af skærve-
ballast og underballast (stabilgrus) inkl. ny afvanding for at udføre
500 m færdig sporkasse pr. dag. Der bygges 80 m færdig perron
på 5 arbejdsdage. Om perroner er det endvidere anført, at aktiviteten
ikke er kritisk og ikke er afhængig af andre aktiviteter.
HE's underentreprenør, UE, har ved notat af 3. april 2008 besvaret 
en række spørgsmål - - -. På spørgsmålet om udgravning af spor-
kasse, herunder kørsel i tracé, er der svaret bl.a., at udgravningen 
udføres med 30-40 tons gravemaskine, at gravemaskinen holder 
på den gamle ballast og graver sig »baglæns«, så gravemaskinen 
samt dumperne hele tiden kører på de gamle skærver og dermed 
ikke kører på råjordsplanum og den færdige skærveballast.
Ved acceptskrivelse af 28. april 2008 - - - underskrev BH og HE 
en aftale om sporfornyelse og ballastsanering af X-banen til en pris 
på 94,2 mio. kr.
Samme dag (28. april 2008) indgik BH og R yderligere aftaler 
om teknisk rådgivning og bistand vedrørende stabilitetsundersøgelse 
af dæmninger ved X-banen - - -.
I den følgende periode blev der afholdt en række planlægningsmø-
der med deltagelse af repræsentanter fra BH, R, HE og UE. Der 
blev endvidere i denne periode arbejdet videre med dæmningspro-
jekter. Den 30. juni 2008 blev gravearbejdet påbegyndt, jf. UE's 
dagsrapport af samme dato - - -.
Om de problemer, der herefter viste sig, henvises til den beskri-
velse, der findes nedenfor under behandlingen af parternes påstande 
og de enkelte delspørgsmål.
Efter planen skulle arbejdet have været udført på 2 måneder, såle-
des at den renoverede banestrækning kunne stå klar ved udgangen 
af august 2008. Sådan kom det ikke til at gå, og det var alene det 
første stykke af banestrækningen til Y-station, der blev afleveret 
til aftalt tid. Der indtrådte en række forsinkelser, og arbejdet med 
færdiggørelse af den sidste dæmning (X-dæmningen) blev først 
afsluttet i midten af oktober 2008. Og efter en længere afventning 
af stoppemaskine blev hele jernbanestrækningen afleveret til 
ibrugtagning til drift i midten af november 2008. Afleveringsforret-
ning blev afholdt den 1. december 2008 med deltagelse af repræ-
sentanter for BH, R, HE og UE - - -.
Foreningen af Rådgivende Ingeniører, F.R.I., afsagde den 13. 
september 2010 kendelse i honorartvisten mellem BH og R - - -. 
Ved kendelsen er der alene truffet afgørelse om, at det krævede 
honorar står i et rimeligt forhold til de leverede ydelser. Der er så-
ledes ikke truffet afgørelse om, hvorvidt de påståede mangler ved 
den leverede rådgivning kan udløse erstatning eller medføre reduk-
tion i honoraret, ligesom fortolkningsspørgsmål vedrørende time-
prisen falder uden for udvalgets kompetence. Det fremgår yderlige-
re, at det blev anset for overvejende sandsynligt, at der var leveret 
rådgivningsydelser, der står i et rimeligt forhold til det krævede 
honorar på ca. 13 mio. kr. (inklusive moms), der udgør ca. 7,3 % 
af de samlede entreprenørudgifter, hvilket blev anset for rimeligt.
Den 9. oktober 2009 indgav HE klageskrift mod BH - - -, og den 
7. juli 2010 adciterede BH R - - -.
Den 5. maj 2011 fremkom voldgiftsretten med en tilkendegivelse 
i en tvist mellem BH og R - - -. Det fremgår heraf, at R ville få 
medhold i sin principale påstand om, at BH tilpligtes at anerkende, 
at R's ansvar vedrørende byggeledelse og fagtilsyn er begrænset



til 2.500.000 kr., og at R's ansvar er begrænset til 10 x 451.165 kr.,
eller i alt ca. 4,5 mio. kr. under kontrakt af 6. december 2006 med
tillæg 1 af 30. maj 2007. Denne tilkendegivelse er efterfølgende
accepteret af BH og R.
Der har endelig under voldgiftssagen været afholdt syn og skøn.
Henrik Christiansen, Heidi Merete Johansen, Jan Nielsen og Poul
O. Jørgensen har i fællesskab været skønsmænd. Der er afgivet i
alt 3 skønserklæringer. Erklæringerne er afgivet den 10. april 2013
- - -, den 11. april 2014 - - - og den 22. august 2014 - - -.
Tvistepunkter i hovedsagen og adcitationssagen
I hovedsagen mellem HE og BH skal der træffes afgørelse om
HE's krav om betaling af ca. 11,9 mio. kr. Beløbet angår ekstraar-
bejder fordelt på 3 poster: Perroner (2.749.059), landmåler
(1.040.841) og indkøbte, men ikke anvendte materialer (581.500).
Hertil kommer yderligere udgifter som følge af forlængelse af
byggeperiode fordelt på drift af byggeplads (3.405.306) og stilstand
(3.359.360). Endelig er der rejst krav om kontraktarbejder (324.509)
og renter vedrørende for sent betalte fakturaer (469.742).
BH har påstået frifindelse over for disse krav. BH har endvidere
krævet betaling af ca. 36,8 mio. kr. Som de væsentligste poster i
BH's krav indgår tilbagebetaling vedrørende kalkstabilisering
(6.254.736), tilbagebetaling vedrørende byggepladsdrift og stilstand
(9.081.380), dagbod (15.000.000), erstatning for kabelskader og
overgravede kabler (2.556.524), samt mangler (4.136.000).
I adcitationssagen skal der tages stilling til BH's påstand om fri-
holdelse, som gælder både HE's krav mod BH og BH's krav mod
HE - og dermed en samlet friholdelse for et beløb på i alt ca. 45
mio. kr. Hertil kommer BH's påstande om 2,75 mio. kr. i honorar-
afslag som følge af mangelfulde ydelser leveret af R samt tilbage-
betaling af ca. 5,2 mio. kr. Det sidstnævnte beløb angår 16 ATR-
ydelser, der alle i første omgang er blevet betalt af BH.
R har påstået frifindelse over for disse krav, og R har nedlagt to
selvstændige betalingspåstande, dels krav om yderligere 446.877,57
kr. som følge af indeksering, dels krav om yderligere rente med
779.932,11 kr. som følge af forsinket betaling af honorar, der er
blevet betalt efter påkrav og udstedelse af rentefakturaer.
Hovedsagen mellem HE og BH:
HE's krav (1-7)
HE's krav om betaling af ca. 2,7 mio. kr. vedrørende perroner (1)
I Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af 18. januar 2008 er det
under pkt. 2.9 angivet, hvad der skulle udføres under perronarbejder
- - -. Det fremgår heraf bl.a., at gammel perronforkant skulle ned-
tages, og der skulle opstilles en ny perronforkant. Der er endvidere
angivet levering og indbygning af friktionsjord bagved perronfor-
kanten samt levering og lægning af SF-sten. Af hovedtilbudslisten
fra HE fremgår, at der er afsat hhv. 117.440 + 912.640 + 136.800
+ 188.160 kr. til de anførte arbejder - - -. Det er endvidere i det
fortrykte angivet, at arbejdet samlet skulle omfatte udskiftning af
320 m perronforkant.
Tvisten angår 20 aftalesedler, der er dateret fra august til november
2008. R har i et notat af 19. februar 2009 - - - gennemgået de enkelte
aftalesedler. Af indstillingen herfra fremgår bl.a., at det samlede
krav blev opgjort til ca. 3,4 mio. kr. Af dette krav indstillede R, at
der alene blev betalt ca. 839.000 kr. Det fremgår endvidere af nota-
tet, at der er en betydelig uoverensstemmelse mellem, hvad der
tidligere var blevet anvist til betaling, og som der nu i februar 2009
blev indstillet til betaling.
HE har som begrundelse for sit krav om betaling af 2.749.059 kr.
som ekstraarbejde ved perroner henvist til bl.a., at der skal ske af-
regning efter de faktiske priser, da TBL-priserne ikke kan finde
anvendelse. Det er således HE's opfattelse, at forudsætningerne for
udførelse af arbejdet ændrede sig så væsentligt, herunder som følge
af en betydelig udvidelse af antallet af perroner, der skulle udskiftes,

samt mange løbende fremsendelser af rettelsesblade og opdatering 
af projektmateriale. Hertil kommer, at TBL-en ikke indeholder 
poster for så vidt angår en del af det udførte arbejde. Der blev derfor 
med byggeledelsen indgået aftale om, at arbejdet skulle afregnes 
som regningsarbejde med udgangspunkt i underentreprenørens 
(UE2's) priser og aftalesedler og med et tillæg på 10 %. HE har i 
den forbindelse henvist til, at der blev afholdt ugentlige møder 
herom. For så vidt angår beskadigede perroner, er der alene krævet 
betaling i de tilfælde, hvor det ikke skyldes HE's forhold, at der 
skete beskadigelse.
BH har anført bl.a., at det bestrides, at der skulle være indgået 
aftale mellem byggeledelsen/tilsynet og HE om fravigelse af de i 
aftalegrundlaget fastsatte afregningsprincipper, herunder TBL. Det 
bestrides endvidere, at der skulle være sket løbende fremsendelser 
af rettelsesblade mv., og at dette skulle medføre, at HE er berettiget 
til betaling som krævet. Der kan som følge heraf alene anerkendes 
et beløb på ekstraarbejder vedrørende perroner på 230.486 kr., idet 
de øvrige arbejder er omfattet af aftalt entreprisesum. De perroner, 
der er blevet beskadiget under udgravningen af HE eller dennes 
underentreprenør, skal HE ikke have betaling for at reparere.
Voldgiftsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at det under 
renovering af jernbanestrækningen viste sig, at der var behov for 
en langt større udskiftning og renovering af perroner, end det var 
forudsat i udbudsmaterialet. Parternes tvist angår bl.a., i hvilket 
omfang der er tale om ekstraarbejder, til hvilken pris dette arbejde 
skal afregnes, samt hvem der bærer risikoen og dermed betalingen 
for udskiftning mv. af perroner.
Som anført havde HE givet tilbud på, at der alene skulle ske ud-
skiftning af 320 m perronforkant. Lokationer for udskiftning af
perronforkanter er oplyst i den udsendte meddelelse nr. 1. HE har
anført bl.a., at man havde kalkuleret med, at dette arbejde kunne
udføres i dagtimerne og inden arbejderne i sporkassen, og således 
uden at dette arbejde i nævneværdigt omfang ville blive påvirket 
af de øvrige arbejder med renovering af jernbanestrækningen. Efter
bevisførelsen lægger voldgiftsretten til grund, at denne forudsætning
ikke holdt, og voldgiftsretten lægger endvidere til grund, at det ikke 
skyldes omstændigheder, som HE kan gøres ansvarlig for, herunder
at arbejdets omfang og forløb blev betydeligt ændret i forhold til 
det kalkulerede. Voldgiftsretten finder, at det i det interne forhold
mellem HE og BH er omstændigheder, som BH som bygherre er
ansvarlig for og må betale for. Da der var tale om et væsentligt
merarbejde i forhold til det, der blev givet tilbud på, ligesom der
endvidere i et vist omfang blev tale om en anden type arbejde,
herunder tvunget af omstændighederne - natarbejde, finder vold-
giftsretten, at BH som udgangspunkt må betale herfor som ekstraud-
gifter. Det lægges endvidere efter bevisførelsen til grund, herunder
forklaringerne afgivet af A, C og K, at der stort set hver fredag i
byggeperioden blev afholdt møder, hvor det blev drøftet, hvad der
skulle udføres af perronarbejde i den følgende uge. Det lægges
endvidere til grund, at det med bindende virkning for BH blev aftalt,
at arbejdet skulle udføres af det svenske firma UE2, ligesom de ti-
metakster mv., der fremgår af bilagene til aftalesedlerne, skulle 
benyttes.
Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten endelig til grund, at der 
af HE alene er krævet ekstrabetaling i de tilfælde, hvor det ikke 
skyldes ansvarspådragende fejl hos HE eller dennes underentrepre-
nør, at der skete beskadigelse af perroner i forbindelse med udgrav-
ningerne. Det lægges således efter bevisførelsen bl.a. til grund, at 
de gamle perroner viste sig mere skrøbelige end antaget ved tilbuds-
givningen, ligesom en del af perronforkanterne ikke var understøttet, 
som det kunne forventes.
Voldgiftsretten finder på denne baggrund, at HE har ført bevis 
for, at BH skal betale det beløb vedrørende perroner, som HE har



krævet. HE's påstand tages på denne baggrund til følge, således at
BH til HE skal betale 2.749.059 kr. med tillæg af moms og rente
til dækning af ekstraarbejder ved perroner.
HE's krav om betaling af ca. 1,0 mio. kr. vedrørende landmåler
(2)
Det fremgår af et af bilagene til udbudsmaterialet (Banedanmark
- Generel arbejdsbeskrivelse for arbejdspladsforhold i forbindelse
med sporarbejder - GAB Arbejdsplads af 15. november 2007 - - -
under pkt. 1.1.3.1, at der er angivet en række bestemmelser om
bygherrens afsætning. Bygherren skal således til entreprenørens
afsætninger sikre, at der på arealet er polygonpunkter, og det påhvi-
ler entreprenøren at kontrollere fikspunkter og polygonpunkter,
inden arbejdet igangsættes. Af pkt. 1.1.3.2 fremgår, at entreprenøren
foretager al afsætning udover det under pkt. 1.1.3.1 nævnte. Efter
pkt. 1.1.3.3 om sikring af fikspunkter mv. skal entreprenøren sikre
de etablerede fikspunkter, og hvis der under arbejdets udførelse
eller ved forsømmelse fra entreprenørens side fjernes fikspunkter
og polygonpunkter, skal entreprenøren betale erstatningmed 10.000
kr. pr. punkt, ligesom retablering vil blive foretaget af en af bygher-
ren valgt landinspektør. I Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)
om sporfornyelse og ballastsanering af X-banen af 18. januar 2008
hedder det i pkt. 1.4 om afsætning, pkt. 1.4.1, Kontrol af fikspunkter
og polygonpunkter - - -, at den faste sum skal indeholde alle udgifter
til kontrol af fikspunkter og polygonpunkter, inden arbejdet påbe-
gyndes, jf. SAB arbejdsplads, og i pkt. 1.4.2 - den faste sum skal
indeholde alle udgifter til sikring af fikspunkter, jf. SAB arbejds-
plads samt detailafsætning. I den anførte SAB, Arbejdsplads - - -
af 18. januar 2008 er det under pkt. 1, Indledning, anført, at doku-
mentet er et anlægsspecifikt supplement til de generelle arbejdsbe-
skrivelser (GAB'er), og hvor der i GAB er henvist til Banedanmark
skal i stedet henvises til X-banen. Ud over bestemmelser om ar-
bejdsplads, adgangsveje og kabler er der ikke specifikke bestem-
melser om fikspunkter.
Af hovedtilbudslisten fra HE fremgår, at der er under pkt. 1.4 - -
- er afsat 36.206 kr. til kontrol af fikspunkter og 96.772 kr. til af-
sætning.
I kontraktbetingelser (KB) af 28. april 2008 er det side 20/50 - -
- anført, at bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB. En-
treprenøren har ansvaret for bevarelsen af hovedafsætninger og
fikspunkter mv., så de ved aflevering kan overdrages ubeskadiget
til bygherren. Ved arbejdets påbegyndelse vil bygherren påvise de
afsætningspunkter og afmærkninger, som man har afsat eller har
kendskab til - men at dette dog ikke fritager entreprenøren for an-
svar.
HE har som begrundelse for sit krav anført bl.a., at selskabet først
den 29. april 2008 fra R modtog en fikspunktliste, og at en sådan
ikke var en del af udbudsmaterialet. HE meddelte herefter den 7.
maj 2008 - - -, at den modtagne fikspunkliste medførte, at ca. 80
% af alle etablerede fikspunkter ville forsvinde ved afgravningen.
HE har som følge heraf reetableret ca. 200 fikspunkter, og det er
HE's opfattelse, at dette ikke er kontraktarbejde. Hertil kommer,
at HE måtte foretage et betydeligt antal nye beregninger af spor og
perroner som følge af de mange reviderede geometrirapporter. HE
har gennem hele forløbet orienteret BH herom, herunder ved
dagsrapporter.
BH har anført bl.a., at det følger af GABArbejdsplads, pkt. 1.1.3.1
- 1.1.3.3, hvilke forpligtelser parterne har. BH har således opfyldt
sine forpligtelser, og det er HE, der bærer risikoen for behovet for
yderligere afsætningsdata, ligesom HE hæfter for de fikspunkter
mv., der blev ødelagt eller gik tabt. HE måtte derfor ved kontrak-
tindgåelsen påregne, at HE som en del af sine kontraktmæssige
ydelser skulle udføre afsætning, herunder etablering/fejlretning af
fikspunkter.

Voldgiftsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at de omtalte
fikspunkter var blevet placeret på en ikke hensigtsmæssig måde
set i lyset af, at der ikke kun skulle ske en udskiftning af skinner
og sveller - men en omkalfatring af hele jernbanestrækningen. Den
oprindelige aftale mellem BH og R om bl.a. bistand vedrørende
opmåling og herunder etablering af fikspunkter blev således indgået
i september 2005 - - -. Voldgiftsretten lægger endvidere til grund,
at HE først efter afgivelsen af sit tilbud modtog en fikspunktliste.
Under disse omstændigheder finder voldgiftsretten, at spørgsmålet
om ekstrabetaling ikke udelukkende kan afgøres ud fra og med en
henvisning i kontraktmaterialet til de generelt formulerede bestem-
melser i Banedanmarks GAB. Voldgiftsretten finder således, at BH
i sit udbudsmateriale på mere tydelig måde burde have angivet, at
der ville blive tale om en meget betydelig reetablering af fikspunk-
ter. Da dette ikke er sket, er HE som udgangspunkt berettiget til at
få dækket sine udgifter til reetablering af fikspunkter som ekstraar-
bejde. HE havde alene afsat et beløb på under 100.000 kr. til afsæt-
ning af fikspunkter. Voldgiftsretten finder, at dette beløb under alle
omstændigheder er urealistisk lavt set i lyset af den opgave, der
forelå. Voldgiftsretten finder derfor, at HE's krav om betaling for
ekstraarbejde skal reduceres med et skønsmæssigt fastsat beløb.
Voldgiftsretten fastsætter dette fradrag til 250.000 kr.
HE har krævet i alt 1.040.841 kr. som ekstraarbejde til landmåler.
Når dette beløb reduceres med 250.000 kr., fås 790.841 kr. Dette
beløb skal tillægges moms og rente som opgjort af HE.
HE's krav om betaling af ca. 0,6 mio. kr. vedrørende indkøbte,
men ikke anvendte materialer (3)
Det samlede krav på 581.500 kr. er ifølge aftaleseddel 170 - - -
opdelt på skinner og betonsveller med 361.309 kr. og 50.115 kr.,
samt sporisolationer og overgangsskinner med 141.392 kr. og
28.684 kr.
HE har som begrundelse for sit krav anført bl.a., at skinner og
betonsveller udgør specialfremstillinger, og at det var nødvendigt
af hensyn til leveringstiden at bestille disse allerede i april 2008.
På dette tidspunkt havde HE alene TBL-ens mængdeangivelser,
og der blev bestilt med udgangspunkt heri. Den 28. maj 2008
modtog HE detaljerede afsætningsdata, og det blev først på dette
tidspunkt muligt at konstatere, at TBL-ens angivelse af materiale-
forbrug var for stort. Kravet er opgjort således, at der ikke er med-
taget den del, der af HE er bestilt som mermængde for spild. Det
opgjorte krav består af udgifter til levering og bortskaffelse af de
overskydende materialer med tillæg af 10 %.
BH har anført bl.a., at parternes aftale alene giver HE mulighed
for at få betaling for det faktisk udførte arbejde. Der er således ikke
hjemmel for HE til at afkræve BH betaling for det for meget ind-
købte materiale, hvilket HE bærer risikoen for. Hertil kommer, at
HE uden at underrette BH valgte at opskære de overskydende 120
m skinner i skinnestykker på 20 m og køre disse i depot. I en situa-
tion, hvor det er aftalt, at entreprenøren kan kræve betaling for det
for meget indkøbte, må det forudsætte, at bygherren får ejendoms-
retten til materialerne.
Voldgiftsretten finder, at det var forsvarligt og berettiget, at HE
som følge af den stramme tidsplan foretog bestillinger af bl.a.
skinnerne, selv om der endnu ikke forelå detaljerede afsætningsdata
på bestillingstidspunktet, idet der er tale om varer, hvor der er en
lang bestillingstid. Voldgiftsretten finder endvidere, at det i det in-
terne forhold mellem HE og BH må komme BH til skade som
bygherre, at de detaljerede afsætningsdata ikke forelå på et tidligere
tidspunkt. Voldgiftsretten finder på denne baggrund, at HE som
udgangspunkt er berettiget til at kræve betaling for det for meget
indkøbte materiale. På denne baggrund, og da voldgiftsretten finder,
at der ikke er grundlag for at tilsidesætte den opgørelse af tabet,



som HE har foretaget, tages HE's påstand til følge vedrørende de
indkøbte, men ikke anvendte materialer.
HE's påstand tages på denne baggrund til følge, således at BH til
HE skal betale 581.500 kr. med tillæg af moms og rente.
HE's krav om betaling af ca. 3,4 mio. kr. vedrørende drift af byg-
geplads (4)
Spørgsmålet om betaling for drift af byggeplads hænger sammen
med spørgsmålet om betaling for stilstand. Begge spørgsmål har
endvidere sammenhæng med BH's krav om tilbagebetaling af de
beløb, der allerede af BH er betalt for byggepladsdrift og stilstand.
Endelig har disse spørgsmål sammenhæng med BH's krav om til-
bagebetaling af de beløb, BH har betalt for kalkstabilisering, lige-
som der er en sammenhængmed BH's krav om betaling af dagbod.
Fælles for disse spørgsmål er, hvem der skal bære risikoen for den
meget betydelige overskridelse af de tidsplaner, der lå forud for
byggestart den 30. juni 2008.
HE har i den forbindelse anført bl.a., at ekstraudgifterne som følge
af den forlængede byggeperiode er forårsaget af BH's ansvarspå-
dragende forsinkelse. Arbejdet skulle i henhold til kontraktidsplanen
have været afleveret den 30. august 2008, men færdigmeldingen
skete først til den 14. november 2008. Forsinkelsen skyldes alene
BH's forhold, og BH har således ansvaret for forsinkelserne, med-
mindre BH kan kræve tidsfristforlængelse. Det har BH ikke begæ-
ret, og BH har ikke godtgjort, at selskabet har ret til tidsfristforlæn-
gelse. HE har endvidere løbende reklameret vedrørende forsinkel-
sesgodtgørelse og erstatning. BH bærer ansvaret for forsinkelse,
der skyldes ændringer i arbejdets art og omfang. HE har derfor ret
til tidsfristforlængelse. Der kan i den forbindelse bl.a. henvises til
de løbende fremsendelser af rettelsesblade, at projektmaterialet i
øvrigt løbende blev fremsendt til HE, at BH bestilte ekstraarbejder,
herunder vedrørende afvanding og 5 yderligere dæmninger. Hertil
kommer ekstraarbejde vedrørende kalkstabilisering, badekarseffekt
som følge af manglende projekt og tilsynets beslutning om på en
strækning at efterlade en banket i siderne, bro over X-vej, stands-
ninger af arbejdet, ikke påviste kabler mv.
BH har heroverfor anført bl.a., at forsinkelserne skyldes forhold
og omstændigheder, som HE er ansvarlig for. HE's udførelsesme-
tode er således anledningen til, at det blev nødvendigt at foretage
kalkstabiliseringer, hvilket medførte en væsentlig forsinkelse af
projektet. Hertil kommer, at HE efter kontrakten var forpligtet til
at foretage en betydeligmængde blødbundsudskiftning. Dæmnings-
arbejderne kan heller ikke benyttes som begrundelse for forsinkel-
serne, idet HE allerede i midten af juni 2008 fik meddelelse om de
yderligere dæmningsstabiliseringer, hvilket HE ikke i den forbin-
delse tog forbehold for. Det gøres endvidere gældende, at de revi-
derede tegninger for afvandingsprojekterne forelå i takt med, at
HE skulle bruge dem, ligesom HE i øvrigt modtog projekterings-
materiale i takt med, at HE havde brug herfor. De projekteringsfejl,
der er forekommet, har ikke været af en karakter, der har forsinket
HE's arbejder. Projektets forsinkelser kunne således i meget vid
udstrækning have været undgået, hvis HE havde opfyldt sine for-
pligtelser i relation til arbejdstilrettelæggelse og udførelse. BH har
endvidere anført, at HE var forpligtet til at udnytte tiden optimalt
som følge af sporspærringen. HE kunne således have fremskyndet
arbejdet ved at arbejde alle ugens 7 dage, samt ved at arbejde 24
timer i døgnet. Endelig havde HE allerede indkalkuleret et slæk på
8 dage i sin tidsplan.
Som det er anført nedenfor i det afsnit, der angår kalkstabilisering,
finder voldgiftsretten, at kalkstabiliseringen i overensstemmelse
med skønsmændenes besvarelser var en fornuftig løsning under de
givne omstændigheder. Voldgiftsretten lægger endvidere til grund,
at denne løsning viste sig til samlet fordel for BH som bygherre,
da det bl.a. ikke blev nødvendigt at udskifte så stor en mængde K0-

jord, som det ellers kunne forventes. De tidsmæssige aspekter, der 
er forbundet med, at der blev foretaget kalkstabilisering på en bety-
delig del af strækningen, skal derfor ikke komme HE til skade.
Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til grund, at der løbende 
blev foretaget justeringer af projektmaterialet vedrørende afvanding. 
Voldgiftsretten finder, at det bl.a. skyldes, at projektet ikke var til-
strækkeligt gennemarbejdet, inden arbejdet med renoveringen af 
jernbanen blev påbegyndt den 30. juni 2008. I det interne forhold 
mellem HE og BH er det omstændigheder, der må komme BH til 
skade ved afgørelsen af, hvem der bærer ansvaret for, at arbejdet 
ikke blev afleveret til tiden.
Voldgiftsretten finder endvidere, at yderligere dæmningsprojekter
utvivlsomt har medført væsentlige tidsforlængelser. Den omstæn-
dighed, at HE som loyal hovedentreprenør ikke på forhånd sagde
fra, da dæmningsprojekterne i midten af juni 2008 blev forelagt, 
kan ikke medføre, at HE af denne grund er afskåret fra at kræve
ekstra betaling for den forlængede byggeperiode, der blev konse-
kvensen, da det under arbejdets udførelse viste sig noget mere
vanskeligt end først antaget. Det var ekstraarbejder, der blev fore-
taget på foranledning af BH og i BH's interesse.
Voldgiftsretten finder, at HE ikke var kontraktligt forpligtet til at 
arbejde 24 timer i døgnet i alle ugens 7 dage. Efter bevisførelsen 
lægger voldgiftsretten til grund, at HE - hvis arbejdet var blevet 
afviklet planmæssigt - kunne have udført sine opgaver inden for 
den tid, der oprindelig blev afsat og med det antal daglige arbejds-
timer, som oprindelig var planlagt. Den omstændighed, at der indtraf 
en række komplikationer, som HE ikke kan gøres ansvarlig for, 
kan ikke medføre, at HE kontraktligt skulle være forpligtet til radi-
kalt at ændre på de arbejdstider og etapeafleveringer, der oprindelig 
var planlagt og aftalt. Bevisførelsen giver således ikke grundlag 
for at fastslå, at HE skulle have tilsidesat sin forpligtelse til loyalt 
at overholde de tidsfrister, der oprindelig var blevet aftalt og som 
under byggeperioden løbende blev revideret.
Det er på denne baggrund voldgiftsrettens samlede vurdering, at 
HE ikke kan gøres ansvarlig for, at den oprindelige tidsplan ikke 
kunne overholdes. HE er som følge heraf som udgangspunkt beret-
tiget til at få godtgjort de ekstraomkostninger, som selskabet har 
haft som følge af, at byggeperioden blev forlænget.
I hovedtilbudslisten underskrevet den 10. marts 2008 er der under 
pkt. 1.1.02 om drift af skurplads anført et beløb på 3.560.253 kr. -
- -, og på samme side er der under pkt. 1.2.01 om afspærring og 
afmærkning anført et beløb på 444.927 kr., under pkt. 1.2.02 om 
koordinering af arbejdskørsel er anført 315.342 kr., under pkt. 
1.2.03 om radiokommunikation 27.808 kr., samt 107.098 kr. under 
pkt. 1.3.01 om vedligeholdelse af adgangsveje og pladser. HE har 
opgjort sit krav med udgangspunkt i disse beløb. Ved aftaleseddel 
127 - - - og aftaleseddel 157 - - -, der danner grundlag for HE's 
krav på 3.405.306 kr., er der anført hhv. 45 dage og 76 dage. I af-
taleseddel 127 er de 45 dage beregnet på følgende måde: »138 dage 
(30.06-14.11.2008) - 62 dage (30.06-30.08.2008) - 21 dage (etape 
2) - 10 dage (etape 2) = 45 dage«. De anførte 21 dage og 10 dage 
er allerede afregnet ved aftalesedlerne 46 og 103. Beløbene for 
disse dage er blevet betalt af BH, og disse beløb indgår i det samlede 
tilbagebetalingskrav på ca. 9,1 mio. kr., som BH har gjort gældende 
over for HE vedrørende byggepladsdrift og stilstand.
Voldgiftsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at det har 
været nødvendigt at opretholde byggeplads mv., ligesom voldgifts-
retten som anført ovenfor finder, at det er en udgift, som BH skal 
betale. Ved fastsættelsen af størrelsen finder voldgiftsretten dog 
anledning til at foretage en reduktion. Det gælder særligt med 
hensyn til perioden fra medio oktober til medio november 2008, 
hvor der kun i begrænset omfang må antages at have været aktivi-
teter på byggepladserne. HE har derfor ikke krav på fuld betaling.



Som sagen foreligger oplyst, fastsætter voldgiftsretten skønsmæs-
sigt, at det beløb, som HE skal have som betaling for aftaleseddel
127 og aftaleseddel 157, skal reduceres med 1.500.000 kr., således
at der skal betales i alt 1.905.306 kr. Ved afgørelsen heraf er der
også taget hensyn til, at der - som anført nedenfor - ikke gives BH
medhold i kravet om tilbagebetaling vedrørende aftalesedlerne 46
og 103.
HE's påstand tages på denne baggrund delvis til følge, således at
BH til HE for det resterende krav vedrørende drift af byggeplads
mv. skal betale 1.905.306 kr. med tillæg af moms og rente.
HE's krav om betaling af ca. 3,4 mio. kr. vedrørende stilstand (5)
Som anført under det foregående afsnit om betaling for drift af
byggeplads (4) finder voldgiftsretten, at BH som bygherre i det
interne forhold mellem HE og BH bærer ansvaret for forlængelsen
af byggeperioden.
Kravet om ekstrabetaling af 3.359.360 kr. vedrørende stilstand er
baseret på aftaleseddel 128 - - - og aftaleseddel 129 - - -. Det
fremgår heraf, at aftalesedlerne angår stilstandsudgifter fra 4. sep-
tember til 28. september 2008 på grund af ekstra jord- og afvan-
dingsarbejde for 3. etape, samt ineffektiv sporomlægning på grund
af manglende sporkasse (ekstra jord- og afvandingsarbejder) for
3. etape for perioden fra 29. september til 12. november 2008.
Efter bevisførelsen finder voldgiftsretten ikke grundlag for at til-
sidesætte de krav, som HE har fremsat vedrørende ekstrabetaling
for stilstand. Denne afgørelse har sammenhæng med det, der er

anført ovenfor, hvorefter BH som bygherre har ansvaret for, at ar-
bejdet ikke kunne gennemføres på en hensigtsmæssig måde efter
den tidsplan, der oprindelig var blevet fastsat. Efter bevisførelsen
finder voldgiftsretten ikke grundlag for at foretage en reduktion af
de beløb, som HE har krævet efter aftalesedlerne 128 og 129.
HE's påstand tages på denne baggrund til følge, således at BH til
HE som betaling for yderligere stilstand skal betale 3.359.360 kr.
med tillæg af moms og rente.
HE's krav om betaling af ca. 0,3 mio. kr. vedrørende kontraktar-
bejder (6)
BH har ikke haft indvendinger mod HE's opgørelse vedrørende
dette punkt. BH har således alene henholdt sig til, at BH's samlede
krav i betydelig grad overstiger HE's krav.
HE's krav om betaling af 324.509 kr. med tillæg af moms og
rente tages derfor som udgangspunkt til følge.
HE's krav om betaling af ca. 0,5 mio. kr. vedrørende rentekrav
ved for sent betalte fakturaer (7)
BH har ikke haft indvendinger mod HE's opgørelse. BH har såle-
des alene henholdt sig til, at BH's samlede krav langt overstiger
det krav, somHE har krævet, herunder beløbet vedrørende rentekrav
ved for sent betalte fakturaer.
HE's krav om betaling af 469.742 kr. med tillæg af rente tages
derfor som udgangspunkt til følge.
Samlet opgørelse af HE's krav (1-7)

2.749.059 kr.Ekstraarbejder - perroner
790.841 kr.Ekstraarbejder - landmåler
581.500 kr.Ekstraarbejder - indkøbte, men ikke anvendte materialer

1.905.306 kr.Drift af byggeplads
3.359.360 kr.Stilstand
324.509 kr.Kontraktarbejder i alt
469.742 kr.Rentekrav for sent betalte fakturaer

10.180.317 kr.I alt

HE har på denne baggrund krav på betaling af 10.180.317 kr. Dette
beløb angår både påstand 1 og 2, idet rentekravet på 469.742 kr.
angår påstand 2, mens det resterende beløb på i alt 9.710.575 kr.
angår påstand 1. Beløbet i påstand 1 skal tillægges moms, mens
det ikke er tilfældet for beløbet i påstand 2.
BH har ikke haft bemærkninger til den måde, somHE har opgjort
rentekravene i påstand 1 og 2.
Som HE's rentepåstand er opbygget i påstand 1, er der taget ud-
gangspunkt i de enkelte fakturadatoer, og de angivne beløb er in-
klusive moms. Som det fremgår ovenfor, gives der medhold i
samtlige punkter på nær kravene om landmåler og kravet om drift
af byggeplads, idet der vedrørende disse krav alene er givet HE
delvis medhold. Der skal som følge heraf ske en reduktion af de
rentebeløb, der angår landmåler og byggepladsdrift.
- - -(18)
Påstand 2 forrentes som påstået af HE, hvorefter beløbet på kr.
469.742 forrentes med procesrente fra den 9. oktober 2009, til be-
taling finder sted.
BH's krav (1-6)
BH's opgørelse vedrørende ekstraarbejder (1)
De poster, der indgår i BH's opgørelse vedrørende ekstraarbejder,
er allerede behandlet ovenfor under HE's krav om ekstraarbejder.
Der indgår derfor ikke yderligere beløb.
BH's krav om tilbagebetaling af ca. 6,3 mio. kr. vedrørende kal-
kstabilisering (2)
Som det er anført ovenfor under behandlingen af spørgsmålet om
drift af byggeplads og stilstand finder voldgiftsretten, at BH i det

interne forhold mellem HE og BH bærer risikoen for, at byggepe-
rioden blev forlænget. Spørgsmålet om betaling for kalkstabilisering 
er af BH knyttet sammen med spørgsmålet om udførelsesmetode.
BH har anført bl.a., at HE's udførelsesmetode har nødvendiggjort
kalkstabilisering på den samlede jernbanestrækning, og udgifterne
til kalkstabilisering må derfor i det hele bæres af HE. Risikoen for
nødvendigheden af forudseelige interimsforanstaltninger påhviler
entreprenøren, og udgiften hertil er indeholdt i kontraktsummen.
Inden der blev udført kalkstabilisering, medførte HE's udførelses-
metode omfattende skader på jernbanedæmningen forårsaget af
HE's usædvanligt tunge maskinel kombineret med lange kørselsaf-
stande. Den omstændighed, at der blev udført kalkstabilisering på
strækninger, hvor traditionel blødbundskiftning formentlig ville
have været nødvendig, såfremt der ikke var blevet kalkstabiliseret,
ændrer ikke på, at kalkstabiliseringen ikke blev udført som erstat-
ning for traditionel blødbundsudskiftning. Kalkstabiliseringen blev
udført udelukkende af hensyn til HE's udførelsesmetode. Ved at
undlade at foretage traditionel blødbundsudskiftning (K0-jord) på
de kalkstabiliserede strækninger, påtog BH sig i øvrigt risikoen for
fremtidige problemer med blød bund, idet langtidseffekten af kal-
kstabilisering er ukendt. Den besparelse, som HE angiver, modsva-
res således af en jernbanestrækning, hvis langtidsholdbarhed i rela-
tion til sætninger mv. er tvivlsom.
Over for dette har HE anført, at kalkstabilisering ikke er et kon-
traktarbejde. BH har den 28. juli 2008 anvist og accepteret, at HE 
skulle udføre kalkstabilisering. Allerede af denne grund er HE be-
rettiget til betaling for udførte arbejder med kalkstabilisering som



ekstraarbejde. BH har løbende anvist HE, i hvilket omfang HE
skulle kalkstabilisere. BH har opnået en besparelse samt en tids-
mæssig gevinst ved at erstatte blødbundsudskiftning med kalksta-
bilisering. Det var også nødvendigt at udføre kalkstabilisering som
foranstaltning mod hindringer i form af grundvands- og jordbunds-
forhold, der ikke var fyldestgørende beskrevet i udbudsmaterialet.
Det er ikke af BH godtgjort, at HE skulle have handlet ansvarspå-
dragende ved at anvende de dumpere, som man gjorde, ligesom
det ikke er godtgjort, at HE ikke har udført arbejdet i overensstem-
melsemed entrepriseaftalen eller fagmæssigt korrekt. Der er således
intet i udbuds- og aftalegrundlaget, der forhindrede HE's metoder
eller brug af sædvanlige dumpere.
Voldgiftsretten finder, at det ikke er godtgjort, at HE har handlet
ansvarspådragende ved at tilrettelægge og udføre arbejdet som sket,
herunder ved brug af dumpere og med depotpladser mv. for hver
1-2 km. Voldgiftsretten finder endvidere, at der ikke i udbudsmate-
rialet er noget, der forhindrede HE i at anvende også større dumpere
til udførelsen af arbejdet. Det skal i øvrigt i den forbindelse frem-
hæves, at det i udbudsmaterialet burde have været fremhævet, hvis
der skulle gælde særlige restriktioner. Det, der er anført af BH og
R under proceduren om maksimalt fladetryk mv., kan ikke føre til
et andet resultat. Hertil kommer, at der ikke i forbindelse med de
møder, parterne afholdt inden indgåelsen af kontrakten, forud for
iværksættelsen af arbejdet eller i forbindelsemed arbejdets udførelse
er stillet spørgsmål eller fremsat bemærkninger til den måde, som
HE og dennes underentreprenør havde valgt at udføre arbejdet på.
Efter bevisførelsen finder voldgiftsretten endvidere, at det ikke af
BH er godtgjort, at HE skulle have handlet ansvarspådragende eller
i strid med givne instrukser i perioden op til forsøget med kalksta-
bilisering, herunder med hensyn til det, der er benævnt badekarsef-
fekten. Voldgiftsretten lægger således efter bevisførelsen til grund,
at det, der førte til en standsning af arbejdet den 11. juli 2008,
skyldes en kombination af blødbund og ekstraordinært megen regn.
Efter der i midten af juli 2008 blev udført kalkstabilisering på to
prøvestrækninger, lægger voldgiftsretten til grund, at BH traf be-
slutning om at kalkstabilisere betydeligere dele af den resterende
jernbanestrækning, og at denne beslutning bl.a. blev truffet ud fra
et ønske om at få fremdrift i arbejdet. Det efterfølgende forløb har
da også efter voldgiftsrettens vurdering vist, at det var en hensigts-
mæssig og forsvarlig løsning. Voldgiftsretten kan derimod ikke
lægge til grund, som fremhævet af BH, at det var en løsning, der
blev valgt som følge af HE's udførelsesmetode.
Der kan derfor ikke gives BHmedhold i selskabets krav om tilba-
gebetaling vedrørende de allerede betalte udgifter til kalkstabilise-
ring.
BH's krav om tilbagebetaling af ca. 9,1 mio. kr. vedrørende byg-
gepladsdrift og stilstand (3)
Som det er anført ovenfor vedrørende HE's krav om yderligere
betaling for byggepladsdrift og stilstand, finder voldgiftsretten, at
BH bærer risikoen for forsinkelsen af arbejdet, og at HE derfor
som udgangspunkt har krav på ekstrabetaling herfor.
Som anført ovenfor finder voldgiftsretten, at der skal ske en reduk-
tion af det samlede krav, som HE har fremsat vedrørende bygge-
pladsdrift. Denne reduktion er foretaget i den del af udgiften til
byggeplads, som BH endnu ikke har betalt, mens voldgiftsretten
ikke finder grundlag for at reducere beløbene til byggepladsdrift,
som BH allerede har betalt til HE.
Af de grunde, der er anført ovenfor vedrørende stilstand finder
voldgiftsretten, at BH som udgangspunkt skal betale de ekstraud-
gifter, som HE har haft som følge af stilstand. Dette gælder også
de beløb, der allerede er blevet betalt, herunder for den stilstand i

arbejdet, der i juli 2008 var en følge af blødbund, forsøg med kal-
kstabilisering mv. Endelig har voldgiftsretten efter bevisførelsen
ikke fundet grundlag for at tilsidesætte de beløbsopgørelser over
udgifterne ved stilstand, som HE har udarbejdet.
Der kan derfor ikke gives BHmedhold i selskabets krav om tilba-
gebetaling vedrørende byggepladsdrift og stilstand.
BH's krav om tilbagebetaling af 15 mio. kr. vedrørende dagbod
(4)
Som anført ovenfor finder voldgiftsretten, at HE ikke kan gøres
ansvarlig for den forsinkelse, der fandt sted. Der er allerede som
følge heraf ikke grundlag for at imødekommeBH's krav om betaling
af dagbod. Hertil kommer i øvrigt, at voldgiftsretten efter bevisfø-
relsen lægger til grund, at kravet om dagbod først blev fremsat ved
BH's svarskrift af 15. marts 2010 - altså mere end 1 år og 3måneder
efter afleveringen.
Der kan derfor ikke gives BHmedhold i selskabets krav vedrøren-
de dagbod.
BH's krav om erstatning for kabelskader og overgravede kabler
(5)
BH har ved svarskriftet af 15. marts 2010 fremsat krav over for
HE om erstatning for kabelskader for et beløb på ca. 2,7 mio. kr.
Ved den endelige opgørelse af kravet er dette reduceret til 2.556.525
kr. Beløbet er opgjort med udgangspunkt i en række fakturaer fra
bl.a. - - - og - - -. Der er tale om fakturaer udstedt i perioden fra 30.
juni 2008 til 17. december 2008. Langt hovedparten af disse faktu-
raer er udstedt forud for det forligsmøde, der blev afholdt mellem
HE og BH den 27. november 2008. Efter dette møde udstedte BH
en faktura på 134.922,45 kr. ekskl. moms - - -, og denne faktura er
betalt af HE.
HE har anført bl.a., at et eventuelt krav om erstatning for kabelska-
der mv. er bortfaldet som følge af BH's passivitet. BH har således
hverken reklameret ved afleveringen, ved 1 års gennemgangen eller
ved eller umiddelbart efter mødet den 27. november 2008.
BH har heroverfor anført bl.a., at parternes aftale fra mødet den
27. november 2008 udelukkende angår nogle specifikke skader på
stationerne ved Y, - - - og - - -. Der fremgår intet om, at der er tale
om en aftale »til fuld og endelig afgørelse«, og det må da også have
formodningen imod sig, at BH ville »handle« et erstatningskrav
på mere end 2,5 mio. kr. af for ca. 135.000 kr.
Det fremgår af den faktura af 4. december 2008 - - -, som BH
udstedte til HE efter parternes møde den 27. november 2008, at
beløbet på 134.922,45 kr. var fordelt på stationerne Y, - - - og - -
-. I teksten under beløbsangivelserne er anført: »erstatning for be-
skadigede kabler i forbindelse med sporfornyelse X-Y i h.t. aftale«.
Voldgiftsretten finder, at BH har bevisbyrden for, at mødet den
27. november 2008 udelukkende angik erstatning for beskadigede
kabler ved de tre stationer - og ikke en mulig erstatning for beska-
digelse af kabler på hele jernbanestrækningen. Dette beviskrav er
i særlig grad skærpet i en situation som den foreliggende, hvor
hovedparten af de fakturaer, som BH nu ønsker, at HE skal betale,
allerede var udstedt før mødet den 27. november 2008. Hertil
kommer, at BH ikke tog noget forbehold om yderligere krav på
erstatning ved afleveringsforretningen. På denne baggrund, og da
kravet om erstatning først er fremsat ved svarskriftet af 15. marts
2010 - altså mere 1 år og 3 måneder senere - finder voldgiftsretten,
at BH ved passivitet har fortabt retten til at gøre et erstatningskrav
gældende vedrørende kabelskader og overgravede kabler.
Der kan derfor ikke gives BHmedhold i selskabets krav vedrøren-
de erstatning for kabelskader og overgravede kabler.
BH's krav om betaling af ca. 4,1 mio. kr. vedrørende mangler (6)
Kravet om mangler er sammensat af følgende poster:



161.000 kr.For mange skærver (6 steder - i alt 1.610 m)
1.650.000 kr.Manglende banket (2 steder - i alt 110 m)
2.300.000 kr.For stejl skråning (2 steder - i alt 400 m)

25.000 kr.Manglende underballast (1 sted - i alt 75 m)
4.136.000 kr.I alt

De anførte mangler blev hverken omtalt ved afleveringen i 2008
eller ved 1 års gennemgangen i 2009. BH reklamerede første gang
ved en mail af 25. maj 2011 - - -. I juni 2011 udarbejdede I på
vegne af BH en rapport om besigtigelse - - -, og den 14. oktober
2011 - - - skrev BH's advokat til HE's advokat om de anførte
mangler ved banketbredde og skråningsanlæg på X-banen.
Skønsmændene har ved besvarelsen af spørgsmål 19.h - - - bl.a.
udtalt, at de omtalte forhold er synlige, og at de kunne have været
påtalt under udførelsen af R som tilsyn eller ved afleveringsforret-
ningen af såvel bygherre som tilsyn. Skønsmændene har endvidere
gennemgået afleveringsprotokollen, og det er deres opfattelse, at
de nævnte forhold ikke er påtalt ved afleveringsforretningen.
Voldgiftsretten finder, at BH ved passivitet har fortabt retten til
at gøre mulige mangler gældende. Der er således ikke tale om
skjulte forhold eller mangler, og voldgiftsretten kan tiltræde
skønsmændenes vurdering af, at der er tale om forhold, der burde
have været omtalt allerede ved afleveringen eller senest ved 1 års
gennemgangen, såfremt de havde foreligget på disse tidspunkter.
Hertil kommer, at der for de økonomisk betydende forhold er tale
om omstændigheder, hvor der meget muligt på tidspunktet for af-
leveringen ikke var tale om fejl og mangler, og at det har været
flere års brug af banen, der har medført, at der nu kan være grundlag
for at påtale forholdene. Endelig ville der for nogle af de omtalte
forhold være tale om, at HE som ekstraarbejde skulle have udført
de nu ønskede udbedringer. Det gælder f.eks. den støttevæg, der
er omtalt under skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 19.g - -
-.
Der kan på denne baggrund ikke gives BH medhold i selskabets
krav vedrørende mangler.
Samlet opgørelse af BH's krav (1-6)
Som det fremgår af gennemgangen ovenfor, kan voldgiftsretten
ikke give BH medhold i selskabets krav eller modkrav mod HE.
Samlet opgørelse i hovedsagen mellem HE og BH
På denne baggrund tages HE's påstand delvis til følge, således at
BH til HE skal betale kr. 9.710.575 med tillæg af moms og med
tillæg af rente, som nærmere beskrevet ovenfor. Hertil kommer, at
BH til HE skal betale kr. 469.742, der skal forrentes med proces-
rente fra den 9. oktober 2009, til betaling finder sted.
Adcitationssagen mellem BH og R
BH's krav (1-3)
BH's krav om friholdelse (1)
BH har fremsat krav om friholdelse. Denne friholdelse gælder
både HE's krav mod BH og BH's krav mod HE, og der er efter
voldgiftsrettens afgørelse i det interne forhold mellem HE og BH
tale om en påstand om friholdelse for et beløb på i alt ca. 43,5 mio.
kr.
Det skal i det følgende afgøres, om R har handlet ansvarspådra-
gende i relation til det samlede krav på ca. 43,5 mio. kr. Den bety-
deligste del af friholdelseskravet angår forsinkelse. Når der tages
hensyn til den beløbsmæssige reduktion af HE's krav vedrørende
byggepladsdrift, kan de samlede ekstraudgifter til byggepladsdrift
og stilstand opgøres til i alt ca. 14 mio. kr., og dagbodskravet er
opgjort til 15 mio. kr. Disse krav har alle sammenhæng med den
forlængende byggeperiode. Hertil kommer kravet om friholdelse
for udgifterne til kalkstabilisering (ca. 6,3 mio. kr.), og ekstraarbej-
derne: Perroner (ca. 2,7 mio. kr.), landmåler (0,8 mio. kr.) og ind-

købte, men ikke anvendte materialer (ca. 0,6 mio. kr.). Endelig er 
der rejst et friholdelseskrav med hensyn til manglerne (ca. 4,1 mio. 
kr.), idet BH ikke har fået medhold vedrørende disse over for HE.
Det er overordnet voldgiftsrettens vurdering, at der ikke er 
grundlag for at gøre R erstatningsansvarlig for nogle af de anførte 
krav om friholdelse. Herved er der ikke taget stilling til, om der er 
sådanne mangler ved de ydelser, som R har leveret, at der er 
grundlag for et forholdsmæssigt afslag. Spørgsmålet herom behand-
les nedenfor i forbindelse med BH's påstand 2 om et honorarafslag 
på 2,75 mio. kr. Da voldgiftsretten finder, at der ikke er grundlag 
for at gøre R erstatningsansvarlig, er der ikke anledning til for 
voldgiftsretten at tage stilling til rækkevidden af voldgiftsrettens 
tilkendegivelse af 5. maj 2011 - - - vedrørende ansvarsbegrænsning.
Ved den overordnede vurdering af R's ansvar lægger voldgiftsret-
ten vægt på, at forsinkelsen og de yderligere udgifter, som forsin-
kelsen medførte, i meget vid udstrækning skyldes BH's egne for-
hold.
For det første lægger voldgiftsretten efter bevisførelsen til grund, 
at BH på en række felter ønskede at minimere sine omkostninger. 
Dette medførte, at selskabet ikke fik den optimale rådgivning og 
støtte fra 2006 og frem. Det gælder således både i forbindelse med 
forløbet forud for udbuddet af rådgiver, forløbet forud for udbuddet 
af hovedprojektet, forløbet frem til byggestart den 30. juni 2008, 
samt i forbindelse med afviklingen af anlægsprojektet, herunder i 
forbindelse med udgifterne til bl.a. mere effektiv styring og bygher-
rerådgivning. Disse besparelser medførte bl.a., at der ikke i tide 
blev foretaget de nødvendige geotekniske jordbundsundersøgelser, 
ligesom projektmaterialet ikke blev tilstrækkeligt gennemarbejdet, 
før anlægsarbejdet blev igangsat. Det gælder f.eks. afvandingspro-
jekterne og dæmningsprojekterne. BH ønskede endvidere ikke at 
betale for de undersøgelser af virkningerne af kalkstabilisering, 
som både I og R havde omtalt i 2006 og 2007. Dertil kommer, at 
BH ikke i tilstrækkelig grad havde kendskab til og kunne overskue 
konsekvenserne ved anvendelse af Banedanmarks banenormer og 
udbudsparadigmer.
For det andet lægger voldgiftsretten efter bevisførelsen til grund,
at BH efter Trafikstyrelsens midlertidige lukning i 12 dage af X-
banen i september 2007 var presset tidsmæssigt. Det medførte, at
renoveringen af jernbanestrækningen og gennemførelsen heraf blev
fremskyndet. Der blev således i januar 2008 iværksat et udbud,
uden der på dette tidspunkt forelå en tilstrækkelig afklaring vedrø-
rende bl.a. dæmninger, afvanding, blødbundsforhold og perroner.
Voldgiftsretten finder således, at der er tale om en forcering, som
R som udgangspunkt ikke kan gøres ansvarlig for. Den betydelige
udvidelse af dæmningsprojektet i juni 2008 er efter voldgiftsrettens
vurdering et konkret eksempel på, at BH pressede yderligere ind i
et projekt, der i forvejen var meget tidspresset. Den omstændighed,
at R som loyal samarbejdspartner søgte at løse opgaverne så godt
som muligt, ændrer ikke på, at BH som bygherre må bære risikoen,
hvis det viser sig - hvilket det gjorde - at ekstraopgaverne blev
mere besværlige end først antaget. Det lægges endvidere efter be-
visførelsen til grund, at BH ved en række lejligheder valgte at
fremskynde færdiggørelsen af arbejdet - frem for at få en afklaring
i forhold til HE. Det gælder f.eks. forløbet i august og september
2008, hvor BH's bestyrelsesmedlem og daværende advokat, advokat
- - -, bl.a. deltog i nogle interne møder med R samt brevvekslede



med HE's advokat. Voldgiftsretten lægger endvidere efter bevisfø-
relsen til grund, at R ved det interne eftermøde den 25. september
2008 - - - redegjorde for konsekvenserne af ikke at melde klart ud
over for HE med hensyn til et muligt krav om dagbod. Også her
valgte BH at udskyde problemerne - formentlig for at undgå en
eventuel konfrontation med HE med risiko for, at arbejdet ville
blive stoppet.
For det tredje overlod BH i meget vidt omfang opgaverne med
projektering og senere byggestyring til R, uden at BH gjorde sig
klart, hvad der var BH's kompetence, og hvad der var R's kompe-
tence. Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten således til grund,
at den daværende direktør i BH, F, i vidt omfang selv styrede de
iværksatte projekter, herunder udbudsopgaven vedrørende rådgiv-
ning. BH lejede i den forbindelse bl.a. personale hos R, for at disse
som en form for ansatte hos BH kunne foretage forskellige udred-
ningsarbejder forud for den senere renovering af banen. Efter direk-
tør Fs fratræden i december 2007t blev D ny direktør. D deltog i
en stor del af de tekniske møder - både før og under ombygningen
- selv om han efter sin egen forklaring ikke havde den helt store
tekniske indsigt. Det var endvidere først omkring den 1. august
2008, at BH fik en ekstern bygherrerådgiver, da G fra I blev tilknyt-
tet.
Det er BH, der har bevisbyrden for, at R har handlet ansvarspådra-
gende. Voldgiftsretten finder, at denne bevisbyrde ikke er løftet
med hensyn til det tidsmæssige forløb frem til byggestart den 30.
juni 2008. Efter byggestart blev der med hensyn til særligt afvan-
dings- og dæmningsprojekterne udarbejdet et stort antal rettelser
af projektmaterialet. Efter bevisførelsen er der imidlertid ikke
grundlag for at fastslå, at hverken det samlede forløb eller de enkelte
projektændringer har været af en sådan karakter, at det af denne
grund kan fastslås, at R har handlet ansvarspådragende i relation
til den forsinkelse, som efter voldgiftsrettens vurdering blev en
følge af de mange justeringer og rettelser af projektmaterialet.
Voldgiftsretten finder derfor, at R ikke kan gøres ansvarlig med
hensyn til de betydelige merudgifter, der blev en følge af de mange
forsinkelser. Der er derfor ikke grundlag for at lade R friholde BH
for de ekstraudgifter, som BHmå betale til HE som følge af forsin-
kelsen, ligesom der ikke er grundlag for at lade R friholde BH for
den dagbod, som HE er frifundet for at betale.
Voldgiftsretten finder, at udgifterne til kalkstabilisering endelig
må betales af BH. Det skyldes således ikke forhold, som R kan
gøres ansvarlig for, at det viste sig nødvendigt af flere årsager -
herunder ikke mindst de tidsmæssige - at foretage kalkstabilisering.
Ved afgørelsen heraf lægger voldgiftsretten også vægt på, at R
forgæves allerede i 2006/2007 anbefalede BH, at der skulle foreta-
ges undersøgelser vedrørende anvendeligheden af kalkstabilisering.
Kravet om friholdelse med hensyn til ekstraudgiften til perroner
kan heller ikke imødekommes. Ved afgørelsen heraf lægger vold-
giftsretten bl.a. vægt på, at der ikke er ført bevis for, at R handlede
ansvarspådragende ved ikke i tilstrækkelig grad forud for udbuddet
at have skønnet, om perronerne generelt var i så dårlig stand, at der
i udbuddet skulle være medtaget udskiftning af mere end 320 m
perron. Voldgiftsretten har som anført ovenfor lagt til grund, at R's
medarbejder, K, under byggeprocessen deltog i nogle af de fredags-
møder, hvor der blev truffet beslutninger i relation til perronerne,
herunder hvad der skulle renoveres, afregningspris mv. Voldgifts-
retten lægger ved vurderingen heraf vægt på, at det efter bevisførel-
sen må lægges til grund, at det var nødvendigt at udskifte og
renovere en betydeligt større del af perronerne. Den omstændighed,
at det meget muligt kunne være gjort billigere, hvis det på forhånd
var blevet indkalkuleret i det samlede byggeprojekt, kan ikke føre
til et andet resultat. Der er derfor heller ikke med hensyn til bygge-

ledelse og tilsyn grundlag for et erstatningsansvar over for R ved-
rørende ekstraudgiften til perroner.
Voldgiftsretten finder, at der ikke er grundlag for at gøre R erstat-
ningsansvarlig for den ekstraudgift, som BH skal afholde til land-
måler. Voldgiftsretten lægger ved vurderingen heraf vægt på, at 
det først sent i forløbet blev klart, at der ville blive tale om et pro-
jekt, hvor der ikke alene skulle ske udskiftning af skinner og sveller. 
Den omstændighed, at R ikke sørgede for, at det i højere grad kom 
til at fremgå af udbudsmaterialet, at der ville blive tale om et stort 
antal udskiftninger af fikspunkter, kan heller ikke efter voldgiftsret-
tens vurdering føre til, at R af denne grund kan gøres erstatnings-
ansvarlig.
Voldgiftsretten finder endvidere, at der ikke er grundlag for at 
gøre R erstatningsansvarlig for, at HE indkøbte for mange betons-
veller mv., idet de mere præcise oplysninger fra R om jernbanens 
udstrækning først forelå på et tidspunkt, efter bestillingen var fore-
taget. Voldgiftsretten finder således, at disse udgifter er en følge 
af den overordnede forcering, som BH ønskede.
Endelig finder voldgiftsretten, at R ikke kan gøres erstatnings-
ansvarlig for, at HE ikke skal betale for de krav, som BH har 
fremsat vedrørende mangler. Ved afgørelsen heraf lægger voldgifts-
retten bl.a. vægt på, at det fremstår som usikkert, om der overhove-
det forelå mangler ved afleveringen i 2008, hvor også R deltog. 
Der er således efter bevisførelsen ikke grundlag for at fastslå, at R 
skulle have overset mulige fejl og mangler hverken i forbindelse 
med byggeledelse og tilsyn under arbejdets udførelse eller i forbin-
delse med afleveringsforretningen.
Samlet set kan der på denne baggrund ikke gives BH medhold i 
de friholdelseskrav, som BH har fremsat over for R.
BH's krav om betaling af 2,75 mio. kr. i honorarafslag som følge 
af mangelfulde ydelser leveret af R (2)
Som anført ovenfor finder voldgiftsretten, at det i afgørende grad 
skyldes BH's egne forhold, at der ikke er grundlag for at gøre et 
erstatningsansvar gældende over for R. Efter bevisførelsen finder 
voldgiftsretten dog samtidig grundlag for at fastslå, at der fra R's 
side ikke er ydet den rådgivning, byggestyring, tilsyn mv., som 
med rette kunne forventes. Voldgiftsretten finder således, at der i 
et vist omfang er grundlag for at give BH medhold med hensyn til 
påstanden om et honorarafslag som følge af mangelfulde ydelser 
leveret af R. Som begrundelse herfor kan anføres følgende:
For det første burde R i højere grad havde sørget for intern koor-
dinering i rådgivningsfirmaet R. Bevisførelsen for voldgiftsretten
efterlader således det indtryk, at der på en række punkter ikke blev
koordineret tilstrækkeligt internt hos R. Det gælder f.eks. koordine-
ring mellem den eller de medarbejdere, der tidligere havde været
udlånt til BH, og den senere projektledelse. Det gælder endvidere
koordinering under projekteringen. Som et eksempel herpå kan
nævnes, at der - som følge af et spørgsmål fra en af de bydende
entreprenører - blev foretaget en drastisk reduktion af det formodede
antal kubikmeter blødbund, der skulle udskiftes (fra 19.500 m3 til
5.000 m3, - - -). Efter bevisførelsen fremstår det som usikkert,
hvorledes en medarbejder hos R kunne komme frem til, at der
kunne foretages en så væsentlig reduktion, ligesom det henstår som
usikkert, hvorledes denne betydelige reduktion hang sammen med
tidligere iagttagelser om bl.a. problemstillingen vedrørende blød-
bund på den mere end 100 år gamle banestrækning. Det gælder
tillige koordineringen under byggeprocessen. Bevisførelsen giver
således anledning til at fastslå, at der ikke i tilstrækkelig grad blev
samarbejdet mellem de personer, der foretog byggeledelse/tilsyn i
forhold til de medarbejdere hos R, der f.eks. arbejdede med projek-
tændringer til afvanding og dæmninger.
For det andet burde R i højere grad have taget hensyn til, at BH 
ikke er en stor opdragsgiver som f.eks. Banedanmark. De medar-



bejdere fra R's afdelingskontor i - - -, der deltog i perioden frem til
entreprenørudbuddet i januar 2008, burde således i højere grad
have haft opmærksomheden henledt på, at der var tale om en byg-
herre, der ikke havde den store erfaring med hensyn til anlægspro-
jekter. Hertil kommer, at det var en bygherre, hvor der kort forinden
entreprenørudbuddet var sket udskiftning af den centrale ledelse,
ligesom BH nogle få måneder forinden af myndighederne havde
fået lukket banen i 12 dage. Selv om der af R blev udarbejdet
oversigter og skemaer med angivelse af, hvem der havde hvilke
opgaver og kompetence, finder voldgiftsretten, at R på en række
punkter kunne have ydet en mere optimal og målrettet rådgivning.
Som et eksempel herpå kan anføres det møde, der blev afholdt den
20. december 2007 - - -, hvor der fra BH's side deltog både den
afgående og den kommende direktør. Voldgiftsretten finder, at der
var tale om et væsentligt møde, og der blev end ikke udarbejdet et
referat, der blev sendt til BH, således at det klart fremgik, hvem
der skulle gøre hvad osv. Det eneste referat, som voldgiftsretten
har fået forevist om dette møde, er en delvist håndskrevet udgave
- - -, som BH først har fået kendskab til under denne voldgiftssag.
Ved forløbet frem til byggestart den 30. juni 2008 er det endvidere
voldgiftsrettens vurdering, at der fra R's side kunne være ydet en
langt strammere rådgivning og vejledning af opdragsgiveren BH.
Det gælder også udbudsmaterialet, hvor der i vidt omfang ikke er
foretaget en »skræddersyning« til det foreliggende projekt, men en
meget vid anvendelse af udbudsmateriale, der kan være velegnede
til andre typer udbud hos f.eks. Banedanmark. Hertil kommer, at
R burde have rådgivet BH om, at bygherrestyringen ikke var opti-
mal.
For det tredje burde R i videre omfang have mandet op, således
at de ydelser, som R skulle levere, var blevet leveret på et tidligere
tidspunkt. Det gælder bl.a. projektydelserne, herunder de løbende
tilretninger og ændringer af afvandings- og dæmningsprojekterne.
Det gælder endvidere tilsynet og den efterfølgende kontrol af bl.a.
HE's fakturaer. Bevisførelsen efterlader således det indtryk, at der
ikke forud for byggestart den 30. juni 2008 forelå en detaljeret til-
synsplan, ligesom der først sent i forløbet blev udarbejdet og
fremsendt tilsynsnotater mv. Det gælder endvidere de detaljerede
gennemgange af HE's aftalesedler mv. En række betydende notater
om anvendte arbejdstider og aftalesedlerne er således først udarbej-
det i februar 2009 - - -. På et tidspunkt, hvor den væsentligste del
af HE's fakturaer allerede var blevet betalt.
Samtlige disse forhold gør, at voldgiftsretten finder, at R's ydelser
har været mangelfulde. R har samlet fået betaling for et honorar på
mere end 10mio. kr. med tillæg af moms. Det er vanskeligt præcist
at angive størrelsen af den mangelfulde ydelse. Voldgiftsretten
finder, at der efter bevisførelsen er grundlag for at fastslå, at der
skal foretages et skønsmæssigt fastsat afslag på 2.500.000 kr. i R's
samlede honorar.
Der gives på denne baggrund BH delvis medhold, således at R til
BH skal betale kr. 2.500.000 ekskl. moms og med tillæg af proces-
rente fra den 5. juli 2010, til betaling sker.
BH's krav om tilbagebetaling af ca. 5,2 mio. kr. i for meget betalt
honorar (3)
Tilbagebetalingskravet på ca. 5,2 mio. kr. angår 16 ATR-ydelser,
der alle er blevet betalt af BH. Under forløbet fra 2007 til 2009
skete der en væsentlig udvidelse af opgaverne og dermed honoraret
til R. Med udgangspunkt i fremdriftsrapporterne fra R har udviklin-
gen været således:
Det akkumulerede forbrug pr. 31. januar 2007 var 81.517 kr., og
prognosen var ca. 1,1 mio. kr. - - -.
Det akkumulerede forbrug pr. 31. januar 2008 var ca. 1,6 mio.
kr., og prognosen var ca. 2,7 mio. kr. - - -.

Det akkumulerede forbrug pr. 31. juli 2008 var ca. 3,8 mio. kr.,
og prognosen var ca. 5,7 mio. kr. - - -.
Det akkumulerede forbrug pr. 31. januar 2009 var ca. 9,3 mio.
kr., og prognosen var ca. 9,6 mio. kr. - - -.
Det akkumulerede forbrug pr. 31. december 2009 var ca. 10,7
mio. kr., og prognosen var ca. 10,8 mio. kr. - - -.
De grundlæggende aftaler mellem BH og R er, som det fremgår
af den indledende beskrivelse i denne kendelse, aftalerne indgået
i december 2006 og tillægsaftalen fra maj 2007. Både før og efter
disse aftaler er der mellem parterne indgået yderligere aftaler. Efter
bl.a. den forklaring, som J [fra R] har afgivet, blev de yderligere
aftaler gengivet i de månedlige fremdriftsrapporter, og disse rappor-
ter forelå som udgangspunkt indenfor de første 10 dage i den føl-
gende måned. Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til grund,
at der var en vis uregelmæssighed med hensyn til fremsendelsen
af fremdriftsrapporterne, men at der stort set blev fulgt en frem-
gangsmåde, som forklaret af J. Det kan derfor lægges til grund, at
BH løbende blev orienteret om de udvidelser af opgaverne, der
ifølge R blev aftalt. Hertil kommer, at BH løbende har betalt faktu-
raerne fra R, og der mangler således nu kun at blive betalt en fak-
tura vedrørende indeksering og en rentefaktura.
Voldgiftsretten finder på denne baggrund, at der af R i tilstrækkelig
grad er ført bevis for, at der er udstedt fakturaer i overensstemmelse
med parternes aftaler. Som følge af, at der blev tale om et projekt,
der kom til at løbe over flere år, finder voldgiftsretten endvidere,
at der ikke er grundlag for at tilsidesætte R's krav om, at der skal
ske afregning for de medarbejdere, der aktuelt blev benyttet af R,
herunder til de anførte timetakster. Den omstændighed, at disse ti-
metakster er forskellige fra de timetakster, der fremgår af de oprin-
delige aftaler, kan ikke føre til et andet resultat.
Der kan på denne baggrund ikke gives BH medhold i påstanden
om tilbagebetaling vedrørende de 16 ATR-ydelser, der er omfattet
af påstanden om for meget betalt honorar.
BH's krav (1-3) mod R
BH gives på denne baggrund delvis medhold, således at R til BH
skal betale kr. 2.500.000 ekskl. moms med tillæg af procesrente
fra den 5. juli 2010, til betaling sker.
R's krav og påstande mod BH
R har nedlagt påstand om stadfæstelse af F.R.I.s Rets- og Re-
sponsumudvalgs kendelse af 13. september 2010, ligesom R har
nedlagt to selvstændige betalingspåstande, dels om betaling af
yderligere 446.877,57 kr. som følge af indeksering, dels om betaling
af yderligere rente med 779.932,11 kr. som følge af forsinket beta-
ling af honorar, der er blevet betalt efter påkrav og udstedelse af
rentefakturaer.
R's påstand om stadfæstelse af F.R.I.s kendelse (1)
Som anført finder voldgiftsretten, at der som udgangspunkt ikke
er grundlag for at give BHmedhold i påstanden om tilbagebetaling
af for meget betalt honorar. Voldgiftsretten kan derfor isoleret set
tiltræde den kendelse, der den 13. september 2010 blev afsagt af
F.R.I.s Rets- og Responsumudvalg. Ved denne kendelse er der ikke
taget stilling til, om der som følge af mangler ved arbejdet kan
være grundlag for at reducere det beløb, som R kan tilkomme.
Dette har voldgiftsretten taget stilling til, idet BH på dette punkt
har fået delvis medhold, således at R til BH skal betale 2.500.000
kr. ekskl. moms med tillæg af renter.
R's krav om indeksering (2)
R har nedlagt påstand om betaling af yderligere 446.877,57 kr.
som følge af indeksering. Voldgiftsretten finder ikke grundlag for
at tilsidesætte dette krav, herunder i lyset af, at rådgivningsopgaver-
ne som følge af BH's forhold kom til at forløbe over flere år.



Der gives derfor R medhold i, at BH til R skal betale kr.
446.877,57 med tillæg af moms og rente fra den 9. marts 2009 til
betaling finder sted.
R's krav om yderligere rente (3)
R har endelig nedlagt påstand om betaling af en rentefaktura på
779.932,11 kr. som følge af forsinket betaling af honorar, der først
er blevet betalt efter påkrav og udstedelse af rentefaktura. Voldgifts-
retten finder ikke grundlag for at tilsidesætte dette krav, og BH har
ligesom i sagenmellemHE og BH ikke haft specifikke bemærknin-
ger til rentefakturaen.
Der gives derfor R medhold i, at BH til R skal betale kr.
779.932,11 med tillæg af rente fra den 5. juli 2010 til betaling finder
sted.
R's krav mod BH
R's påstande tages på denne baggrund delvis til følge, således at
BH til R skal betale yderligere kr. 446.877,57 med tillæg af moms
og med tillæg af rente fra den 9. marts 2009 til betaling finder sted,
samt 779.932,11 kr. med tillæg af rente fra den 5. juli 2010, til be-
taling finder sted.
Sagsomkostninger
Efter de påstande, der er nedlagt under sagen, sagens forløb og
udfald har hver af parterne for en del tabt og for en del vundet sa-
gen. I det interne forhold mellem HE og BH er HE dog den part,
der beløbsmæssigt har vundet mest. BH skal derfor betale delvise
sagsomkostninger til dækning af advokat og udgifter til trykning
af ekstrakt med et beløb på i alt 2.200.000 kr. Beløbet er uden
moms, da HE er momsregistreret. I det interne forhold mellem BH
og R er R den part, der beløbsmæssigt har vundet mest. BH skal
derfor betale delvise sagsomkostninger til dækning af advokat med
et beløb på 2.000.000 kr. Også dette beløb er uden moms, idet R
er momsregistreret.
BH har foreløbigt udlagt samtlige omkostninger til syn og skøn.
Det samlede beløb er inklusive moms, afhjemling og afgift til
Voldgiftsnævnet opgjort til 1.631.062,64 kr. Ved afgørelsen af,
hvem der endeligt skal betale disse udgifter, finder voldgiftsretten,
at der ikke er grundlag for at lade HE bære nogen del af udgifterne.
Ved afgørelsen heraf lægger voldgiftsretten vægt på, at HE i det
væsentlige har fået medhold i sine påstande, ligesomHE også i det
væsentlige har fået medhold i de spørgsmål, der er stillet til
skønsmændene. Derimod har både BH og R i betydeligt omfang
ikke fået medhold ved besvarelsen af de stillede spørgsmål, og selv
om BH beløbsmæssigt er den mest tabende part, finder voldgifts-
retten, at udgifterne til syn og skøn skal fordeles ligeligt mellem
BH og R. Da BH foreløbig har betalt samtlige udgifter, skal R
herefter refundere BH halvdelen heraf. R skal derfor betale i alt
815.531,32 kr. til BH.
Af de grunde, der er anført om sagens forløb, udfald mv., forholdes
der som nedenfor bestemt med hensyn til omkostningerne til
voldgiftsretten.
- - -
De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens
behandling af sagen, betales af HE med 1/4-del, af BH med 1/2-
delen og af R med 1/4-del efter opgørelse og påkrav fra Vold-
giftsnævnet.
- - -



 

Kendelse afsagt den 14. oktober 2015 af Voldgiftsretten, Byggeri
og Anlæg, i sag nr. C-13352.

Underentreprenør UH (advokat Jes A. Rosenvinge)
mod
Totalentreprenør TE (advokat Cecilie Rust)

1. Indledning
Advokat Jes A. Rosenvinge har ved klageskrift modtaget den 24.
april 2014 anmodet Voldgiftsnævnet om at nedsætte en voldgiftsret
til afgørelse af en tvist mellem ovennævnte parter om klagerens
resttilgodehavende på entreprisesum, nedskrivning af garanti og
ekstraarbejder vedrørende 88 lejligheder inklusive kælder beliggen-
de i - - -.
Voldgiftsnævnet har i anledning heraf vedtaget at nedsætte en
voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for
bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af teknisk direktør Bo
Asplund, sektionsdirektør Jørgen L. Christensen og landsdommer
Bertil Vollmond, med sidstnævnte som formand.

2. Påstande og hovedforhandling
Sagen blev mundtligt forhandlet den 14. og 16. september 2015 i
Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2 B, 3. sal, 1620 Køben-
havn.
Voldgiftsrettens kendelse indeholder efter aftale med parterne
ikke en fuldstændig sagsfremstilling eller gengivelse af de afgivne
forklaringer og advokaternes procedurer.
Klageren har, efter at der under hovedforhandlingen er opnået en
forligsmæssig ordning mellem parterne vedrørende klagerens krav
for ekstraarbejder, endeligt nedlagt påstand om, at indklagede til
klageren skal betale 2.437.800,93 kr. med tillæg af sædvanlig pro-
cesrente af 224.625 kr. fra 1. marts 2013 og af 2.213.175,93 kr. fra
16. maj 2013.
Indklagede har efter den ovennævnte forligsmæssige ordning
mellem parterne vedrørende ekstraarbejder endeligt nedlagt påstand
om frifindelsemod betaling af 217.507,59 kr. inkl. momsmed tillæg
af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg.
Klagerens påstand fremkommer således:

214.100,00kr.Acontofaktura nr. 16
235.378,39kr.Forligsbeløb iht. forligsaftale af 14. september 2015 vedrørende

ekstraarbejder
1.380.500,35kr.Ekstra tidsforbrug, manglende byggestyring og koordination
154.662,00kr.Forlænget byggetid

1.984.640,74kr.I alt, ekskl. moms
496.160,19kr.Moms, + 25 %

2.480.800,93kr.I alt, inkl. moms
-43.000,00kr.Indklagedes modkrav vedr. Thermotec i uge 32

2.437.800,93kr.I alt, fratrukket anerkendt krav

Klagerens krav om betaling for ekstra tidsforbrug er i opgørelse af
11. november 2013 opgjort under henvisning til, at klageren har

haft et ekstra tidsforbrug på 1.672 timer på grund af indklagedes
manglende koordinering og styring.
Kravet opgøres nærmere således:

352 timerMangelfuld byggeledelse murerentreprisen
352 timerMangelfuld byggeledelse malerentreprisen
176 timerTavlelåg
47 timerKabler rykket
41 timerStrømulykker



440 timerManglende koordinering el-/arkitektprojektet
264 timerRørstop og overspartlinger

1.672 timerTimer i alt

Klagerens krav vedrørende forlænget byggeperiode er opgjort ud
fra, at byggeperioden blev forlænget med to måneder. Der kræves
betaling for firmabil i 74 timer a 63 kr., 4.662 kr., og 250 over-
montørtimer a 600 kr., 150.000 kr., eller i alt 154.662 kr. For så

vidt angår overmontørtimer, fremgår det af det underliggende ma-
teriale, at der er anvendt 119 timer i uge 1-5 (2. januar-3. februar)
2013 og 131 timer i uge 6-9 2013.
Indklagedes påstand fremkommer således:

214.100,00kr.Acontofaktura nr. 16
235.378,39kr.Forligsbeløb iht. forligsaftale af 14. september 2015 vedrørende

ekstraarbejder
449.478,39kr.I alt, ekskl. moms
112.369,60kr.Moms, + 25 %
561.847,99kr.I alt, inkl. moms
344.340,40kr.Indklagedes modkrav ekskl. moms
217.507,59kr.I alt

Indklagedes modkrav opgøres ekskl. moms således:
43.000,00 kr.Krav vedr. termoteca.
31.675,50 kr.Oprydning og støvsugningb.
13.660,00 kr.Udførelse af forskriftsmæssig fastholdelse af kabler i skaktec.
36.250,00 kr.Reparation af plader i skaktened.
3.300,00 kr.Lukning af huller efter boring ved flytning af hovedkabele.
37.280,00 kr.Ændring og tilpasning af porttelefonanlæg for 8 opgangef.
3.816,60 kr.Gennemgang/udbedring af fejl i - - - -dørtelefonanlægg.
1.480,63 kr.Tilpasning af pullerth.

173.877,67 kr.Udførelse af 1-årsmangleri.
344.340,40 kr.I alt

3. Sagsfremstilling
Ad klagerens krav
Klageren afgav den 31. maj 2011 tilbud til indklagede på udførelse
af elentreprisen i forbindelse med det under sagen omhandlede
byggeri.
På grundlag heraf blev der indgået entrepriseaftale vedrørende
elentreprisen mellem parterne dateret 28. december 2011 og 2. ja-
nuar 2012. Af aftalen fremgik, at entreprisesummen udgjorde
2.620.000 kr. ekskl. moms.
Vedrørende tidsplan hed det i entrepriseaftalen:
»Tidsplan (eftersendes). Opstart medio januar 2011-Aflevering
januar 2013«.
Der er enighed om, at det er en fejl, når det er angivet, at opstart
skulle finde sted medio januar 2011, idet opstart skulle finde sted
medio januar 2012.
Det er om afleveringstidspunktet i entrepriseaftalens punkt E, litra
5, bestemt:
»Aflevering: Medmindre andet er aftalt, afleverer UE sit arbejde
til TE samtidig med, at TE afleverer byggeriet til bygherren. Forin-
den aflevering kan ske, skal der på entreprenørens foranledning
være foretaget en grundig mangelgennemgang og efterfølgende
dokumenteret mangelafhjælpning.«
Ifølge referat af byggemøde den 25. januar 2012 forventedes
klageren at opstarte primo februar 2012.
Den samlede entreprise blev afleveret til bygherren den 28. februar
2013.
Klageren fremsendte den 23. april 2013 og den 15. maj 2013 op-
gørelser til indklagede i forbindelse med afleveringen af el-entre-

prisen. I den sidstnævnte opgørelse var klagerens krav vedrørende
elentreprisen opgjort til 6.829.013 kr., heraf materialer 3.371.383
kr. og arbejdsløn 3.457.830 kr.
Den 11. november 2013 udarbejdede klageren den opgørelse, der
danner grundlag for kravet under denne sag.
Med hensyn til klagerens krav om betaling for ekstra tidsforbrug
er der under sagen sket dokumentation af uddrag af e-mailkorre-
spondance mellem parterne i perioden 28. februar 2012 til 1. marts
2013 og af referater af byggemøder i perioden 26. september 2011
til 15. november 2012.
Der er endvidere sket dokumentation af en udskrift af klagerens
elektroniske tidsregnskab vedrørende byggesagen. Af dette regnskab
fremgår bl.a., at der i alt er anvendt 8.093 medarbejdertimer, heraf
195 overmontørtimer. Af medarbejdertimerne er 480 timer anvendt
efter 1. marts 2013.
Af en af klageren i klageskriftet udarbejdet opgørelse fremgår, at
der ved tilbudsafgivelsen var opgjort et tidsforbrug på 5.125 timer,
og at der er et ikke-honoreret ekstra tidsforbrug på 2.207 timer.
Heraf relaterer 535 timer sig til ekstra ydelser, mens de resterende
1.672 timer betegnes som spildtimer.
Ad indklagedes modkrav
Vedrørende krav på betaling af udgifter til oprydning og støvsug-
ning
I en af indklagede udfærdiget opgørelse vedrørende udgifter til
oprydning/støvsugning er klagerens andel af indklagedes udgifter
hertil i perioden 4. juli 2012 til 31. januar 2013 opgjort til 31.675,50
kr. Heraf vedrører 4.783 kr. oprydning mv. resten støvsugning fra
17. august 2012.



Af referater af byggemøder den 16. og den 30. august 2012 og
senere fremgår, at indklagede fremover ville foranstalte oprydning
og fjernelse af affald, og at udgifterne herved efter indklagedes
vurdering ville blive fordelt på de involverede entreprenører. Det
fremgår endvidere af referaterne, at det var aftalt på byggemødet,
at der skulle foretages støvsugning hver fredag, og at udgiften
hertil skulle deles mellem - - -, - - -, tømrer og - - -.
Vedrørende krav på betaling af udgift til plader i skaktene
I mail af 10. oktober 2012 fra indklagede ved M til klageren ved
F vedrørende plader i skakten påtaltes det, at hullerne i 88 plader
i skaktene var for store, og det anførtes, at man kun kunne acceptere,
at der var 1-2 cm om klagerens rør.
Vedrørende krav på betaling af udgift til ændring og tilpasning
af porttelefonanlæg
Det fremgår af faktura af 10. juli 2013 fra AE [anden entreprenør]
til indklagede stor 37.280 kr. ekskl. moms, at der den 3.-4. juli 2013
iht. tilbud blev foretaget ændring og tilpasning af porttelefonanlæg-
get.
Vedrørende krav på betaling af udgift til gennemgang/udbedring
af fejl på dørtelefonanlæg
Det fremgår af faktura af 25. juni 2013 fra AE til indklagede stor
3.816,60 kr. ekskl. moms, at der den 3. juni 2013 blev foretaget
gennemgang samt lokalisering af fejl på dørtelefonanlægget.
Vedrørende krav på betaling af udgift til reparation af pullert
Det fremgår af klagerens brev af 23. april 2013 til indklagede, at
pullerter og installationen for samme først kunne udføres, når fun-
damentet var støbt og kontrolleret af indklagede.
Det fremgår af faktura af 31. juli 2013 fra AE til indklagede stor
1.480,83 kr. ekskl. moms vedrørende tilslutning af pullert, at det
den 8. juli 2013 blev konstateret, at befæstelse for pullert var beska-
diget, og at der den 16. juli 2013 blev foretaget montering af pullert
i terræn samt udskiftning af AP9-dåse.
Vedrørende krav om betaling af udgift til udbedring af 1-årsmang-
ler mv.
I mails af 8. og 17. oktober 2013 orienterede indklagede klageren
om, at der iværksattes diverse arbejder for klagerens regning.
Arbejdet, der er omtalt i mails af 8. oktober 2013, blev udført af
AE den 7. og 9. oktober 2013. Ved faktura af 22. oktober 2013 bad
AE indklagede om betaling for arbejdet med 8.070,68 kr. ekskl.
moms.
Arbejdet, der er omtalt i mails af 17. oktober 2013, blev udført af
AE fra den 17. oktober 2013 til den 8. november 2013. Ved faktura
af 25. november 2013 bad AE indklagede om betaling for arbejdet
med 15.349,72 kr. ekskl. moms.
Medmail af 24. februar 2014 fremsendte indklagede 1-årsmangel-
liste til klageren og bad klageren om senest 27. februar 2014 be-
kræfte, at klageren ville udbedre manglerne, idet det anførtes, at
det var aftalt med bygherren, at manglerne skulle udbedres i uge
10 og 11 i 2014.
I mail af 4. marts 2014 anførte klageren bl.a., at klageren ikke var
blevet indkaldt til 1-årsgennemgangen, jf. AB §§ 37 og 39. Det
fremgik endvidere af mailen, at klageren ville tage stilling til de
rejste mangelkrav, men at afhjælpning ikke ville foregå iht. den af
indklagede fastsatte frist, der syntes urimelig kort.
I mail af 11. marts 2014 meddelte indklagede klageren, at den af
indklagede fastsatte frist ikke var overholdt, og at indklagede havde
iværksat mangeludbedring.
Der er udstedt to fakturaer af AE til indklagede efter 1-årsgennem-
gangen, faktura af 31. marts 2014 stor 55.071,64 kr. ekskl. moms,
der angives at vedrøre udbedring af mangler, jf. lister, og faktura
af 22. maj 2014 stor 9.098,97 kr. ekskl. moms, der angives at ved-
røre mangelgennemgang på de sidste 9 tavler grundet forkert af-
mærkning.

I opgørelse af 9. juni 2014 udarbejdet af indklagede er udgiften
til arbejder udført af AE opgjort til i alt 173.877,65 kr. ekskl. moms.
Opgørelsen indeholder ud over de ovennævnte 4 fakturaer en række
andre fakturaer udfærdiget i perioden fra 31. august 2013 til 19.
februar 2014.

4. Forklaringer
Der er under sagen afgivet forklaringer af C, D, F, G, J, K, M, N, 
O og af P.
C har forklaret, at han var bygherre BH's bygherrerepræsentant i 
forbindelse med byggeriet. Han er uddannet snedker og ingeniør. 
Han var ikke involveret i indgåelsen af totalentrepriseaftalen med 
TE. Man startede med at grave omkring september 2011. Han var 
ofte på pladsen. Indklagede stod for tilsynet. Indklagedes ledelse 
af byggeriet virkede lidt kaotisk ved starten af byggeriet i 2011-
2012. Indklagede havde kun en medarbejder på stedet, - - -. - - -
var ikke dygtig nok, og der skulle have været flere på til at lede 
byggeriet. Håndværkerne på stedet beklagede sig over byggeledel-
sen over for vidnet. Betonmanden kaldte - - - den døvstumme. - -
- bad om hjælp og fik hjælp af M. Det hjalp, da han kom til, men 
han havde kun visse opgaver. En af klagerens ansatte var en balla-
demager og var overhovedet ikke fleksibel. Det var imidlertid ikke 
al hans kritik, der var uberettiget. På et senere tidspunkt kom en 
medarbejder hos indklagede ved navn - - - til og var der en hel del. 
O, der var - - -'s chef, var der ikke meget. Der kom mere orden, da 
firma BE kom til og bistod indklagede. Det skete måske efter 
sommerferien. Porebeton blev kasseret nogle gange. Der var pro-
blemer med fremkommelighed og sikkerhed. Der var folk, der 
brokkede sig, og vidnet tror, at der var tilbagegang. Byggeriet vir-
kede også til sidst kaotisk. Etape 3 forløb imidlertid bedre end de 
foregående etaper. Der var forsinkelser, men de kan være blevet 
indhentede. Man afleverede, som man skulle. Ledelsen var fra 
starten ikke synlig på pladsen, og der manglede styring. Vidnet er 
ikke bekendt med, hvorledes forholdet var i relation til klageren.
D har forklaret, at han er uddannet murer og murermester og var
ansat i 1 ½ år hos firma P. Han var i forbindelse med det under sa-
gen omhandlede byggeri daglig leder af murerne. Der var 6-10
mand på pladsen. Arbejdet bestod i udførelse af sokler og skal-
muring. Arbejdet startede i foråret 2012 og fortsatte vistnok til
omkring juletid. Muligvis blev arbejdet allerede afsluttet i oktober
2012. Han var ikke meget på pladsen, efter at arbejdet var afsluttet.
Han fik på koordineringsmøderne kendskab også til den indvendige
del af arbejderne på ejendommen. Detaljeringsgraden af arkitekt-
tegningerne var for lav, og tegningerne var for dårlige. Der var
dårlig plads på byggepladsen, da grunden var meget lille. Byggesa-
gen skred ikke frem, som den skulle. Firma P kom derfor til at
bruge længere tid end normalt og blev ikke færdig, som man skulle.
Det skyldtes dels, at projektet ikke var tilstrækkelig detaljeret, dels
forholdene på byggepladsen. Der var også problemer for installa-
tionsfagene. Vidnets firma var rimeligt privilegeret, idet det arbej-
dede udvendigt. Indvendigt stod entreprenørerne på nakken af
hinanden. De fortalte herom på byggemøderne. Der var tale om et
dårligt projekt. Byggeledelsen gjorde en stor indsats, men kunne
ikke gøre nok. Han har ikke haft specifikke drøftelser med klageren
om problemerne. Ikke alt, hvad der blev sagt, blev ført til bygge-
mødereferaterne. Vidnet kunne høre på byggemøderne, at klageren
havde problemer med fremdrift pga. betonmanden. Den udenland-
ske arbejdskraft deltog ikke i koordineringsmøderne.
F har forklaret, at han er uddannet elektriker og elinstallatør. Han 
har i denne omgang været ansat 5 år hos klageren. Han udarbejder 
tilbud m.v., men arbejder også som overmontør.
Han kom i kontakt med indklagede gennem - - -, som han tidligere 
havde arbejdet sammen med. Han lavede de beregninger, der lå til 



grund for klagerens tilbud på elarbejdet i - - -. Han mente, at 88
boliger kostede ca. 2,5 mio. Han anvendte ved udarbejdelsen af
tilbuddet Landspriskuranten, der stammer fra 1970'erne. Man kan
ved brug af Landspriskuranten under anvendelse af en omregnings-
faktor ud fra materialeforbruget beregne udgifterne til materialer
og arbejdsløn. Som grundlag for beregningerne havde han bygge-
programmet og arkitekttegningerne. Der er ikke sket en fejl med
hensyn til opgørelsen af de forventede udgifter ved arbejdets gen-
nemførelse. De beregnede udgifter ud fra Landspriskuranten svarede
til vidnets almindelige erfaring med hensyn til tilsvarende arbejder.
Vedrørende full cost-skemaet, som vidnet har udarbejdet, har vidnet
forklaret, at der ved opgørelsen af løn- og mandskabsomkostninger
er regnet med de sædvanlige tillæg til den opgjorte lønudgift ifølge
Landspriskuranten, herunder reguleringstillæg 41,8 %, tillæg ved-
rørende spildtid 20 % og formandstimer 5 %. Salgsprisen for ar-
bejdstimer inklusive dækningsbidrag blev opgjort til 243 kr. ekskl.
moms.
Der var inden entreprisekontraktens indgåelse udarbejdet et elpro-
jekt, som han imidlertid ikke så på daværende tidspunkt, idet det
var indklagedes ønske, at han optimerede projektet, så der var
mulighed for at udføre arbejdet billigere, end hvis elprojektet blev
fulgt. Der forelå ikke, da entreprisekontrakten blev indgået, en
tidsplan ud over, hvad der stod i kontrakten. Efter hans opfattelse
måtte bestemmelsen i kontrakten om aflevering januar 2013 forstås
som primo januar. Han drøftede ikke dette spørgsmål med indkla-
gede. Inden vidnet afgav tilbuddet i maj 2011, havde han fået oplyst
af - - -, at det måtte forventes, at arbejdet ville tage 10, 11 eller 11
½ måneder.
- - - fremsendte kort efter entreprisekontraktens underskrift tids-
planen. Det var efter hans opfattelse indlysende, at elarbejdet
skulle kunne udføres oppefra og ned eller omvendt i de enkelte
opgange. Det krævede efter hans opfattelse ikke forbehold, idet
der foreligger en branchekutyme herfor. Han forudsatte, at der
skulle sættes 2-3 mand på opgaven. Han gjorde ikke indklagede
opmærksom herpå. Indklagede ville ikke være gået med til, at kla-
geren indsatte et forbehold vedrørende tidsforbruget.
I efteråret 2011 udførte klageren arbejde på stedet i forbindelse
med etablering af byggestrøm. Der var tale om andre medarbejdere
end de, der stod for de øvrige arbejder. Det var - - - og senere også
M, der forestod byggeriet på indklagedes vegne. Da - - - sagde op,
overtog O i en periode arbejdet. Herefter trådte - - - til, og O ophør-
te. Vidnet var selv på pladsen 3-4 halve dage pr. uge. Den medar-
bejder hos klageren, som C omtaler, hedder - - -. Han var ikke en
ballademager. Han gik meget op i sikkerhed og havde ret i sin kritik.
Det gik galt med flowet i klagerens arbejde næsten fra starten pga.
problemer med porebetonarbejdet. Dette arbejde blev udført af - -
- fra Polen. De folk, der arbejdede med porebeton, gjorde ikke en
opgang færdig ad gangen. De arbejdede i tre opgange på en gang.
Der var problemer på grund af sprogbarrieren. Nogle af medarbej-
derne kunne lidt tysk. Deres formand kunne lidt dansk og lidt en-
gelsk. Firmaet var ikke med til byggemøderne. Det var svært at få
- - - til at tage noget med i de mødereferater, han udarbejdede.
Vidnet sendte nogle gange mails herom, men andre gange undlod
han det. Efter vidnets opfattelse skulle tidsplanerne vise, hvornår
de foregående entreprenører var færdige, men det gjorde de ikke.
Vidnet efterlyste en plan, hvorefter de foregående fag gjorde sig
færdige og ryddede op efter sig. Man vadede rundt i hinandens støv
på pladsen. Indklagede udstedte deadlines til klageren. Klageren
kunne imidlertid ikke udføre arbejdet i opgang 6 som ønsket, da
der var rørstop. Fremkommeligheden fungerede heller ikke særlig
godt. Det var således et problem, når der stod paller med porebeton
i lejlighederne, idet klageren så ikke kunne trække kabler, fordi
porebetonen på et tidspunkt skulle ud. Der var mange fag i samme

opgang i slutningen af en etape, hvad der må forventes, men der
var også i øvrigt mange forskellige håndværkere til stede i samme
opgang. Indklagede ville gerne have gulvvarme på, og de elektriske
gulvvarmepumper skulle derfor køre. Da der endnu ikke var lavet
elinstallationer, blev de tilsluttet byggestrømmen. Strømmen faldt
ud adskillige gange, fordi der var noget galt med de pumper, som
vvs-installatøren leverede. Andre underentreprenører forårsagede
skader på klagerens arbejder. Klageren bad indklagede om at sørge
for, at de øvrige entreprenører ikke skadede klagerens arbejde.
Klageren kunne ikke kommunikere sprogligt med underentreprenø-
rerne. Indklagede afviste at gøre noget. Klageren måtte mande op
som følge af, at klageren blev forsinket.
Med hensyn til kravet i anledning af mangelfuld byggeledelse har
vidnet forklaret, at man ikke kunne få det sædvanlige flow, da de
andre gik i vejen.
Der skulle på baggrund af krav fra Arbejdstilsynet sættes tavlelåg
på. Der var spænding på anlægget pga. gulvvarmen. Klageren satte
samtlige låger på. Rammerne med låger blev taget ud af andre
håndværkere. Vidnet mener, at det må være malerne, der tog dem
ud. Udenlandske malere vil gerne male bag ved rammen. Klageren
måtte sætte dem på igen. Det medførte spildtid. De øvrige omkost-
ninger ved retablering af tavlelåger er der krævet betaling for i op-
gørelsen vedrørende ekstraarbejder.
Med hensyn til kravet vedrørende kabler, der er rykket løse, har
vidnet forklaret, at der opstår problemer, hvis kabler bliver revet
løs i forbindelse med indstøbning, idet det bagefter kræver tid at
få fat i kablerne.
Med hensyn til kravet vedrørende strømulykker har vidnet forkla-
ret, at klageren havde etableret strøm, men ikke var færdig hermed.
Andre entreprenører pillede ved installationerne, hvilket medførte
strømulykker, der ramte klagerens ansatte. Klageren bad 4 gange
indklagede om at gøre noget ved det, men der skete ikke noget.
Der skulle måske have været skiltning. Det blev pointeret mange
gange i byggemødereferater, at der var »lukket land« bag tavlelå-
gerne.
Med hensyn til kravet i anledning af manglende koordinering af
el/arkitektprojektet har vidnet forklaret, at de køkkener, der blev
installeret, ikke svarede til arkitektprojektet. Det medførte, at nogle
dåser måtte flyttes, hvilket indklagede stod for. Efter at indklagede
havde flyttet dåserne, virkede de imidlertid ikke, hvilket medførte
spildtid for klageren. Det gav også problemer, at mange installation-
er som følge af ændringerne kom bag overskabene. Ingeniøren
havde ikke regnet med skørt over overskabene. Ændringerne
medførte også, at kontakter blev placeret lige bag aftræksrør, så
man næsten ikke kunne komme til dem.
Med hensyn til kravet i anledning af rørstop og overspartling har
vidnet forklaret, at maleren spartlede så flot, at man ikke kunne
finde dåserne. Indklagede overså nogle af dåserne, som klageren
så måtte finde, hvilket var meget tidskrævende. Der var kommet
et materiale i dåserne, som det var meget vanskelig at få ud. Rørstop
medførte, at klageren ikke kunne komme videre med opgang 6.
Det var svært at få indklagede til at indse, at klageren ikke kunne
færdiggøre arbejdet i opgang 6. Det passer meget godt, at disse
forhold har medført en spildtid på 264 timer.
Den fordeling af spildtiden på 1.672 timer i forskellige tilfælde-
grupper, der er sket i klagerens opgørelse, er foretaget af vidnet
ved tilbageregning. Det eneste, der er helt præcist, er tidsforbruget
ved strømulykker, hvor klagerens ansatte brugte tid på at tage på
skadestuen. De 1.672 timer var ren uproduktiv tid. Klageren sendte
ikke løbende regninger vedrørende spildtid, da klageren ikke for-
ventede at få dem honoreret. Vidnet foretrak at bruge sin tid til
mere fornuftige ting.



Opgørelsen over klagerens samlede tidsforbrug i forbindelse med
arbejdet for indklagede, hvorefter der er anvendt i alt 8.093 timer,
bygger på udtræk fra klagerens økonomisystem. Klageren har uge-
og dagsedler, der dokumenterer tidsforbruget. På grund af en mis-
forståelse mellem vidnet og klagerens advokat er opgørelsen først
blevet fremlagt umiddelbart inden hovedforhandlingen. Der var et
meget betydeligt tidsforbrug i januar 2013. Der skete i løbet af
måneden opmanding til måske 10 mand. Vidnets tidsforbrug er
medtaget i opgørelsen med 195 timer.
Ved opgørelsen af kravet for forlænget byggepladsdrift indgår
vidnets arbejdstimer baseret på vidnets ugesedler.
Opgørelsen af klagerens krav er ikke baseret på, at der er tale om
et regningsarbejde, men på at tilbudsprisen kunne have holdt, hvis
de normale forudsætninger i forbindelse med arbejdets gennemfø-
relse havde været til stede.
Vidnet har vedrørende klagerens opgørelse af 23. april 2013 for-
klaret, at materialeprisen her er opgjort ud fra klagerens sædvanlige
satser ved regningsarbejder. Der blev ved udarbejdelsen af tilbuddet
til indklagede regnet med et lavere dækningsbidrag end sædvanligt
på materialerne. Det materialetillæg på 966.020 kr., der er i opgø-
relsen af 11. november 2013, hænger formentlig sammen med, at
man har tillagt klagerens sædvanlige avance.
Vedrørende indklagedes modkrav har vidnet forklaret, at anerken-
delsen af kravet på 43.000 kr. skyldes, at der forelå forsinkelse fra
klagerens side i uge 32 i forbindelse med det pågældende arbejde.
Der var imidlertid ikke tale om, at klageren var forsinket i forhold
til nogen termin.
Vedrørende indklagedes krav om godtgørelse af udgifter til ren-
gøring og oprydning har vidnet forklaret, at klageren aldrig har
modtaget de områder, hvor man skulle arbejde i rengjort eller op-
ryddet stand. Klageren har støvsuget og ryddet op på almindelig
måde, når klagerens arbejde i de enkelte områder var afsluttet.
Klageren blev først præsenteret for kravet efterfølgende.
Vedrørende kravet på reparation af plader i skaktene har vidnet
forklaret, at klageren lavede huller i krydsfinerpladerne i skaktene
for at kunne føre ledninger igennem. Der har ikke været rejst indsi-
gelse mod hullernes størrelse, som har været ens i alle opgange.
Klageren er først blevet præsenteret for kravet under sagen.
Vedrørende kravet om godtgørelse af udgifter til fastgørelse af
kabler har vidnet forklaret, at klageren under entreprisen blev
præsenteret for kravet om fastgørelse, men afviste at gøre det på
daværende tidspunkt. Kablerne skulle efter vidnets opfattelse fast-
gøres. Vidnet ved ikke, hvad dette arbejde bør koste, men finder
det krævede beløb herfor højt.
Porttelefonerne virkede ved ibrugtagningen af de enkelte etaper.
Der havde forinden været forhold, der havde måttet rettes af klage-
ren. Anlægget blev efter ibrugtagningen splittet ad, da der var fejl
på de anvendte stålplader, som derfor skulle udskiftes. Der kan i
den forbindelse være sket beskadigelse af porttelefonanlægget.
Vedrørende kravet iht. AE's faktura af 9. juni 2014 på 173.877,65
kr. ekskl. moms har vidnet forklaret, at han ikke har set fakturaen
før under voldgiftssagen. Efter vidnets kendskab var der ikke
mangler ved afleveringen, og klageren er ikke efterfølgende blevet
mødt med krav på grund af mangler. Da der ikke er udarbejdet
mangellister, kan der ikke rejses mangelkrav.
G har forklaret, at hans firmas entreprise omfattede udvendig
murerarbejde, skalmur. Arbejdet startede efter påske og var færdigt
ultimo november. Der var i gennemsnit 10-12 mand fra hans virk-
somhed på pladsen. Vidnet var hovedansvarlig for murerprojektet.
D var på pladsen. Vidnet deltog ikke i byggemøderne, men deltog
i enkelte møder på pladsen, bl.a. med - - - og O. Han var også forbi
pladsen en til to gange månedligt. Indklagede mente, at vidnets
firma var forsinket, mens vidnet mente, at der ikke havde været

klar rettidigt fra indklagedes side, således at der forelå forsinkelse
fra indklagedes side. Vidnets oplevelse fra anden række var, at der
ikke var den sædvanlige byggestyring. Der var underentreprenører,
der ikke deltog i byggemøderne.
J har forklaret, at han har været direktør hos indklagede siden
1998, hvor virksomheden begyndte. Han var forbi byggepladsen
ca. hver 14. dag, hvor han var omkring ½ dag på pladsen. Det vir-
kede, som om klageren var tidsmæssigt presset og koncentrerede
sig om de opgaver, hvor andre skulle til bagefter. O var inde over
byggeriet. - - - blev headhuntet til en stor sag i en anden virksom-
hed, og hans ansættelse hos indklagede ophørte derfor. - - - var god
til dokumenter. M, der kom til, var god på pladsen. Indklagede har
15 til 25 byggepladser i gang ad gangen. De fleste entreprenører
er gengangere. Vidnet har aldrig under forløbet hørt, at klageren
gjorde krav om erstatning for spildtid. Hvis indklagede havde fået
at vide, at der var spildtid, kunne klagerens folk være sat til arbejde
i kælderen. Hvis indklagede var blevet bekendt med kravet, ville
indklagede have tabsbegrænset. Der var ikke tale om, at der forelå
regningsarbejde, før indklagede modtog slutregningen på 3 gange
entreprisesummen. Indklagede troede, at der forelå en fejl, og ind-
bød K og - - -til møde. De oplyste ved mødet, at der ikke forelå en
fejl. Indklagede fik ingen dokumentation. Klagerens repræsentanter
gav udtryk for, at indklagede skulle betale, ellers ville der blive en
sag. Indklagede har rykket for dokumentation under sagen uden
resultat. Klageren rejste ikke krav om betaling for spildtid i forbin-
delse med afslutningen af de enkelte etaper. Hvis indklagede havde
hørt om spildtid, ville indklagede have fjernet de forhold, der førte
til spildtid. Det kan ikke have været en overraskelse for klageren,
at der var tale om et stort tidsforbrug, da klageren løbende registre-
rede tidsforbruget. Når der fremsættes krav om betaling for ekstra-
arbejder, kan man bede om dag- og ugesedler. Der var voldsom
kontrol med indklagede hele tiden. Der blev ikke påpeget problemer
ud over det sædvanlige.
K har forklaret, at han er direktør hos klageren og en af ejerne af
virksomheden. Der er ca. 120 ansatte i virksomheden. Efter hans
opfattelse måtte man ud fra tegningerne regne med, at en elektriker
kunne klare en lejlighed på en formiddag. Tilslutning af el i køkke-
nerne var ikke med i klagerens entreprise. Vidnet blev koblet på
sagen i oktober/november 2012. Fra november 2012 drøftede han
løbende sagen med F. Vidnet har været to gange på pladsen. Når
der i opgørelsen af 23. april 2013 blev foretaget opgørelse på
samme måde som for regningsarbejder, skyldtes det, at man ikke
kunne afregne ud fra tilbuddet pga. alt, hvad der var sket. Opgørel-
sen skete ud fra forbrug af materialer og arbejdsløn.Materialeprisen
er beregnet ud fra kostprisen med et dækningsbidrag på 30 %. Ved
beregningen af arbejdsløn blev der taget udgangspunkt i den akkord
på 200 kr., der var aftalt med svendene, hvortil kom tillæg, herunder
dækningsbidrag 30 %. Vidnet deltog også i udarbejdelsen af opgø-
relsen af 15. maj 2013. Forskellen mellem denne opgørelse og op-
gørelsen af 23. april 2013 kan skyldes, at der i mellemtiden var
foretaget indbetaling. Når klageren ikke kræver det i denne opgø-
relse anførte tilgodehavende, skyldes det, at klagerens advokat har
oplyst, at der ved opgørelsen af parternes mellemværende skal an-
vendes de oprindeligt aftalte satser. Vidnet deltog efter klagerens
fremsendelse af opgørelsen af 23. april 2013 i et møde med indkla-
gede. Mødet blev ultrakort, da indklagede ikke ville diskutere ek-
straarbejder, herunder spildtid.
Timeforbruget i den kort før hovedforhandlingen fremlagte opgø-
relse kommer fra klagerens økonomisystem. Klageren har de til-
grundliggende uge- og dagsedler liggende. Timeforbruget efter
afleveringen skyldes, så vidt vidnet ved, at klageren gjorde parke-
ringskælderen helt færdig.



M har forklaret, at han arbejder som projektleder hos indklagede.
Han arbejdede fra december 2011 en gang om ugen med det under
sagen omhandlede byggeri. Fra slutningen af januar 2012 arbejdede
han fuldtids på byggeriet. Han overtog i første omgang kvalitetssik-
ring og sikkerhed. I slutningen af januar 2012 overtog han koordi-
neringen af byggeriet. Da - - - stoppede omkring september 2012,
kom Omeget på sagen. - - - blev ansat som projektchef fra oktober
2012, men deltog allerede i september måned i 5-6 møder og kom
ca. hver anden dag på byggepladsen. - - - overtog ledelsen, men
vidnet stod stadig for koordineringen. Vidnet havde 14 dages bar-
selsorlov i januar 2013. - - - hjalp til en periode.
Der blev lavet supplerende tidsplaner og senere detailtidsplaner.
På byggemøderne talte man om, hvordan det gik i forhold til tids-
planerne. Tidsplanerne blev udsendt eller udleveret på byggemøde-
rnemed henblik på underentreprenørernes kommentering. Klageren
skulle bruge to dage på 2 lejligheder. Vidnet anviste klageren,
hvilke lejligheder de kunne tage dagen efter og de følgende dage.
Vidnet drøftede løbende, hvor klageren kunne komme til, med F
og formanden på stedet. Klageren misforstod nogle gange vidnets
besked og stod forkerte steder. Indklagede har også jokket i det
nogle gange. Indklagede registrerede stadet, og hvor mange mand
der var på pladsen. Indklagede lavede intern kontrol med, hvor
langt de enkelte var. Indklagede bad klageren om at færdiggøre
opgang 1. Klageren meddelte, at de var færdige, men det var de
ikke. Det førte til tilbagegang for porebetonmanden. Klageren
havde ekstremt travlt i etape 2 i uge 32 og blev ikke færdig som
forudsat. I og med at elektrikeren ikke var færdig med ledningerne
i gulvene, kunne der ikke lægges thermotec, og de folk, der skulle
lægge thermotec, måtte forlade stedet. Klageren erkendte forsinkelse
i uge 32. Gasbetonvæggene foran skaktene skulle monteres efter
thermotec. Man var færdige med sidste slidlag i opgang 8 i uge 41-
42. Man skulle have været færdig i uge 34. Klageren, der var bag-
efter, koncentrerede sig om at lave lejlighederne og manglede op-
gangene. Klageren skulle tilbage og lave de forsyningskabler, de
ikke havde lavet i første omgang. Det stod på mangellisterne. Ind-
klagede indkaldte mange gange til krisemøder. Indklagede bad
klageren udskifte mandskab og mande op. Der var ikke meget re-
sultat, før indklagede begyndte at holde særmøder med de enkelte
entreprenører i december 2012. Indklagede fandt ud af, at særmø-
derne var bedre end byggemøder. Indklagede holdt særmøder med
nogle entreprenører op til hver anden dag. De byggemødereferater,
vidnet skrev, refererede det, der blev sagt. En gang imellem fik han
imidlertid ikke en kommentar med. På byggemøderne var dialogen
udmærket. Byggemøderne blev brugt til at koordinere fremadrettet.
Man reviderede tidsplanen ud fra underentreprenørernes input.
Klageren har ikke haft behov for ændringer.
- - -'s byggeleder kunne nogenlunde dansk og var ekstremt god
til engelsk og tysk. 2-3 af de ansatte kunne kun polsk, men de, der
var ledere, kunne engelsk og tysk. Nogle gange blev vægge placeret
forkert eller var ude af lod. I alt var der 5-6 vægge, der skulle væl-
tes, og en væg, der manglede. Der var et par enkelte lejligheder,
hvor porebetonarbejdet ikke blev færdigt som planlagt. Der var
ikke tale om manglende styring af murer og maler. Der var tids-
punkter, hvor indklagede begik fejl i forbindelse med byggestyrin-
gen, men der er slet ikke tale om fejl i den størrelsesorden, som
klageren hævder.
Indklagede betalte klageren for arbejdet med udbedring af rørstop
i etape 1. I etape 2 og 3 gennemgik indklagede selv rørstop i sam-
arbejde med - - - og et andet firma. Vidnet kan ikke huske, hvor
mange rørstop klageren udbedrede. I etape 2 og 3 var der ca. 10
rørstop. Forholdene var bragt i orden, inden klageren kom til lejlig-
hederne. Der har været spartling fra malerne og materialer fra mu-
rerne i dåserne. Der hang 1 ½ m kabel ud fra nogle af dåserne.

Klageren har fortalt, at telefonkabler skulle stikke ud, men det gjaldt
ikke elkabler. Normalt sætter man låg på dåserne. Vidnet har været
alle dåser igennem med sin skruetrækker.
I opgang 1 og måske 2 skete der ændringer med hensyn til nogle
gipsvægge. Der er givet betaling for ekstraarbejde i den forbindelse.
Vidnet kan ikke se, at der herudover kan være krav om betaling
for spildtid vedrørende dette arbejde.
Vidnet har endvidere forklaret, at klageren ikke havde en fremdrift
på en lejlighed pr. dag. Klageren påtalte småting, f.eks. at der lå et
stykke træ på 3 m i en lejlighed. Vidnet sørgede herefter straks for
at få fjernet træstykket. Klageren påtalte også, at der var gasbeton
i lejlighederne, der senere skulle bruges her. Gasbetonen var place-
ret på en palle midt på gulvet. Man kunne uden problemer føre
ledningen uden om pallen. Efter vidnets opfattelse hindrede dette
forhold derfor ikke klageren i at udføre sit arbejde.
I opgang 1 fik man alle problemer. Der skete ændring af projektet,
idet der skulle skørt over overskabene efter bygherrens krav. Det
medførte tilbagegang for at ændre installation. Klageren har fået
betaling herfor som ekstraarbejde. Fra opgang 2 blev projektet
ændret, således at der i stedet for et lampeudtag skulle etableres et
stik. Det skulle være prisneutralt. I opgang 3 og 6 har - - - og - - -
udført flytningen af nogle stik. Der er tale om mindre ændringer.
De ændringer, klageren har lavet, er honoreret som ekstraarbejder.
Efter vidnets opfattelse var projektet udmærket, også for så vidt
angår skalmuring.
Arbejdstilsynet kom på eget initiativ den 7. august 2012. Tilsynet
kommer ca. hver anden måned. Det blev bl.a. konstateret, at der
ikke var låg på gruppetavler, og at nogle underentreprenører havde
ledninger, der ikke var forskriftsmæssige.
Foreholdt mail af 7. februar 2013 fra F har vidnet forklaret, at der
var strøm på lejlighedstavlerne, så gulvvarmen kunne aktiveres.
Det var nødvendigt af hensyn til udtørringen af ejendommen.
Nogle har uberettiget tændt for gruppeafbryderne på lejlighedstav-
lerne, hvorved der er kommet spænding også på løse ender i instal-
lationen. I mange byggemødereferater står der, at man ikke må gå
ind i el-tavlerne. Vidnet har også i øvrigt sagt det. Vidnet kan i
øvrigt ikke forstå, at elektrikerne ikke selv testede, om der var strøm
på, inden de påbegyndte deres arbejde. Indklagede havde valgt at
montere tavlerne med en skrue. Der blev demonteret hele tavler.
Den store parkeringskælder måtte ikke belastes med oplagring.
Man havde et bælte på 4 ½ m til oplagring langs bygningerne. Til
tider var andre entreprenører end klageren forsinket. Hele byggesa-
gen blev forsinket lidt, men en del kunne indvindes. Indklagede
blev først færdig til aflevering på det tidspunkt, der var aftalt med
BH, selv om indklagede skulle have været færdig før ifølge de af-
taler, der var indgået med entreprenørerne.
N har forklaret, at han er ansat hos firma BE. Hans arbejde vedrø-
rende det under sagen omhandlede byggeri blev påbegyndt den 17.
december 2012. Formålet var at få byggeriet afsluttet og afleveret
til bygherren. Der skulle i den forbindelse ske opfølgning på de
mangellister, der var sendt ud til underentreprenørerne. Indklagede
havde selv lavet listerne over mangler. Med hensyn til klagerens
arbejde var der konstateret fejl på nogle kabler i vægge. Der var
også fejl på nogle porttelefoner, idet der blev ringet op til forkerte
lejligheder. Afhjælpningen lykkedes ikke fuldt ud for klageren. De
fejl, der opstod på etape 1, opstod tilsvarende på etape 2 og 3. AE
var i stand til at udbedre fejlene. Inden indklagede afleverede til
BH, fik underentreprenørerne at vide, hvornår det ville ske. Bebo-
erne reklamerede efterfølgende. Beboerne flyttede ind samtidig
med afleveringen til BH. Der blev herefter lavet samlede lister over
mangler af BH. Indklagede lod listerne gå videre til fagentreprenø-
rerne. Etape 3 blev afleveret til BH i slutningen af februar 2013. I



marts havde klageren en mand på stedet, der foretog afhjælpning
og bl.a. søgte at løse problemet vedr. dørtelefonerne.
O har forklaret, at han var afdelingsleder hos indklagede indtil 1.
december 2012-1. januar 2013. Han var både direkte involveret og
med på sidelinjen ved kontraktindgåelsen med klageren. Der må
have været diskuteret tid og pris i forbindelse med kontraktindgå-
elsen. Vidnet deltog i et eller to møder med klageren, der var repræ-
senteret af F og - - -, inden - - - fratrådte. Indklagede ønskede, at
klageren fremmede arbejdet. Vidnet kan ikke huske, om man
drøftede, hvorfor der forelå forsinkelse fra klagerens side. Møderne
førte til, at klageren indsatte ekstra mandskab. Han kan ikke mindes
forbehold fra klageren om ekstrakrav.
P har forklaret, at firma DB, hvor han er beskæftiget, sørgede for,
at der var ryddeligt på byggepladsen. Firmaets opgaver startede
tidligt i processen, og firmaet var involveret til byggeriets afslut-
ning. Firmaet kom på pladsen efter tilkald. Firmaet sørgede for
fastholdelse af kabler i skakte og lukkede for store huller her.
Endvidere sørgede firmaet for støvsugning og undersøgte, om rør
var stoppet.

5. Procedure
Klageren har til støtte for sin påstand gjort de anbringender gælden-
de, der er anført i påstandsdokument af 4. september 2015, hvori
det bl.a. hedder:
»…
2.3 Ekstra tidsforbrug, mangelfuld byggestyring og koordination
(Pos. 7) - kr. 1.380.500,35 ekskl. moms
Som totalentreprenør og byggeleder påhvilede der under entrepri-
sens udførelse TE en pligt til forestå byggestyring og sædvanlig,
hensigtsmæssig koordinering af underentrepriserne. Dette er sæd-
vanligt og naturligt (samt ubestrideligt), og det følger tillige af den
almindelige obligationsretlige hensyns- og samarbejdspligt.
TE har ikke opfyldt sin pligt til at sikre byggestyring og koordine-
ring af byggeriet og underentrepriserne, tværtimod har byggeriet
lidt under en total mangel på styring og koordinering, herunder
komplet manglende overblik, udskiftning af byggeledere og fravær
af tilsyn fra TE's side.
Ordensforskriften i AB 92 § 20 ændrer ikke herpå, og det gøres
gældende, at UE under alle omstændigheder har overholdt AB 92
§ 20.
Som følge af, at TE's byggestyring og koordinering af underentre-
priserne var særdeles mangelfuld, har UE lidt et erstatnings- og
kompensationsberettiget tab i form af bl.a. forsinkelse og forstyr-
relse, jf. AB 92 § 27.
UE er bekendt med, at så at sige alle fagentreprenørerne på den
omhandlede byggesag led under TE's manglende styring og
manglende overblik og koordinering.
…
UE har på »- - -« været nødsaget til at anvende væsentligt mere
tid og flere folk på arbejdet end forudsat ved UE's tilbudsafgivelse.
UE forudsatte således et tidsforbrug på 5.125 timer, mens det
faktiske tidsforbrug udgjorde 8.093 timer, hvoraf 1.672 timer kan
henføres til spildtid, jf. nedenfor.
UE's forudsatte tidsforbrug var beregnet ud fra en byggeperiode
på 11 ½ måned, hvilket var i overensstemmelse med parternes af-
tale, jf. bilag 2. Som følge heraf var det ikke nødvendigt, at UE
eksplicit anførte det som et forbehold ved tilbudsafgivelsen, at en-
treprisen skulle udføres på denne tid, herunder særligt fordi UE's
ekstra tidsforbrug var begrundet i forhold, som ikke kan have været
TE ubekendt, og da der er tale om forhold, TE bærer ansvaret og
risikoen for.
Ved sin tilbudsafgivelse havde UE således - naturligvis - forudsat,
at entreprisen kunne udføres i et kontinuerligt flow, og med hen-

sigtsmæssig koordination af underentrepriserne. Det var således 
forudsat, at UE kunne arbejde »oppefra-og-ned« eller »nedefra-og-
op« i hver lejlighedsopgang. En sådan arbejdsgang er i overensstem-
melse med almindelig branchekutyme, idet det er væsentligt mere 
tidskrævende at skulle »springe rundt« mellem forskellige opgange 
og lejligheder, som er placeret langt fra hinanden i de enkelte op-
gange, hvilket UE stedse måtte gøre.
Det gøres gældende, at TE er ansvarlig for det ekstra tidsforbrug 
forbundet med manglende koordinering og mangelfuld byggesty-
ring, og at TE som følge heraf er forpligtet til at honorere UE for 
voldsom spildtid og en omfattende tilbagegang forbundet hermed.
Herudover var el-entreprisen i væsentligt omfang præget af ar-
bejdshindringer som følge af ufremkommelighed, hvilket tillige 
medførte et væsentligt forøget tidsforbrug for UE. Det gøres gæl-
dende, at TE bærer risikoen for, at elarbejderne ikke kunne udføres 
uden forhindringer i form af opstuvning i opgange og lejligheder.
UE's arbejde blev desuden bremset som følge af manglende 
fremkommelighed for lednings- og rørføringen som følge af rørstop 
og/eller manglende indstøbninger for el i betonelementerne.
El-entreprisen var tillige præget af, at øvrige underentreprenører 
og/eller andre i en række tilfælde forvoldte skader på UE's arbejde, 
hvilket resulterede i, at UE måtte omgøre arbejderne. Dette drejer 
sig eksempelvis om afmonterede tavlelåg og kabler, som blev 
rykket og/eller beskadiget, ekstra tidsforbrug i forbindelse med 
sikkerhedsforanstaltninger samt kortslutninger og strømulykker 
som følge af at andre entreprenører tændte gruppeafbrydere. UE 
har desuden lidt et tab på grund af forøget tidsforbrug (tilbagegang) 
som følge af, at malerentreprenøren overspartlede de af UE indmu-
rede og indstøbte dåser.
Det gøres i forbindelse hermed gældende, at AB 92 § 12, stk. 2,
skal læses i sammenhæng med § 12, stk. 1, således at TE i denne
konkrete sag som totalentreprenør/bygherre er ansvarlig for skader
på UE's udførte arbejde, der kan tilregnes TE som følge af TE's
manglende iagttagelse af sine forpligtelser i relation til byggestyring
og koordinering af entrepriser.
Det gøres herudover gældende, at TE bærer ansvaret og risikoen 
for de ovennævnte forhold. Som følge heraf er TE forpligtet til at 
honorere UE for det ekstra tidsforbrug, der er anvendt som følge 
heraf.
Foruden det anførte, var arkitekt- og elinstallationsprojektet ikke 
koordineret i tilstrækkeligt omfang, hvilket affødte forøget tidsfor-
brug og forsinkelse/forstyrrelse for UE. UE's forøgede tidsforbrug 
som følge af uklarheder i projektet er eksempelvis begrundet i, at 
lys i overskabe ikke indgik i det oprindelige projekt, at TE's køkke-
ninstallationer medførte ulovlige placeringer af elinstallationer bag 
skabe, og at spots i lejlighedernes badeværelser ikke fremgik af det 
oprindelige el-projekt.
Det gøres gældende, at TE - som totalentreprenør - bærer ansvaret 
og risikoen for uklarheder mellem arkitektprojektet og detailprojek-
terne og heraf følgende forøget tidsforbrug for UE. Det kan ikke 
føre til andet resultat, at UE har deltaget i projektgennemgangsmø-
der o.l., idet TE har projekteringspligten er dermed ansvaret for 
projektet og projektændringer.
Som det fremgår, har UE lidt et tab som følge af forøget tidsfor-
brug i forbindelse med entreprisen. Ekstra tidsforbrug som følge 
af spildtid, der skyldes TE's forhold, kan opgøres til 1.672 timer. 
Tabet kan direkte henføres til TE's ansvarspådragende adfærd under 
entreprisen.
Det gøres i den forbindelse gældende, at de almindelige erstat-
nings- og kompensationsbetingelser er opfyldt.
Det bestrides, at entreprisens forsinkelse skyldes UE's forhold. 
UE havde konsekvent det fornødne mandskab til at udføre el-ar-
bejdet, forudsat at dette blev styret og planlagt hensigtsmæssigt.



Dette understreges af, at UE's ansatte udførte overarbejde, herunder
weekendarbejde, i de perioder hvor der var behov for det. UE øn-
skede dog ikke at bære risikoen for, at TE ikke ville honorere op-
mandingsomkostninger og forcering som ekstraarbejde, hvorfor
UE til stadighed forsøgte at formå TE til at skabe flow i arbejderne.
Herudover har UE iagttaget sin tabsbegrænsningspligt derved, at
UE løbende har opfordret TE til at opfylde sin pligt til et koordinere
underentrepriserne og sikre et hensigtsmæssigt flow. Det kan ikke
komme UE til skade, at TE ikke har opfyldt disse opfordringer.
UE har løbende gjort opmærksom på de forhold, der medførte
forsinkelse og forøget tidsforbrug, hvorfor TE ikke kan have været
ubekendt med, at den manglende koordinering og styring af entre-
priserne har medført et betydeligt mertidsforbrug for UE. Desuden
har UE løbende taget forbehold for tidsplanerne og i flere tilfælde
varslet, at ekstra tidsforbrug ville blive faktureret. Det gøres således
gældende, at UE har foretaget behørig reklamation. AB 92 § 24,
stk. 3, er i øvrigt alene er en ordensforskrift, og TE kan ikke have
været ubekendt med de forhold, der lå til grund for forsinkelsen.
…
2.4 Forlænget byggetid (Pos. 8) - kr. 154.662 ekskl. moms
Det gøres gældende, at TE er ansvarlig for, at entreprisen ikke
kunne gennemføres inden for den forudsatte tidsramme, og at TE
derfor skal godtgøre UE's omkostninger forbundet med den forlæn-
gede byggetid, jf. AB 92 § 27.
…
2.5 Renter
Det gøres gældende, at UE's rentepåstande er i overensstemmelse
med renteloven og AB 92 § 22, stk. 11, og at UE er berettiget til
forrentning af kravet.
…
3. TE's modkrav
TE's modkrav vedrører i al væsentlighed omkostninger til tredje-
mandsudbedring samt forsinkelseskrav fra andre underentreprenø-
rer.
TE's modkrav afvises i dets helhed, på nær omkostningen på kr.
43.000 for kassering af termotec, jf. bilag…, hvilket er medregnet
i den opgjorte påstand.
TE's modkrav er i det hele udokumenteret, ligesom modkravet
vedrører forhold, som TE bærer ansvaret og risikoen for.
Det gøres overordnet gældende, at TE har bevisbyrden for, at der
er tale om mangler, og at disse mangler hidrører fra arbejde, som
UE er ansvarlig for. Denne bevisbyrde skærpes som følge af, at
TE - som totalentreprenør og byggeleder - ikke iværksatte en afle-
veringsforretning.
I det følgende knyttes bemærkninger til de enkelte dele af TE's
krav.
Kravene vedrørende porttelefoner og dørtelefoner kan ikke gøres
gældende mod UE, idet TE ikke har dokumenteret, at de påståede
mangler forelå på tidspunktet for aflevering/ibrugtagning. Risikoen
for anlæggene overgik til TE ved arbejdernes aflevering/ibrugtag-
ning, hvor disse fungerede som de skulle. Det kan ikke komme UE
til skade, at TE ikke indvilligede i optagelse af syn og skøn i over-
ensstemmelse med AB 92 § 45, tværtimod.
TE's krav vedrørende rengøring og befæstning af en pullert bestri-
des ligeledes som udokumenterede, bl.a. fordi TE ikke har doku-
menteret, at forholdene bestod på tidspunktet for aflevering.
Med henvisning til kravet vedrørende kabler i skakte bemærkes
det, at arbejdet blev forsinket som følge af rørstop, hvilket er forhold
som TE bærer ansvaret/risikoen for. Dette krav bestride således
også.
For så vidt angår udførelse af udskæringer i forskallingen til
kabler bemærkes, at UE har udført tilsvarende huller i pladerne i

andre skakte, hvilket ikke har udløst reklamation fra TE. Kravet 
bestrides.
For så vidt angår TE's krav vedrørende huller ved firkantede uds-
paringer bemærker UE, at dette arbejde er foretaget efter aftale 
med VVS-entreprenøren. Som følge af den forestående isolering 
af VVS-rør nåede UE i fællesskab med VVS-entreprenøren den 
konklusion, at der i den firkantede udsparing ikke ville være plads 
til kabler. Derfor blev der boret huller ved siden af den firkantede 
udsparing. Kravet bestrides således.
UE's krav på kr. 173.877,65 for mangeludbedring bestrides som 
udokumenteret. TE har ikke dokumenteret, at der er tale om 
mangler, som UE's bærer ansvaret og risikoen for. Mails fra tredje-
mand (AE El) er ensidigt indhentede erklæringer, der ikke kan til-
lægges bevismæssig vægt.
Hertil kommer, at TE's fremlagte mails i en række tilfælde ikke 
dokumenterer, at der var givet UE behørigt varsel om tredjemands-
udbedring. Der henvises eksempelvis til bilag… hvor TE den 8. 
oktober 2013 kl. 8.23 varslede UE, at en mangel vil blive udbedret 
ved tredjemand - og samme dag kl. 8.29 bestilte arbejdet ved AE, 
som desuden ifølge bilagene allerede havde udført en del af arbej-
derne. Hertil kommer bilag …[e-mail af 17. oktober 2013], hvor 
UE orienteredes om tredjemandsudbedring efter arbejdet var 
igangsat.
TE navngiver i bilag… kravet »Udbedring af 1 års mangler«. TE 
har imidlertid ikke dokumenteret, at man indkaldte UE til en 1-
årsgennemgang, ligesom den frist UE fik til at kommentere på 
mangellisterne fra 1-årsgennemgangen var meget kort (3 dage). 
Hertil kommer, at de fleste af de i bilag … fremlagte fakturaer er 
dateret længe før 1-års mangellisten fremsendtes. På denne bag-
grund bestrides kravet.
Opsummerende har TE hverken dokumenteret, at der var mangler 
ved el-entreprisen, at påståede mangler var til stede ved afleve-
ring/ibrugtagning, eller at UE skulle være ansvarlig for de påståede 
mangler i øvrigt.
Under alle omstændigheder havde UE afhjælpningsret, hvorfor 
TE's krav i bedste fald kan opgøres til kostprisen for arbejderne, 
dvs. det beløb UE har sparet ved ikke selv at udføre arbejdet.
…
Som følge af, at TE's krav i det hele er udokumenteret, og som
følge af at TE ikke har dokumenteret, at der er tale om krav, som 
UE bærer ansvaret og risikoen for, har TE ingen modregningsad-
gang overfor UE's krav/påstandsbeløb, ligesom UE bør frifindes 
for TE's selvstændige betalingspåstand.
…«
Klageren har under proceduren med hensyn til kravet om betaling
for ekstra tidsforbrug anført, at tidsforbruget efter afleveringen 
ifølge klagerens opgørelse kan skyldes, at parkeringskælderen blev 
færdiggjort på dette tidspunkt.
Klageren har påstået indklagedes anbringende om, at den timepris, 
der er anvendt ved opgørelsen af klagerens krav for ekstra tidsfor-
brug, er for høj, afvist, da der er tale om et nyt anbringende, og der 
ikke er grund til at tillade det fremsat.
Indklagede har til støtte for sin påstand gjort de anbringender 
gældende, der er anført i påstandsdokument af 14. september 2015, 
hvori det bl.a. hedder:
»…
Nærværende sag drejer sig om, hvorvidt TE er forpligtet til at
betale UE for de af UE's påståede ekstraarbejder, påstået mertids-
forbrug og påståede ekstraomkostninger som følge af forlænget
byggetid. Dette forudsætter i sagens natur, at det findes dokumen-
teret, at der ér udført ekstraarbejde og forbrugt ekstra tid og omkost-
ninger, som opgjort af UE, og at dette findes bevist at kunne hen-
føres til TE.



Det er TE's overordnede synspunkt, at bevisbyrden herfor, som
påhviler UE, ikke er løftet.
Sagen er kendetegnet ved en helt usædvanlig forvirring og uklar-
hed fra UE's side om hvordan, det påståede krav mod TE skal op-
gøres….
…
Dette forløb demonstrerer med al tydelighed, at UE's påstande
under denne sag er ubegrundede og i øvrigt uoverensstemmende.
…
Det gøres gældende, at den manglende konsistens samt de diver-
gerende krav underbygger, at UE end ikke selv har overblik over
henholdsvis har et tilstrækkeligt grundlag for sit krav. Endnumindre
har det således været muligt for TE at beregne og gennemskue UE's
krav og de bagvedliggende ydelser.
På baggrund af de afvigende og unøjagtige opgørelser, som UE
er fremkommet med, og at det således ikke har været klart for TE,
hvad UE's krav androg, endsige omfatter, gøres det gældende i
forhold til renter, at UE ikke har adgang til at kræve renter fra de
påståede »forfaldstidspunkter«, som opgjort i klageskriftet, …, og
således at rentekravet skal løbe fra sagens anlæg.
- - -
3. Sagens problemstillinger
Sagen angår to overordnede problemstillinger:
3.1 Spørgsmål om UE's ekstraarbejder og ekstraomkostninger
…
Det gøres tillige gældende, for så vidt angår de af UE påståede
meromkostninger forbundet med den forlængede byggetid (kr.
154.662,00 ekskl. moms) i form af overmontørtimer og omkostnin-
ger til firmabiler er udokumenterede. UE har fremlagt (bilag …)
nogle af UE ensidigt udarbejdede - uspecificerede opgørelser, der
skulle underbygge omkostningerne.
Det er imidlertid ikke dokumenteret, at der er tale om omkostnin-
ger, som faktisk er betalt af UE (betalingsdokumentation er herunder
ikke fremlagt), og allerede af den grund, er UE ikke berettiget til
betaling for disse forhold.
3.2 Spørgsmål om UE's ekstra tidsforbrug
Parterne er uenige om, hvorvidt TE er forpligtet til at honorere
UE det i bilag … opgjorte tidsforbrug, som efter UE's opfattelse
omfatter ekstra tidsforbrug.
Sagens hovedproblemstilling, og størstedelen af UE's krav, vedrø-
rer således nærmere, hvorvidt det af UE opgjorte ekstra tidsforbrug
på hele 2.207 timer, herunder 1.672 spildtimer, 1) kan dokumenteres
at være forbrugt og 2) kan henføres til TE sådan, at TE kan pålæg-
ges at honorere dette eksorbitante mertidsforbrug.
UE har opgjort et krav stort kr. 1.380.500,35 overfor TE, som
angiveligt skulle bero på, at UE, efter det anførte, skulle have haft
et mertidsforbrug på hele 1.672 timer, som skulle vedrøre
»spildtimer«
UE har gjort gældende, klageskriftets…, replikkens… og proces-
skrift I, … at UE i forbindelse med afgivelsen af sit tilbud af den
31. maj 2011, bilag 1, havde kalkuleret og forudsat et timeforbrug
på i alt 5.125.
Spørgsmålet om mertidsforbrug skal vurderes på baggrund af, 1)
i hvilket omfang UE kan godtgøre at have afgivet tilbud på el-en-
treprisen ud fra den afgørende forudsætning, at entreprisearbejdet
kunne udføres på maksimalt 5.125 timer.
2) Såfremt Voldgiftsretten finder dette godtgjort, beror spørgsmålet
i anden række på, i hvilket omfang UE, på baggrund af de af UE
ensidigt udarbejdede tidsopgørelser (bilag 74 og bilag 105), findes
at have dokumenteret at have haft et mertidsforbrug på 2.207 timer,
herunder 1.607 spildtimer.
3) Såfremt Voldgiftsretten finder tidsforbruget tilstrækkelig doku-
menteret, beror spørgsmålet i sidste ende på, i hvilket omfang risi-

koen for det påståede forudsatte tidsforbrug kan overvæltes på TE 
i en situation, hvor TE ikke er orienteret om det forudsatte tidsfor-
brug, og hvor der hverken i tilbuddet (bilag …) eller i entreprise-
kontrakten (bilag…) er indeholdt oplysning eller forbehold herom, 
og hvor der i øvrigt er aftalt en fast entreprisesum på kr. 2.620.000 
ekskl. moms, jf. bilag …. Såfremt risikoen skal overvæltes på TE 
forudsætter dette, at TE er årsag til det påståede mertidsforbrug.
Bevisbyrden i relation til samtlige de anførte forhold, der skal 
indgå i vurderingen af UE's krav om betaling for mertidsforbrug, 
påhviler UE.
Det gøres gældende, at UE ikke har dokumenteret, at UE har 
indgået den som bilag … fremlagte entreprisekontrakt, herunder 
om en fast entreprisesum på kr. 2.620.000 ekskl. moms, under 
forudsætning af, at UE's timeforbrug maksimalt ville andrage 5.125 
timer.
Risikoen for det faktiske tidsforbrug forbundet med udførelsen 
af el-entreprisen er således - helt åbenbart - i enhver henseende 
UE's, på samme måde som UE også opnår gevinsten, i det omfang 
det forbrugte tidsforbrug er mindre end antaget.
Eftersom UE er i stand til ganske specifikt at opgøre et ekstra ti-
meforbrug til 2.207 timer, må det lægges til grund, at UE har et 
bagvedliggende dokumentationsgrundlag, eksempelvis i form af 
dags-/timesedler el. l., der klart udviser alt tidsforbrug, og hvilke 
ydelser forbruget relaterer sig til, og hvorpå UE's beregninger er 
foretaget.
TE har opfordret (processkrift A…) UE til at fremlægge de eksakte 
beregninger, der skulle have dannet grundlag for UE's tilbudsafgi-
velse samt dokumentation for det samlede tidsforbrug, herunder 
spildtid: eksempelvis i form af dags- eller timesedler. Dokumenta-
tionen udgøres imidlertid af, som anført, alene af de ensidigt udar-
bejdede bilag … og ….
Forbruget af det betydelige antal påståede spildtimer og ekstra 
tidsforbrug er således ikke dokumenteret af UE. Der er således in-
gen form for dokumentation, der underbygger timeantallet endsige 
gør det muligt for TE at eftertjekke eller blot få indsigt i den bag-
vedliggende dokumentation, der ligger til grund for opgørelsen.
Det gøres gældende, at de som bilag … og … fremlagte og af UE 
ensidigt udarbejdede oversigter, ikke dokumenterer eller sandsyn-
liggør, at UE skulle have anvendt et ekstra tidsforbrug på 2.207 ti-
mer.
UE ses ikke i at bestride det af TE anførte, at UE under entreprisen
hverken har adviseret eller varslet overfor TE det angiveligt for-
brugte ganske betydelige mertidsforbrug, som UE gør gældende,
at TE har forårsaget og er ansvarlig for.
Det fremhæves i den sammenhæng, at der inden for entrepriseret-
ten gælder skærpede krav i relation til påberåbelse af forsinkelse 
og mangler, se for forsinkelses vedkommende bl.a. AB92 § 24, 
stk. 3, hvoraf fremgår, at »Anser entreprenøren sig berettiget til 
forlængelse af en frist, skal bygherren snarest muligt underrettes 
skriftligt.« Denne forpligtelse har UE tilsidesat.
Det er på baggrund af det anførte, efter TE's opfattelse, helt 
åbenbart, at UE således hverken har godtgjort sit tidsforbrug, her-
under sit betydelige ekstratidsforbrug på 2.207 timer, som således 
angiveligt skulle svare til nær halvdelen af det samlede timeantal, 
5.115, som UE oplyser at have forudsat at skulle bruge på hele 
entreprisen baseret på udførte beregninger. Sammenholdt med, at 
UE i processkrift 1 …, anfører at man havde forudsat en entrepri-
seperiode på 11 ½ måned, og at byggeperioden blev forlænget med 
2 måneder, processkrift I, …, så hænger tallene ganske enkelt, 
heller ikke her, sammen.
Det gøres gældende, at risikoen for UE's påståede mertidsforbrug 
under alle omstændigheder er UE's. Det gøres gældende, at såfremt 
risikoen skulle kunne overvæltes på TE forudsætter dette, at UE



skulle have taget forbehold for tidsforbruget i sit tilbud på entrepri-
sen …, eller der skulle have indgået et sådant forbehold i entrepri-
sekontrakten ….
UE begrunder de 1.672 spildtimer med, at TE skulle have udført
byggeledelsen mangelfuldt under entreprisens udførelse.
Det fastholdes, at bevisbyrden i relation til at godtgøre, at den af
TE udførte byggeledelse var mangelfuld, herunder har været årsag
til et mertidsforbrug på 1.672 timer, selvsagt er UE's. Bevisbyrden
er forsøgt løftet af en række e-mails fra UE til TE, hvor man henvi-
ser til ubetydelige forhold, som skulle være til hinder for, at UE
kunne udføre el-entreprisen i et kontinuerligt flow. Det er TE's
opfattelse, at de af UE fremsendte og fremlagte e-mails ikke tilnær-
melsesvist løfter UE's bevisbyrde.
UE har gjort gældende, at UE's mertidsforbrug skyldtes TE's for-
hold. Det er uklart, om det anførte skal forstås sådan, at UE anlæg-
ger det synspunkt, at den samlede kontinuerlige forsinkelse, som
UE befandt sig i både under entreprisen og i relation til færdiggø-
relse af entreprisen i det hele skulle bero på TE's forhold, og at UE
således skulle være uden ethvert ansvar for forsinkelse. UE er, som
anført, opfordret (processkrift A, …) til at præcisere dette, uden at
spørgsmålet imidlertid er klart besvaret.
TE gør heroverfor gældende, at sagens bilag, herunder den frem-
lagte korrespondance og byggemødereferaterne, ikke harmonerer
med dette synspunkt.
Derimod understøtter byggemødereferaterne (bilag…) og den
fremlagte korrespondance, at TE forestod styringen af entreprisen
og konsekvent fulgte op og rykkede i relation til UE's løbende be-
tydelige forsinkelse og anmodede om opmandning på pladsen. Der
kan i den henseende eksempelvis henvises til byggemødereferat
nr. 22, punkt 01.05 nr. 37, 38 og 39, punkt 01.12, nr. 40 og 41,
punkt 01.12 samt nr. 48, punkt 01.13, afsnittet »El«, og referat af
byggemøde nr. 49, punkt 01.12, afsnittet »El«.
Der kan desuden bl.a. henvises til den som bilag… fremlagte
korrespondance, som tillige godtgør TE's løbende koordinering og
opfølgning i relation til UE's forsinkelse.
Sammenfattende gøres det gældende, at UE hverken har dokumen-
teret faktisk at have forbrugt 1.672 spildtimer, hvorledes man er
kommet frem til et så eksorbitant højt antal spildtimer, eller at de
anførte spildtimer skulle kunne henføres til TE. UE har heller ikke
dokumenteret (eller end redegjort for), hvorledes UE har iagttaget
sin tabsbegrænsningspligt.
Det fremhæves, at UE hverken i forbindelse med entreprisens
udførelse har opgjort eller varslet et sådant betydeligt tidsforbrug.
4 TE's modkrav
…
TE har allerede ved e-mail af 13. august 2012 bilag …, opgjort
sit krav kr. 143.800,00 ekskl. moms forbundet med økonomi
overfor TE's underentreprenører i forbindelse med ventetid og
manglende færdiggørelse af el-arbejder i to uger, overfor UE. UE
ses ikke forud for anlægget af nærværende sag at have rejst indsi-
gelser mod opgørelsen. TE gør ud af de kr. 143.800 ekskl. moms
imidlertid alene kr. 43.000 ekskl. moms gældende under nærværen-
de sag. Dette beløb, som vedrører kassering af et læs Termotec, er
anerkendt af UEmed henvisning til, at…»idet UE i denne uge ikke
fik lagt rør og kabler ud på gulvene inden termotec'en blev lagt
ud« (replikkens …).
Den del af TE's modkrav, der vedrører bilag …, kr. 43.000 ekskl.
moms, er således uomtvistet mellem parterne.TE har desuden
måttet afholde en række udgifter til oprydning og støvsugning mv.
efter UE's udførte arbejde, idet UE forsømte selv at udføre dette.
Som bilag…er fremlagt en samlet oversigt over de hermed forbund-
ne af TE afholdte udgifter kr. 31.675,50 ekskl. moms.

TE har varslet i byggemødereferaterne at ville lade de pågældende 
arbejder udføre ved tredjemand, jf. byggemødereferat nr. 40 og 41 
(bilag …), punkt 01.11.
TE har måttet afholde udgifter kr. 13.660,00 ekskl. moms til DB's 
udførelse af forskriftsmæssig fastholdelse af kabler i skakte. TE 
adviserede ved e-mail af 29. november 2012, bilag …, UE om, at 
arbejdet ville blive udført ved tredjemand. Fotos af den mangelfulde 
montering er fremlagt som bilag ….
Som følge af UE's udførelse af for store udskæringer i forskallin-
gen til kabler, var det nødvendigt at udføre reparation af forskal-
lingsplader før støbning af dæk i skakte. Ved e-mail af den 10. 
oktober 2012, bilag …, anmodede TE forgæves UE om at udbedre 
forholdet. Reparationsarbejderne blev som følge af UE's manglende 
udbedring igangsat ved DB.
Videre har TE afholdt omkostninger kr. 3.300,00 ekskl. moms til 
- - - for udbedring af huller efter UE's boring ved flytning af hoved-
kabel. Fotos af de af UE påførte huller er fremlagt som bilag ….
Videre har TE afholdt udgifter til ændring og tilpasning af portte-
lefonanlæg for 8 opgange, i alt kr. 37.280,00 ekskl. moms, jf. fak-
tura 42247 af 10. juli 2013, fra AE (fremlagt som underbilag …). 
Udbedringen var nødvendiggjort af, at der var gennemgående 
funktionsproblemer på grund af fejlinstallationer af porttelefonerne.
Som følge af UE's manglende reaktion på TE's løbende reklama-
tioner herom … var TE henvist til at lade forholdene udbedre ved 
tredjemand.
UE henviser til, at UE ved skrivelse af den 16. maj 2013 (bilag 
…) tog forbehold for funktionen af porttelefoner.
Det gøres gældende, at det er uden retlig betydning, at UE flere 
måneder efter, at forholdet skulle være færdiggjort og udbedret, 
ensidigt tager et sådant forbehold, og at det anførte følgelig ikke 
fratager UE ansvaret for de udførte arbejder.
TE gør herunder gældende, at UE er forpligtet til at erstatte de 
udgifter, som TE har måttet afholde til tredjemand for udbedring 
af porttelefoner (bilag …).
TE har desuden måttet afholde betydelige omkostninger til AE 
for udbedring af mangler ved de af UE udførte el-arbejder, i alt kr. 
173.877.65 ekskl. moms.
Der henvises til den som sagens bilag … samt … fremlagte kor-
respondance, der løbende påpeger mangler og udbedringsbehov, 
samt udviser, at TE flere gange har varslet og adviseret UE om, at 
udbedring ville blive foretaget ved tredjemand.
På trods af TE's reklamationer har UE imidlertid ikke udbedret 
manglerne, hvorfor TE har været henvist til at lade disse udbedre 
ved tredjemand,
Opgørelse samt fakturaerne for de udførte arbejder fremgår af 
sagens bilag ….
Det gøres sammenfattende gældende, at UE er forpligtet til at 
dække de omkostninger, som UE's forsinkelse og mangelfulde ar-
bejde, har påført TE.
…«
Indklagede har endvidere under proceduren, for så vidt angår
klagerens påstand om betaling for ekstra tidsforbrug, anført, at en 
del af de 1.672 timer, der kræves betaling for, ligger efter afleverin-
gen. Et eventuelt ekstra tidsforbrug kan ikke, som af klageren på-
stået, kræves honoreret med 825 kr. pr. time, men alene med 243 
kr. pr. time, svarende til den timepris, klageren gik ud fra ved afgi-
velsen af tilbuddet på arbejdet. Det bør tillades indklagede at 
fremsætte dette anbringende, da forholdet først er kommet frem 
under hovedforhandlingen.
Med hensyn til klagerens krav om betaling for forlænget byggetid
har indklagede anført, at klageren på baggrund af entrepriseaftalens
bestemmelse om aflevering januar 2013 ikke kan have haft en be-
rettiget forventning om, at byggeperioden ikke ville overstige 11



½måned, eller at byggeriet ville blive afsluttet før end ved udgan-
gen af januar måned 2013.

6. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat
Klagerens krav:
Ekstra tidsforbrug, mangelfuld byggestyring og koordination
Det er en betingelse, for at klageren kan rejse kravmod indklagede
for ekstra tidsforbrug, at klagerens tidsforbrug i forbindelse med
udførelsen af det arbejde, der er omfattet af entrepriseaftalen, blev
forøget ud over, hvad der normalt måtte forventes, som følge af
forhold, som indklagede var ansvarlig for.
For så vidt angår den del af klagerens krav, der er begrundet i
fjernelse af tavlelåg og i strømulykker, bemærkes, at disse forhold
må antages at skyldes, at andre entreprenører end indklagede har
voldt skader på klagerens arbejde. Når henses hertil og til det oply-
ste om indklagedes håndtering af disse problemer, findes der ikke
grundlag for at pålægge indklagede ansvar for klagerens eventuelle
ekstra tidsforbrug som følge af disse forhold.
For så vidt angår den øvrige del af klagerens krav, bemærkes, at
det efter bevisførelsen, herunder den dokumenterede e-mailkorre-
spondance, de dokumenterede byggemødereferater og de af navnlig
F og M afgivne forklaringer, må lægges til grund, at der i perioder
under byggeriet var problemer med byggeledelsen og koordinerin-
gen, navnlig med hensyn til porebetonarbejdet, at der skete ændrin-
ger i forhold til arkitektprojektet i køkkenet, at nogle kabler i for-
bindelse med indstøbningen blev revet løs, og at der i et vist omfang
var rørstop og skete overspartling af dåser, som klageren havde
monteret. Det må endvidere efter bevisførelsen lægges til grund,
at en lang række af de problemer, der løbende opstod som følge
heraf, hurtigt blev løst af indklagede, og at klageren i forbindelse
med løsningen af en del af problemerne opnåede betaling for ek-
straarbejder. Der er ikke under sagen af klageren fremlagt arbejds-
eller ugesedler, der dokumenterer klagerens »spildtid«. Klageren,
der først har rejst krav om ekstrabetaling efter byggeriets afslutning,
har heller ikke fremlagt en specificeret opgørelse over, hvornår og
i hvilket omfang der har været ekstra tidsforbrug som følge af ind-
klagedes forhold og årsagen hertil. Det findes herefter ikke godt-
gjort, at forhold, som indklagede er ansvarlig for, har medført et
tidsforbrug for klageren, ud over hvad der normalt måtte forventes
ved et byggeri som det foreliggende. Som følge heraf frifindes
indklagede for klagerens krav om betaling for ekstra tidsforbrug.
Forlænget byggetid
Klageren kræver betaling for omkostningerne ved, at byggetiden
blev forlænget fra 1. januar til 28. februar 2013.
Ifølge entrepriseaftalen skulle afleveringen af klagerens arbejde
ske i januar 2013. På denne baggrund, og da det oplyste om de
forudgående forhandlingermellem parterne ikke kan føre til et andet
resultat, må det ved sagens afgørelse lægges til grund, at klageren
ved entrepriseaftalens indgåelse alene havde en berettiget forvent-
ning om, at arbejdet kunne færdiggøres i løbet af januar måned
2013, hvorfor klageren alene kan rejse krav om ekstra betaling som
følge af, at byggetiden blev forlænget fra udgangen af januar til
28. februar 2013. Idet det må lægges til grund, at denne forsinkelse
ikke skyldtes klagerens forhold, tillægges der klageren godtgørelse
for omkostningerne ved byggetidens forlængelse, hvorved bemær-
kes, at betingelserne for at pålægge indklagede erstatningsansvar
i henhold til AB § 27, stk. 1, ikke er opfyldt. Godtgørelsen fastsættes
efter det foreliggende - herunder navnlig de forøgede omkostninger
til overmontør som følge af forsinkelsen - skønsmæssigt til 40.000
kr. med tillæg af moms.
Indklagedes krav:
Oprydning og støvsugning

Efter bevisførelsen må det i overensstemmelse med referaterne
af byggemøderne den 16. august 2012 og senere lægges til grund,
at det var aftalt med klageren, at klageren skulle betale en andel af
den udgift til støvsugning, som indklagede afholdte, hvorfor klage-
ren er forpligtet til at betale det beløb, indklagede har krævet ved-
rørende støvsugning. Efter bevisførelsen findes det derimod ikke
godtgjort, at klageren har undladt at rydde op som foreskrevet på
byggepladsen, hvorfor klageren frifindes for den del af indklagedes
krav, der vedrører oprydning. Som følge heraf skal klageren betale
26.892,50 kr. af indklagedes udgifter til støvsugning og oprydning.
Fastholdelse af kabler i skaktene
Efter det fremkomne må det lægges til grund, at klageren ikke
sørgede for, at kablerne i skaktene blev fastgjort, og at klageren
undlod at bringe forholdet i orden, da klageren blev opfordret dertil
af indklagede. Klageren er derfor forpligtet til at betale det herfor
krævede beløb, idet det ikke findes godtgjort, at det er urimeligt.
Reparation af plader i skaktene
Efter bevisførelsen findes det ikke godtgjort, at hullerne i pladerne
var større end foreskrevet eller større end, hvad der er sædvanligt.
Som følge heraf frifindes klageren for det rejste krav.
Lukning af huller efter boring ved flytning af hovedkabel
Efter bevisførelsen findes det ikke godtgjort, at det skyldes fejl
fra klagerens side, at hullerne blev placeret som sket. Som følge
heraf frifindes klageren for det rejste krav.
Ændring og tilpasning af porttelefonanlæg for 8 opgange
Efter bevisførelsen findes det ikke godtgjort, at AE's faktura for
arbejdet vedrører udbedring af mangler ved det af klageren leverede
porttelefonanlæg. Som følge heraf frifindes klageren for det rejste
krav.
Gennemgang/udbedring af fejl ved - - - dørtelefonanlæg
Efter bevisførelsen findes det ikke godtgjort, at AE's faktura for
arbejdet vedrører udbedring af mangler ved det af klageren leverede
anlæg. Som følge heraf frifindes klageren for det rejste krav.
Tilslutning af pullert
Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at pullerten ikke var
monteret af klageren, hvilket denne skulle have været. Klageren er
derfor forpligtet til at betale rimelige omkostninger ved pullertens
montering, 600 kr. ekskl. moms.
1-årsmangler mv.
Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at klageren i oktober
måned 2013 blev varslet om, at der var mangler ved det af klageren
udførte arbejde i lejligheden - - - og i trappeopgangene 16, 18, 20
og 22. Klageren fik ikke mulighed for at udbedre manglerne, som
blev udbedret af AE, der afkrævede indklagede betaling herfor med
henholdsvis 8.070,68 kr. og 15.340,72 kr. ekskl. moms. Idet det
må anses for godtgjort, at de arbejder, AE udførte, var fornødne
for at udbedre mangler ved klagerens arbejde, er klageren forpligtet
til at betale herfor. Idet klageren ikke fik mulighed for at udbedre
manglerne, findes klageren alene forpligtet til at betale klagerens
kostpris for arbejderne, der passende kan fastsættes til henholdsvis
7.000 kr. og 14.000 kr.
Det må endvidere lægges til grund, at der ved 1-årsgennemgangen,
som klageren ikke var indvarslet til, blev konstateret mangler ved
klagerens opmærkning af eltavler og ved andre af klagerens arbej-
der. Klageren fik ikke mulighed for at foretage afhjælpning. AE
udførte arbejdet på stedet og afkrævede herefter indklagede hen-
holdsvis 9.098,97 kr. og 55.071,64 kr. herfor. Idet det må henstå
som usikkert, i hvilket omfang den sidstnævnte faktura vedrører
mangler, som klageren var forpligtet til at udbedre, og da klageren
alene er forpligtet til at betale klagerens kostpris for arbejderne,
fastsættes de beløb, klageren skal betale vedrørende disse forhold,
til henholdsvis 8.000 kr. og 25.000 kr.



Idet det for så vidt angår de øvrige fakturaer fra AE, som indkla-
gede kræver betalt, ikke efter bevisførelsen, herunder en gennem-
gang af fakturaerne, findes godtgjort, at fakturaerne vedrører ud-
bedring af mangler ved klagerens arbejde, kan indklagedes krav
om betaling af disse fakturaer ikke tages til følge.

Som følge af det anførte gives der indklagede medhold i kravet
om betaling med hensyn til i alt 54.000 kr.
Opgørelse af parternes mellemværende
Efter det anførte kan klagerens krav mod indklagede opgøres så-
ledes:

214.100,00 kr.Acontofaktura entreprisesum
235.378,39 kr.Ekstraarbejder
40.000,00 kr.Forlænget byggetid
489.478,39 kr.I alt ekskl. moms
122.369,60 kr.Moms 25 %
611.847,99 kr.I alt inkl. moms

Indklagedes modkrav ekskl. moms
43.000,00 kr.Forsinkelse i forbindelse med thermotec-arbejde
26.892,50 kr.Støvsugning
13.660,00 kr.Udførelse af fastholdelse af kabler i skakte

600,00 kr.Tilslutning af pullert
54.000,00 kr.1-årsgennemgang m.v.
138.152,50 kr.I alt modkrav
473.695,49 kr.Klagerens tilgodehavende efter fradrag af indklagedes

modkrav

Forrentning af klagerens krav
Med hensyn til det beløb på 224.625 kr., der påstås forrentet fra
1. marts 2013, har klageren anført, at klageren er berettiget til for-
rentning fra forfaldsdatoen for acontofaktura af 28. februar 2013,
som kravet støttes på.
Da der ikke, som anført af indklagede, er grundlag for at udskyde
tidspunktet for påbegyndelse af forrentningen af dette beløb i
medfør af rentelovens § 3, stk. 3, forrentes denne del af klagerens
krav fra 1. marts 2013.
Med hensyn til forrentningen af klagerens resterende krav har
klageren anført, at klageren er berettiget til forrentning heraf fra
16. maj 2013, hvor kravet i henhold til klagerens slutopgørelse af
15. maj 2013 forfaldt.
Idet der må gives indklagede medhold i, at indklagede ikke ud fra
det i slutopgørelsen anførte var i stand til at bedømme klagerens
kravs berettigelse og størrelse, jf. rentelovens § 3, stk. 3, forrentes
denne del af klagerens krav først fra voldgiftssagens anlæg, 24.
april 2014.
Sagsomkostninger
Efter de under sagen nedlagte påstande, sagens forløb og udfald
skal klageren betale 100.000 kr. i delvise sagsomkostninger til
indklagede, og klageren skal betale ¾ og indklagede ¼ af omkost-
ningerne ved voldgiftsrettens behandling af sagen.



 

 

Kendelse afsagt den 17. december 2015 af Voldgiftsretten, Byggeri
og Anlæg, i sag nr. C-13022.

Bygherre BH (advokat Mads Balsby Wilkens)
mod
Entreprenør E (advokat Carsten Led-Jensen)

Denne sag er behandlet af en voldgiftsret, der er nedsat af Vold-
giftsnævnet, Byggeri og Anlæg, og som består af civilingeniør Jørn
Jensen, divisionschef Jørn Asmussen og landsdommerUlrik Jensen.
Klageren, bygherre BH, har påstået indklagede, entreprenør E,
tilpligtet at betale principalt 5.101.982,29 kr., subsidiært et mindre
beløb, med rente af 3.719.985 kr. fra den 31. maj 2013, af
505.597,83 kr. fra den 14. august 2014 og af 876.399,46 fra den
11. november 2015.
E har principalt påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et
mindre beløb, samt BH [en kommune] tilpligtet at betale principalt
1.695.594,88 kr., subsidiært et mindre beløb, med morarente af
1.509.594,88 kr. fra den 3. december 2011 og af 186.000 kr. fra
den 2. november 2015.
Sagens baggrund:
E udførte fra efteråret 2010 til begyndelsen af september 2011
nye færgelejer til brug ved besejling af ruten mellem - - - og - - -.
Projektet, der omfattede en række duc d'alber ved indsejlingerne
til færgelejerne, og udbudsmaterialet var udarbejdet for kommunen
af rådgiver R. Umiddelbart efter at arbejdet var blevet afleveret,
påsejlede færgen den yderste duc d'albe på - - -siden med den
virkning, at duc d'albens overbygning (hovedet) knækkede af pæ-
lene og sank til bunds. Sagen drejer sig herefter navnlig om entre-
prenørens pligt til at betale dagbøder for forsinket aflevering og
om hans ansvar for mangler ved færgelejerne. Den drejer sig tillige
om kommunens tilbagebetalingskrav samt om entreprenørens
slutafregning og krav på betaling for bjærgning og opbevaring af
duc d'alberne. I forholdet mellem kommunen og R er der indgået
forlig om rådgiverens betaling af 2 mio. kr., som rådgiverens ansvar
ifølge kontrakten var begrænset til.
Kommunen har opgjort sit krav således:

719.985,00 kr.Dagbod fra 15/7-2/9 2011
3.750.000,00 -Erstatning for mangelfuld udførelse af duc d'alber
631.997,29 -Tilbagebetaling af for meget betalt

5.101.982,29 kr.

E har opgjort sit krav således:
1.600,00 kr.Resterende kontraktsum
45.440,00 -Aftaleseddel 29
110.545,00 -Aftaleseddel 30
49.871,25 -Aftaleseddel 31
2.889,00 -Aftaleseddel 32

832.500,00 -Ekstra omkostninger som følge af forskydning af udførelsestidspunkt
og ændring af tidsplaner

1.042.845,25 kr.
260.711,31 -Moms

1.303.556,56 kr.
206.038,32 -Dykkerundersøgelse og hævning af duc d'albe
112.500,00 -Leje af havneareal til opbevaring af duc d'albe



73.500,00 -Oprydning af lejet areal
1.695.594,88 kr.

Kommunen har godkendt aftaleseddel 29, aftaleseddel 30, bortset
fra 5.500 kr., og aftalesedlerne 31 og 32.
Der er forud for og under sagen foretaget syn og skøn ved civilin-
geniør Hans F. Burcharth, som har afgivet erklæringer af 26. maj
2012, 10. juni 2014 og 16. september 2014.
Sagen har været hovedforhandlet på - - - den 11. og 12. november
2015, hvor der blev afgivet forklaring af - - -, - - - Kommune, - - -
fra E A/S, - - - fra R og kaptajn - - -, af - - -, - - - og - - -, alle tidli-
gere E A/S, og af ingeniør - - -, tidligere - - - A/S. Der blev endvi-
dere foretaget afhjemling af skønsmanden.
Efter aftale med parterne indeholder denne kendelse ikke sags-
fremstilling eller gengivelse af de afgivne forklaringer, idet sagens
faktum i fornødent omfang fremgår af voldgiftsrettens begrundelse.
Voldgiftsrettens begrundelse og afgørelse
Vedrørende dagbøder:
I parternes entreprisekontrakt er det bestemt, at samlet aflevering
af arbejdet skulle finde sted den 31. marts 2011, og at entreprenøren
ved overskridelse af denne frist skulle betale en dagbod på 20.571
kr. pr. arbejdsdag, som afleveringen blev forsinket. Det er ubestridt,
at arbejdet ikke blev påbegyndt som planlagt, og på byggemøder
i løbet af foråret og forsommeren 2011 drøftedeman færdiggørelsen
af arbejdet, uden at det af referaterne fremgår, om der blev aftalt
en ny sanktionsgivende frist for aflevering. I referatet af et bygge-
møde den 25. maj 2011 er det således anført, at bygherren efter
»en nøje vurdering af arbejdets stade har vedtaget«, at anlægget
skulle være klar til »endelig driftssejlads« den 15. juli 2011.
Ved brev af 6. juli 2011 varslede kommunens rådgiver dagbøder,
hvis arbejdet ikke var afsluttet inden udløbet af denne frist, og på
et byggemøde den 29. august 2011 fastholdt kommunen denne
dato som sanktionsgivende. Den første reklamation blev således
afgivet, inden fristen for aflevering var udløbet, og den næste blev
afgivet omkring halvanden måned efter fristens udløb. Ingen af
disse reklamationer opfylder derfor de krav, der efter praksis stilles,
for at en bygherre kan fastholde et krav på dagbøder. Voldgiftsretten
frifinder derfor allerede af denne grund E for denne del af påstan-
den.
Mangler ved entreprisen:
Det fremgår af skønsmandens erklæringer og forklaring, at der
ved opførelsen af indsejlingerne til færgelejerne blev begået både
projekteringsfejl og udførelsesfejl. Projekteringsfejl viser sig
navnlig ved, at pæleværket, som bar duc d'albernes overbygning
(hovedet), ikke var stabilt. De lasttilfælde, som R har anvendt,
skønnes ikke at være dækkende, fordi de for det første inkluderer
urealistiske anstødssituationer og i øvrigt er behæftet med fejlbe-
regninger af anløbsenergien. Normerne for dimensionering af pæ-
lene er derfor ikke overholdt, og fenderværket er voldsomt under-
dimensioneret. Da pæleværket skulle nedrammes på et sted, hvor
forholdene er vanskelige, burde udførelsestolerancen også være
indregnet i projektet. Udførelsesfejl viser sig ved samlingerne
mellem duc d'albernes overbygning (hovedet) og pælene. Udførel-
sen blev på foranledning af E ændret, men udførelsen er ikke i
overensstemmelse med det ændrede projekt eller med gældende
normer og faglige anvisninger. Endvidere blev dele af pæleværket
nedrammet i fjordbunden med stærke afvigelser fra det acceptable
i forhold til sædvanlige tolerancer, hvilket medførte en reduktion
i de vandrette kræfter, som pæleværket kunne overføre til fjordbun-
den. Pæleværket kunne ikke optage de samme kræfter som det
projekterede.

Sammenfattende har skønsmanden vurderet, at både projektfejl
og udførelsesfejl hver for sig ville bevirke, at duc d'albe-konstruk-
tionerne ved normal færgedrift hurtigt ville bryde sammen. En ud-
bedring indebærer efter skønsmandens vurdering en forstærkning
af hele konstruktionen med en ny pæleopbygning, og styrken i den
eksisterende konstruktion skal helt udelades af de nye beregninger.
Han har anslået omkostningerne til at være af samme størrelsesor-
den som prisen for den oprindelige konstruktion, som var næsten
2.7mio. kr. På denne baggrund fastsætter voldgiftsretten skønsmæs-
sigt udbedringsomkostningerne inklusive udgifterne til projektering
og tilsyn til 3.750.000 kr.
Efter karakteren af de konstaterede projekteringsfejl og udførel-
sesfejl bærer R og E begge i samme grad ansvaret for, at konstruk-
tionen af duc d'alberne viste sig mangelfuld. Voldgiftsretten tager
derfor påstanden over for E til følge med 1.875.000 kr.
Kommunens krav på tilbagebetaling af en del af entreprisesum-

men:
Ved mail af 18. august 2011 anmodede entreprenøren om, at der
skete en afklaring af bl.a. de omtvistede beløb. Ifølge referatet af
byggemødet den 29. august 2011 var disse aftalesedler stadig uaf-
klarede, og de indgik i entreprenørens faktura af 30. august 2011,
der uden indsigelse blev betalt. Kravet om tilbagebetaling er herefter
forbeholdt i klageskriftet, der blev modtaget i Voldgiftsnævnet den
31. maj 2013. Da E under disse omstændigheder har været berettiget
til at anse kommunens indsigelser mod kravene for frafaldet, frifin-
der voldgiftsretten også E for denne del af påstanden.
Aftaleseddel 30:
Der er ikke godtgjort forhold, der kan føre til nedsættelse af kravet.
Voldgiftsretten tager derfor påstanden til følge.
Ekstra omkostninger som følge af forskydning mv.:
Det meget betydelig krav som følge af forskydning af udførelses-
tidspunktet og for ændring af tidsplaner er først fremsat efter arbej-
dets afslutning, og E har på intet tidspunkt under udførelsen gjort
kommunen opmærksom på, at der påløb udgifter, som ville blive
krævet dækket. Som følge heraf har kommunen ikke haft anledning
til at overveje, om udgifterne kunne undgås eller begrænses, og det
er ikke for voldgiftsretten godtgjort, i hvilket omfang forskydningen
og de ændrede tidsplaner beror på forhold, som kommunen kan
gøres ansvarlig for. Efter en samlet vurdering finder voldgiftsretten
herefter kravet forbundet med en sådan usikkerhed, at det ikke kan
tages til følge.
Kravet vedrørende dykkerundersøgelse og hævning af den hava-

rerede duc d'albe:
Udgifterne er en følge af de fejl, som blev begået af R og E, og -
- - [tidligere ansat hos E] har forklaret, at det var nødvendigt at
fjerne duc d'alben, og at han ikke husker, om spørgsmålet om beta-
ling blev drøftet, men at det nok »blev sparket til hjørne«, indtil
ansvaret var fastslået. Voldgiftsretten finder herefter, at E skal
bære halvdelen af udgifterne og tager som følge heraf påstanden
over for kommunen, der har modtaget erstatning fra R, til følge
med 103.019,16 kr.
Kravet vedrørende leje af havneareal til opbevaring af duc d'albe:
Kravet er leje for perioden fra december 2010 til juni 2014. E
havde således lejet arealet længe før havariet af duc d'alben skete
i september 2011. Det er derfor nærliggende at antage, at arealet i
perioden også har været benyttet af E selv. Der foreligger endvidere
ikke oplysning om, hvorfor der er forløbet så lang tid, inden leje-
målet blev bragt til ophør, eller hvorfor kommunen ikke på et tidli-
gere tidspunkt er blevet gjort opmærksom på, at der ville blive



krævet betaling for opbevaringen. Efter en samlet vurdering finder
voldgiftsretten herefter kravet forbundet med en sådan usikkerhed,
at det ikke kan tages til følge.
Oprydning af det lejede areal:

Af de samme grunde, som er anført vedrørende dykkerundersø-
gelsen og hævningen, finder voldgiftsretten, at E skal bære halvde-
len af udgifterne og tager derfor kravet over for kommunen, der
har modtaget erstatning fra R, til følge med 36.750 kr.
Som følge af det anførte opgøres kommunens krav således:

1.875.000,00 kr.Erstatning for mangler
103.019,16 kr.- dykkerundersøgelse og hævning

36.750,00 -- oprydning
402.700,72 -262.931,56 -- restsum og aftalesedlerne 29-32

1.472.299,28 kr.

Voldgiftsretten bemærker i denne forbindelse, at den del af kom-
munens samlede udgifter i anledning af den mangelfulde konstruk-
tion af duc d'alberne, som efter det anførte ikke dækkes af E,
overstiger det beløb på 2 mio. kr., som kommunen har modtaget
fra R.
Efter sagens udfald sammenholdt med de nedlagte påstande skal
E til kommunen betale 160.000 kr. til delvis godtgørelse af udgifter
til advokatbistand og 112.000 kr. til delvis godtgørelse af udgifter
til syn og skøn. Der er ved fastsættelse af beløbene taget i betragt-
ning, at en væsentlig del af hovedforhandlingen har vedrørt
spørgsmålet om dagbøder, som kommunen ikke fik medhold i, og
at de væsentligste omkostninger til syn og skøn har vedrørt
spørgsmålet om ansvar for kommunens rådgiver.
Voldgiftsrettens omkostninger skal afholdes af hver part med
halvdelen.



 

Kendelse afsagt den 9. december 2016 af Voldgiftsretten, Byggeri 
og Anlæg, i sag nr. C-14035.

Entreprenør E (advokat Anders Lindqvist v/advokatfm. Henrik
Skoglund)
mod
Andelsboligforeningen - - - (advokat Anne-Mette Westrup Milner)

Indledning
Mellem klageren, entreprenør E, og indklagede, Andelsboligfore-
ningen - - -, er der opstået en tvist ommanglende betaling af ekstra-
arbejder og tilvalgsarbejder i forbindelse med tagudskiftning og
facadearbejder på andelsboligforeningens ejendom beliggende i -
- -.
I den anledning er der nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler
for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed«
med landsdommer Ole Dybdahl som eneste voldgiftsdommer.

1. Påstande og hovedforhandling
Klageren har nedlagt påstand om, at indklagede, Andelsboligfore-
ningen - - -, til klageren skal betale 239.250,00 kr. med procesrente
af 62.500 kr. fra den 19. november 2015, af 154.750 kr. fra den 30.
december 2015 og af 22.000 kr. fra den 26. januar 2016 samt 410
kr. i inkassogebyr og kompensationsbeløb.
Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse mod betaling af
15.500 kr., subsidiært mod betaling af et mindre beløb end det på-
klagede.
Hovedforhandling har fundet sted den 30. november 2016 kl. 9.00
i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 Køben-
havn V.
A fra E, C fra andelsboligforeningen og rådgiver R har afgivet
forklaring under hovedforhandlingen.
I forbindelse med, at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt
med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfrem-
stilling og gengivelse af proceduren, men alene med gengivelse af

parternes påstande, forklaringer og voldgiftsrettens resultat samt
begrundelsen herfor.

2. Forklaringer
A har forklaret blandt andet, at han er direktør og entrepriseleder i 
E. Han deltog i alle byggemøder i forbindelse med renoveringspro-
jektet, og C deltog som andelsboligforeningens formand i næsten 
alle møderne. Efter ønske fra rådgiver skete der en opdeling i »ek-
straarbejder«, som blev trukket på rådgiverens »konto«, og »tilvalgs-
arbejder«, som lå uden for kontoen. Alle ekstraarbejder og tilvalgs-
arbejder blev aftalt og prissat mundtligt, pr. mail og på byggemø-
derne. Hver måned blev der sendt en oversigt til andelsboligfore-
ningens rådgiver med henblik på anvisning af »aftalesedler«. Der 
blev holdt møder undervejs i byggeriet med R fra R for at orientere 
om økonomien i forbindelse med byggeriet. Egentlige aftalesedler 
blev først lavet til sidst efter ønske som dokumentation, da der var 
tale om et byfornyelsesprojekt. Entrepriseaftalens § 11 har således 
ikke været overholdt undervejs i byggeriet. Den samlede entrepri-
sesum var ca. 7,6 mio. kr., men herudover var der i forbindelse 
med byggeriet tilvalgsarbejder og ekstraarbejder for i alt ca. 1,5 
mio. kr.
Byggeriet skulle efter entrepriseaftalen have varet 20 uger og 
være afsluttet den 24. juli 2015. Byggeriet skete i tre etaper, hvor 
stilladset blev flyttet undervejs. Aflevering skete den 25. september 
2015, altså med 8-9 ugers forsinkelse. Grunden til forsinkelsen var 
kompleksiteten i forbindelse med byggeriet, herunder ekstraarbejder 
og andelsboligforeningens ønsker om omfattende tilvalgsarbejder, 
som ikke kunne nås inden for de 20 uger. Der har løbende været 
dialog om forlængelsen af byggeprocessen, og man var klar over, 
at der ville medgå ekstra tid. E er ikke blevet mødt med krav om 
dagbod. Forlængelsen af byggeperioden førte til, at E havde ekstra 
udgifter til byggeplads samt leje af skurvogne og stillads. Han er 
af sin leverandør blevet opkrævet mere end det dobbelte af det, 
som han har faktureret med aftaleseddel nr. 39. Det opkrævede 
beløb svarer til fire ugers ekstra byggeplads, stillads og overdæk-
ning, jf. tilbudslistens angivelser heraf.
Stilladsdækkene var placeret med henblik på, at der skulle kradses 
fuger ud og fuges på ny samt males vinduer. Efter ønske fra andels-
boligforeningen undervejs i byggeprocessen skulle eksisterende 
sålbænke i zink skiftes til skifer. Dette ønske/tilvalg medførte, at 
konsoller på stilladset skulle flyttes, idet stilladsdækkene ikke alle 
steder var placeret på en måde, så dette arbejde kunne udføres. 
Ekstraudgiften for flytningen er opgjort i aftaleseddel nr. 33 til 
48.600 kr. + moms. Dette beløb svarer til E's betalinger til stillads-
firmaet med et mindre tillæg.
Udskiftning af nedløb og reparation af murværk ved altaner er 
sket efter ønske fra andelsboligforeningen sidst i processen. Disse 
opgaver er opgjort i aftalesedlerne nr. 42 og 44.
De to første acontofakturaer fra byggeriet vedrørende ekstraarbej-
der og tilvalgsarbejder var blevet betalt uden bemærkninger.
Det er R fra R, der har sat »flueben« ud for de omtvistede beløb 
på 48.600 kr. og 146.000 kr. i økonomioversigten, der er vedlagt 
E's faktura af 30. oktober 2015. Det er også R, der har stemplet 
»Anvist til udbetaling« på denne faktura og på E's faktura af 14. 
december 2015. Disse bilag med påtegninger har E fået fra R, efter 
at tvisten er opstået. E modtog ikke indsigelser mod disse poster 
undervejs i byggeriet.
Formkravet i § 11 kom som en trold op af en æske efter byggeriets 
afslutning.
C har forklaret blandt andet, at han er formand for andelsboligfor-
eningen. I det daglige er han skraldemand. Foreningen er glad for 
kvaliteten af de renoveringsarbejder, som E har udført. Der var en 
god dialog med E under byggeprocessen.



Arbejderne kom sent i gang, og rigtig opstart skete først i uge 14.
E's bemanding på byggeriet var lav i perioder af byggeriet, hvilket
blev drøftet undervejs. Afslutningsdatoen for byggeriet blev ikke
ændret. Andelsboligforeningen fandt ikke grundlag for at fremsætte
krav om dagbod. Foreningen fik undervejs i processen tilbud på
uskiftning af alle sålbænke, hvilket man accepterede. Han blev ikke
gjort opmærksom på og havde ikke forestillet sig, at der skulle
komme en ekstraregning for stillads i den forbindelse. Han havde
heller ikke forventet, at der ville komme en ekstraregning for ekstra
byggeplads- og stilladsomkostninger som følge af den forlængede
byggetid. Han blev ikke af R gjort opmærksom på »det samlede
billede« i relation til disse to poster. Han var cc på E's faktura af
30. oktober 2015 vedhæftet økonomioversigt, men det var R og
foreningens administrator, som varetog betalingen.
Det blev aftalt, at de arbejder, som fremgår af aftalesedlerne 42
og 44, skulle laves, og at andelsboligforeningen skulle betale for
arbejderne. Dog var der kun tale om tre nedløb. Prisen er imidlertid
for høj, hvilket han har konstateret ved efterfølgende at indhente
priser på opgaverne. Andelsboligforeningen har tilbudt at forlige
E's krav vedrørende disse to poster ved at betale i første omgang
50 % af prisen og senest 75 %.
R har forklaret blandt andet, at han er ansat i det rådgivende inge-
niørfirma R, der bistår andelsboligforeninger. Han har bistået - - -
med en entreprise før denne. R har udarbejdet udbuddet og kontrak-
ten, som er en standardkontrakt. Baggrunden for § 11 i kontrakten
er, at man ikke ønsker, at entreprenøren bare arbejder derudaf.
Entreprenøren må således heller ikke lave nødvendige ekstraarbej-
der uden forudgående aftale. Ekstraarbejder er arbejder, som skal
laves på grund af byggeriet, mens tilvalgsarbejder er opgaver, som
det er hensigtsmæssigt for andelsboligforeningen at få lavet, når
byggeriet alligevel pågår. Denne opdeling er lavet for at give an-
delsboligforeningen et bedre overblik.
Afleveringen af entreprisen blev forsinket, dels som følge af vej-
rlig, dels som følge af kompleksiteten af ekstraarbejderne. Der har
ikke været rejst krav om dagbod blandt andet henset til andelsbo-
ligforeningens interesse i at få arbejdet udført ordentligt. Intet har
kunnet begrunde dagbod ved entreprisen.
Ekstraarbejder blev fremlagt og håndteret på byggemøder, og der
foreligger intet skriftligt om disse herudover. Sagsfakturaerne er
løbende blevet sendt til andelsboligforeningen og foreningens ad-
ministrator.
Udgifterne til ekstra byggetid og til konsolflytninger, således som
disse fremgår aftalesedlerne 39 og 33, var oppe på byggemøder. E
var blev presset på de oprindelige priser og havde reduceret disse.
Han og andelsboligforeningen godkendte herefter disse poster. Han
har set E's underliggende dokumentation vedrørende udgifter til
ekstra konsolflytninger, men ikke til de ekstra byggeplads- og stil-
ladsomkostninger i forbindelse med forlænget byggetid. Han har
sat »flueben« ud for blandt andet disse poster i sagsfakturaen ved-
hæftet E's faktura af 30. oktober 2015 og har med sit stempel og
sin signatur den 4. november 2015 anvist fakturaen til udbetaling
med et mindre fradrag.
Arbejderne med udskiftning af nedløb og reparation af øvre mur-
værk ved altaner var ikke med i udbuddet, men skulle laves efter
andelsboligforeningens ønske. E's priser for disse arbejder var
meget høj, hvilket blev dokumenteret ved efterfølgende indhentelse
af kontroltilbud, hvilket han bistod med.
Det er vidnets opfattelse, at de fire omstridte aftalesedler - bortset
fra det netop anførte om aftalesedlerne 42 og 44 - er reelle, idet der
dog kun blev lavet tre nedløbsrør og ikke fire som anført.
R's mail af 1. februar 2016 fremkom, fordi administrator og byg-
herre var meget uenige i størrelsen af fakturaerne. På dette tidspunkt

blev det ikke drøftet, om E skulle have overholdt entreprisekontrak-
tens § 11.

3. Entreprisekontraktens § 11 om ekstraarbejder
og andelsboligforeningens anbringender
§ 11 om forandringer i entreprisen og ekstraarbejder er sålydende:
»Intet ekstraarbejde, som kan medføre krav om forøgelse af beta-
ling, må påbegyndes, før der foreligger skriftlig accept fra bygherren
eller tilsynet af, at arbejdet berettiger til ekstrabetaling. Ekstraarbej-
der, der udføres uden forudgående skriftlig godkendelse fra bygher-
ren, og som ikke efterfølgende godkendes af bygherren, vil således
ikke blive betalt, uanset om de pågældende ekstraarbejder kan anses
for nødvendige eller hensigtsmæssige, og uanset om bygherren var
eller under byggeriets gang burde være blevet bekendt ned ekstra-
arbejdernes udførelse.«
Andelsboligforeningens anbringender i påstandsdokument af 15.
november 2016 er sålydende:
»Efter den mellem parterne vedtagne entrepriseaftales § 11 kan
indklagede ikke pålægges at betale for ekstraarbejdet, uden der
foreligger accept fra Indklagede.
Af Klagers bilag 2 fremgår, at de på aftalesedlerne indeholdte
ekstraarbejder ikke er godkendt skriftligt. Indklagede bestrider at
have accepteret ekstraarbejderne mundtligt.
Det kan ikke lægges Indklagede til ansvar, at Klager har valgt at
tilsidesætte entrepriseaftalens udtrykkelige krav om skriftlig god-
kendelse af ekstraarbejder.
Såfremt ekstraarbejder er accepteret af Indklagedes rådgiver, må
kravet nødvendigvis rettes mod rådgiver, idet der mellem Indklage-
de og rådgiver er aftalt udtrykkeligt krav om skriftlig accept af ek-
straarbejder. Indklagede vil da være pligtig at betale kr. 10.000, jf.
den i rådgiveraftalen aftalte beløbsgrænse.
Det gøres gældende, at Indklagede er omfattet af forbrugerbegre-
bet, idet den af foreningen ejede ejendom er bestemt til ikke-er-
hvervsmæssig anvendelse for foreningens medlemmer.
Det faktum, at kravet om skriftlig godkendelse af ekstraarbejder
i entrepriseaftalens § 11 ikke konsekvent er overholdt kan ikke
medføre, at kravet er sat ud af kraft. Risikoen for ekstraarbejderne
ved manglende overholdelse af entrepriseaftalens § 11 må påhvile
entreprenør og kan ikke lægges Indklagede til last.«

4. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat
E har oplyst, at selskabet har undladt at anmode om syn og skøn
under sagens forberedelse og i øvrigt kun forberedt sagen på bag-
grund af de anbringender, som fremgår af andelsboligforeningens
svarskrift og duplik svarende til anbringenderne i påstandsdoku-
mentet.
Voldgiftsretten afviser derfor yderligere anbringender fremsat af
andelsboligforeningen under hovedforhandlingen.
Voldgiftsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at forsinkelsen
af byggeriet i alt væsentligt skyldtes andelsboligforeningens ønsker
om ekstraarbejder og tilvalgsarbejder, at E's udgift til flytning af
konsoller på stilladset skyldtes andelsboligforeningens ønske un-
dervejs i byggeprocessen om udskiftning af sålbænke, at alle be-
slutninger om ekstraarbejder i hele byggeprocessen blev drøftet på
byggemøder, hvor direktør A fra E, R fra R og almindeligvis også
andelsboligforeningens bestyrelsesformand C deltog, at andelsbo-
ligforeningen og dens rådgiver løbende blev orienteret om bygge-
sagens økonomi ved månedlige oversigter, at ekstraudgifterne til
byggeplads og stillads som følge af forlænget byggetid samt udgif-
ten til flytning af konsoller har været behandlet på byggemøder og
som følge heraf nedsat, og at R har godkendt udgifterne og anvist
dem til betaling, hvilket også er sket (bortset fra et generelt tilbage-



hold på 50.000 kr. »til de sidste arbejder«), idet han anså udgifterne
for reelle.
Ekstraudgifterne til byggeplads og stillads som følge af forlænget
byggetid samt udgiften til flytning af konsoller er godkendt af i
hvert fald andelsboligforeningens rådgiver og i øvrigt betalt, og
den omstændighed, at man ikke for så vidt angår disse arbejder
ikke har benyttet aftalesedler som foreskrevet i entreprisekontrak-
tens § 11, kan efter det oplyste om, at parterne ikke på noget tids-
punkt i byggeprocessen har efterlevet vilkåret om forudgående
skriftlig godkendelse af ekstraarbejder, ikke føre til, at andelsbolig-
foreningen skal frifindes for betaling af disse krav. Den omstændig-
hed, at rådgiver måtte have overskredet sin bemyndigelse, kan ikke
føre til et andet resultat.
Det er ubestridt, at andelsboligforeningen har anmodet E om at
udskifte nedløb og reparere murværk ved altaner, hvorfor andels-
boligforeningen også skal betale E's fakturaer for disse arbejder,
jf. det ovenfor anførte. Voldgiftsretten bemærker for fuldstændig-
hedens skyld, at andelsboligforeningen ikke ved den skete bevisfø-
relse har påvist, at prisen for det udførte arbejde er urimelig.
E's påstande tages herefter i det hele til følge.
Efter sagens forløb og udfald forholdes med sagens omkostninger
som nedenfor bestemt.

Thi bestemmes
Indklagede, Andelsboligforeningen - - -, skal til klageren, E A/S
betale 239.250,00 kr. med procesrente af 62.500 kr. fra den 19.
november 2015, af 154.750 kr. fra den 30. december 2015 og af
22.000 kr. fra den 26. januar 2016 samt 410 kr. i inkassogebyr og
kompensationsbeløb.
I sagsomkostninger skal indklagede til klageren betale 22.000 kr.
- - -



 

 

Kendelse afsagt den 26. juli 2017 af Voldgiftsretten, Byggeri og
Anlæg, i sag nr. C-12878.

Totalentreprenør E (advokat Ole Bernt Hasling og advokat Allan
Kvist-Kristensen)
mod
Bygherre BH (advokat Frants Dalgaard-Knudsen og advokat
Kristoffer Groule Thorborg)
og
adciteret af TE:
UE ApS i likvidation (advokat Peter Henning Jensen)

1. Sagens anlæg og forberedelse
Advokat Ole Bernt Hasling har ved klageskrift modtaget den 2.
januar 2013 anmodet Voldgiftsnævnet om at nedsætte en
voldgiftsret til afgørelse af en tvist mellem ovennævnte parter om
tillægskrav for forcering, forøgede isoleringsmængder, påbudt
isoleringsprodukt, vandafledning mv. ved totalentreprise om
renovering af p-arealer og ombygning på taget af et indkøbscenter
i - - -.
Voldgiftsnævnet har i anledning heraf vedtaget at nedsætte en
voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for
bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af direktør,
akademiingeniør Per Mohr Hansen, civilingeniør Jens Wichmand
Jørgensen og højesteretsdommer Niels Grubbe, med sidstnævnte
som formand.
Ved skønsadcitationsklageskrift modtaget den 11. april 2014 har
TE inddraget UE ApS og L i skønssagen.
Ved adcitationsklageskrift modtaget den 7. maj 2015 har TE
inddraget underentreprenør og leverandør L i hovedsagen. På et
forberedende møde den 14. juni 2016 hævede TE sagen over for
L.
Under voldgiftssagen er projekteringsleder Jan Graabek udmeldt
som skønsmand. Der er afgivet skønserklæring af 25. september
2013 samt tillægserklæringer af 21. oktober 2013, 11. juli 2014, 5.
februar 2015, 25. februar 2015, 16. juli 2015, 2. november 2015,
2. november 2015 og 9. februar 2016. Skønsomkostningerne på
samlet 329.477,13 kr. inkl. moms og afgift til Voldgiftsnævnet er
foreløbigt betalt med 76.750 kr. af TE og med 252.727,13 kr. af
BH.

2. Påstande og hovedforhandling
Sagen blev hovedforhandlet den 6.-22. marts 2017 i
Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620
København V.
- - -
Under hovedforhandlingen nedlagde parterne følgende endelige
påstande:



Hovedsagen
TE
BH skal til TE betale 20.238.127,27 kr. med procesrente
• af 301.718,75 kr. fra 16. juni 2012 til 6. september 2012,
• af 570.635 kr. fra den 7. september 2012 til den 10. september

2012,
• af 1.873.011,25 kr. fra den 11. september 2012 til den

11.september 2012,
• af 2.866.187,50 kr. fra den 12. september 2012 til den 22.

november 2012,
• af 5.741.543,75 kr. fra den 23. november 2012 til den 23.

november 2012,
• af 7.776,075,00 kr. fra den 24. november 2012 til den 30.

november 2012,
• af 11.904.386,25 kr. fra den 1. december 2012 til den 16.

januar 2013,
• af 14.556.492,50 kr. fra den 17. januar 2013 til den 15.

februar 2013,
• af 16.586.114,77 kr. fra den 16. februar 2013 til den 27

februar 2013,
• af 16.394.489,77 kr. fra den 28. februar 2013 til den 20. marts

2013,
• af 19.367.874,77 kr. fra den 21. marts 2013 til den 21. juni

2013,
• af 19.412.133,52 kr. fra den 22. juni 2013 til den 23. oktober

2013,
• af 19.287.133,25 kr. fra den 24. oktober 2013 til den 7.

november 2013,
• af 20.113.127,27 kr. fra den 8. november 2013 til den 11.

maj 2016 og
• af 20.328.127,27 kr. fra den 12. maj 2016.
Frifindelse for BH's selvstændige påstand.
BH
Frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb.
Selvstændig påstand 1:
Principalt:
TE skal til BH betale 83.827.608 kr. ekskl. momsmed procesrente
• af 2.350.171 kr. fra den 25. marts 2013
• af 3.022.916 kr. fra den 3. december 2013,
• af 1.349.450 kr. fra den 29. august 2014,
• af 76.345.325 kr. fra den 9. marts 2016 og
• af 759.744 kr. fra den 20. december 2016
Subsidiært:
TE skal til BH betale et mindre beløb med procesrente.
Selvstændig påstand 2:
TE skal anerkende, at TE er erstatningsansvarlig for tab i form af
omkostninger ved at håndtere, afværge og udbedre skader på BH's
ejendom - - - og/eller i lejemål tilhørende [ejendommens] lejere
samt disses heri beroende ejendom, varer og andet udstyr, der er
konstateret efter den 1. december 2016, og som er forårsaget af
nedtrængning af koldklæber og/eller vand, dog for så vidt angår
vand kun hvor dette skyldes culpøse forhold ved TE's arbejder i
2011-2014 vedrørende taget på [ejendommen].

Adcitationssagen
TE
Underentreprenør UE ApS skal friholde TE for ethvert krav
vedrørende koldklæber, som TE måtte blive tilpligtet at betale til
BH, begrænset til 1 mio. kr.
Frifindelse for UE ApS's selvstændige påstand.
UE ApS
Frifindelse.

Selvstændig påstand:
TE skal til UE ApS betale 192.083 kr.
I forbindelse med at sagen blev optaget til kendelse, blev det aftalt
med parterne, at kendelsen ikke indeholder en fuldstændig
sagsfremstilling eller gengivelse af de afgivne forklaringer og
advokaternes procedure, men i det væsentlige alene gengivelse af
parternes påstande, voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3. Opgørelse af påstandene i hovedsagen
- - -

4. Sagsfremstilling - generelle forhold
Byggeriet
Byggeriet bestod i udbedring af tagparkeringsdækket på [BH's
ejendom]. Entreprisen omfattede fjernelse af eksisterende
belægninger, isolering ogmembran samt projektering og udførelse
af ny [isoleringsprodukt]-isolering, membran og betonbelægninger
i totalentreprise. Entreprisen omfattede desuden
parkeringsmarkering, afmærkninger og afstribning samt
piktogrammer som fodgænger, handicapmarkering, pile, hajtænder
og genetablering af bump.
Bygningen
[BH's] bygning har en rektangulær grundplan og er orienteret fra
nordøst mod sydvest. Den er opført i tre etager med bl.a.
butikscenter i plan 1 og 2 og et parkeringsdæk på ca. 24.000 m2 på
plan 3.
- - -
Byggeriets parter
Bygherren er BH, - - -. Selskabets danske filial hedder - - -
Bygherrens rådgiver var BH-R, der forestod udbuddet og tilsyn
under arbejdets udførelse. - - -
Totalentreprenør var TE, der udførte betonarbejdet i
egenproduktion. - - -.
Totalentreprenørens rådgiver var - - - R A/S med R som
projekterende ingeniør.
Fjernelse af eksisterende belægninger og isolering varetoges af
underentreprenørUE2 i underentreprise. UEApS udførte udlægning
af isolering og tagpapmembran i underentreprise. - - -
Isoleringsmaterialet blev leveret direkte til TE af leverandør L2
- - -.
Koldklæber blev leveret til UE ApS af leverandør L - - -.
Aftalerne
Totalentreprisen blev udbudt ved brev af 10. august 2011 fra BH-
R med dokumentfortegnelse og en cd med udbudsmaterialet,
herunder bl.a. udbudstidsplan af 14. juli 2011, generelle betingelser,
byggesagsbeskrivelse, arbejdsbeskrivelser, tegninger iht.
tegningsliste og tilbudslister. Ifølge den projektspecifikke
arbejdsbeskrivelse skulle TE give 10 års garanti på arbejdet og
materialerne.
Der blev udsendt to rettelsesblade henholdsvis den 25. og 31.
august 2011. Med rettelsesblad 2 blev der udsendt revideret
projektspecifik arbejdsbeskrivelse af samme dato. Det fremgik
heraf bl.a., at den udbudte løsning bestod i, at der på eksisterende
overbeton blev lagt en sprøjtemembran og derpå isolering udført
som extruderet polystyren (XPS) eller alternativt isolering som
[isoleringsprodukt] lagt i varm bitumen og derpå asfaltbelægning.
Det fremgik af rettelsesblad 2, punkt 9, at eksisterende overbeton
skulle påregnes vandret støbt.
TE afgav tilbud den 8. september 2011. Tilbudsprisen var
32.470.000 kr. og 39.490.000 kr. for den alternative løsning.
Efter en tilbudsgennemgang på et møde den 20. september 2011
afgav TE et nyt tilbud af 27. september 2011. Tilbudsprisen var nu



47.095.000 kr. for udførelse med celleglas lagt i flydende
klæbemateriale, 2 lag papmembran oven på isolering samt
kørebanebelægning i 100mm beton, alternativt 54.085.000 kr. med
kørebanebelægning i asfalt. Der var vedlagt et notat af samme dato
fra R.
Under de fortsatte drøftelser skete der forskellige tilføjelser og
rettelser til tilbuddet, beskrevet i breve og mails af 4., 14. og 25.
oktober, 9., 22. og 23. november 2011 samt 2. december 2011,
hvorefter parterne underskrev totalentreprisekontrakt den 8.
december 2011. Ved kontrakten bekræftede parterne hovedtidsplan,
rev. 2A af 22. november 2011, som kontrakttidsplanmed aflevering
den 28. september 2012.
Projekteringen
Med enmail af 10. januar 2012 til [BH's tilsyn fra BH-R] og [BH's
projektleder] sendte [TE's projektchef] et revideret forslag til
tagopbygning med anbefaling af, at membranen blev anbragt på
råbetondækket og isoleringen oven på membranen (omvendt tag).
Baggrunden for forslaget var, at der - modsat oplysninger i udbuddet
- var et stort fald på overbetonen. Forslaget blev endeligt afvist ved
en mail af 23. januar 2012 fra [BH's tilsyn fra BH-R].
Med mail af 17. februar 2012 til [BH's tilsyn fra BH-R] og [BH's
projektleder] sendte [TE's projektchef] projektmateriale i form af
projekt af samme dato fra R samt en revideret hovedtidsplan, rev.
4 af 17. februar 2012, med aflevering den 26. oktober 2012. Med
en anden mail samme dag sendte [TE's projektchef] endvidere
brochurer for de materialer, der skulle anvendes, herunder en
koldklæber, brand X.
BH havde ingen bemærkninger til projektet eller materialerne.
Udførelsen
Den 12. marts 2012 begyndte nedbrydningsarbejderne.
Den 19. marts 2012 blev der holdt opstartsmøde for at få belyst,
hvordan montagen af [isoleringsprodukt] skulle udføres for at leve
op til leverandørens anvisninger. Den 20. marts 2012 begyndte
arbejdet med isolering og koldklæber.
Den 2. april 2012 dryppede der koldklæber ned i en butik under
tagparkeringen.
Herefter var der under hele udførelsen vand- og koldklæberskader
i butikker under tagparkeringen. BH's forsikringsselskab ophørte
fra 28. maj 2012 med at dække skaderne.
Arbejdet blev afleveret den 14. februar 2013 ifølge
afleveringsprotokol af samme dato. Der var vedhæftet en
mangelliste med 16 punkter og kommentarer af samme dato fra
BH og TE. Der var endvidere udskudte arbejder, der omfattede
fuger, vejmarkering og reparation af overfladebeton. Mangler og
udskudte arbejder skulle henholdsvis udbedres og udføres, når
vejret tillod det, og senest 1. maj 2013, dog bortset fra vejmarkering
og betonrevner, hvor fristen var 15. juni 2013. Omfang af og årsag
til vandnedtrængning skulle afklares inden 1. maj 2013. Det
bemærkedes, at vand- og koldklæberskader i butikker mv. håndteres
særskilt mellem parterne og respektive forsikringsselskaber.

5. Omlevering på grund af mangler
Krav (Post A)
Kravet er opgjort til udgiften til afhjælpning i form af omlevering,
71.086.000 kr., subsidiært et mindre beløb, opgjort med
udgangspunkt i den betalte entreprisesum.
Sagsfremstilling
Baggrunden for, at BH besluttede at iværksætte udbedring af
parkeringsdækket, var bl.a., at der igennem en del år havde været
uacceptabelt mange vandskader. Det fremgår af en ekstrakt af en
liste over vandproblemer, som BH-R løbende supplerede og
ajourførte, at der i tiden fra 27. oktober 2009 til 1. marts 2012 var
registreret 55 tilfælde af vandgennemtrængning.

Af arbejdsbeskrivelsen i det reviderede udbud af 31. august 2011
fremgik det (4 bygningsdelsbeskrivelser, 220.1
nedrivningsarbejder), at den eksisterende tagopbygning bestod af
et TT-dæk med en 60 mm overbetonplade, hvorpå der var udlagt
fibertexdug med sladredræn og PVC-membran og derpå en
drænmåtte, som Enkadrain, og kileskårne ekstruderede
polystyrenplader 80-160 mm. Oven på var der i kørevejene en
armeret betonplade med en skønnet tykkelse på 120 mm og uden
for kørevejene en SF-stenbelægning på læggesand (punkt 4.10).
Alt skulle fjernes ned til eksisterende betondæk (punkt 4.2). Der
var foreskrevet en løsning (4 bygningsdelsbeskrivelser, 220.2
tagbeklædning) med en fugtmembran bestående af en
sprøjtemembran direkte på overbetonen og oven på isolering med
extruderet polystyren (XPS), kileskåret eller aftrappet, udlagt med
fald mod eksisterende afløb (punkt 4.2). Tagopbygningen skulle 
have en U-værdi på 0,25 (punkt 4.7). Isoleringen skulle udføres
som XPS med en korttidstrykstyrke på 300 kN/m2, alternativt:
[isoleringsprodukt] med en korttidstrykstyrke på 600 kN/m2 (punkt
4.9). Om udførelsen af alternativet var anført, at [isoleringsprodukt]
skulle nedlægges i varm bitumen og øverste lag overstryges med
varm bitumen for at efterfylde fuger og lukke overfladen. Herpå
asfaltbelægning (punkt 4.10). Endvidere var der foreskrevet (4
bygningsdelsbeskrivelser, 220.3 Betondæk), at der oven på
membran og isolering skulle udstøbes en 100 mm armeret
overbetonplade med fald (punkt 4.10).
Af et samtidigt rettelsesblad 2 fremgår, at eksisterende overbeton 
skal påregnes vandret støbt (pos. 9).
Som nævnt afgav TE tilbud den 8. september 2011. Tilbudsprisen 
var 32.470.000 kr. og 39.490.000 kr. for den alternative løsning.
Efter en tilbudsgennemgang på et møde den 20. september 2011 
afgav TE et nyt tilbud af 27. september 2011. Tilbudsprisen var nu 
47.095.000 kr. for udførelse med celleglas lagt i flydende 
klæbemateriale, 2 lags papmembran oven på isolering samt 
kørebanebelægning i 100 mm beton, alternativt 54.085.000 kr. med 
kørebanebelægning i asfalt. I det vedlagte notat af samme dato fra 
R nævnes, at isolering af celleglas udlægges og limes i flydende 
klæbemateriale, således at isoleringslaget virker som en 
sammenhængende plade, der er væsentlig mere stiv for videreføring 
af vandrette dreje- og bremsekræfter fra biler. Ved denne løsning 
undgås opretning, så den er også tidsmæssigt den bedste løsning.
I en mail af 9. oktober 2011 til [BH's projektleder] sendte [BH's 
tilsyn fra BH-R] et kort beslutningsreferat fra TE's præsentation af 
deres løsning med [isoleringsprodukt] den 7. oktober 2011. Det 
hedder heri bl.a., at TE havde oplyst, at det ikke ville få betydning 
for vandtæthed i konstruktionen, hvis [isoleringsprodukt] uheldigvis 
skulle knække, idet membranen placeret øverst i konstruktionen 
sikrede vandtætheden.
Totalentreprisekontrakt blev underskrevet den 8. december 2011. 
Det fremgår, at aftalen omfatter fjernelse af eksisterende 
belægninger, isolering og membran samt foreståelse af projektering 
og udførelse af ny [isoleringsprodukt]-isolering, membran og 
betonbelægninger som totalentreprise (punkt 2.1). 
Totalentreprenøren havde det fulde ansvar for projekteringen, 
herunder også for den del af projektet, der måtte være udført af BH 
og dennes rådgivere (punkt 2.4), og TE skulle færdiggøre 
projektmaterialet (punkt 2.5). Kontrakten var baseret på tilbuddet 
af 27. september 2011 (punkt 3.1). Inden for projektets 
hovedprincipper, funktionskrav og sammenhænge kunne projektet 
ændres efter skriftlig aftale med BH (punkt 5.1). Alle væsentlige 
projektløsninger skulle godkendes af BH (punkt 5.2). Godkendelse 
af projekt, brochurer og prøver på materialer, komponenter mv. 
kunne kun betragtes som stillingtagen til projektets udseende, dvs. 
at totalentreprenøren stadig havde det totale ansvar for produktets



anvendelighed mv. (punkt 5.3). Kontraktsummen var 46.085.000
kr. uden moms (punkt 9.1).
I en mail af 6. januar 2012 til [BH's tilsyn fra BH-R] og [BH's
projektleder] oplyste [TE's projektchef], at det fremgik af et
tegningsmateriale på et USB-stik, som TE havde fået udleveret
under et møde den 22. december 2011, at der - modsat oplysninger
i udbuddet - var et stort fald på overbetonen, og at løsningen for
den nye konstruktion burde genovervejes.
Med enmail af 10. januar 2012 til [BH's tilsyn fra BH-R] og [BH's
projektleder] sendte [TE's projektchef] et revideret forslag til
tagopbygning med anbefaling af, at membranen blev anbragt på
råbetondækket og isoleringen oven på membranen (omvendt tag).
Betondækket skulle være uændret. Blandt fordele pegede [TE's
projektchef] på, at den nyemembran vil blive monteret umiddelbart
efter fjernelsen af den gamle, så taget er åbent og sårbart så kort
tid sommuligt, atmedmembranen direkte på betonen kan en senere
konstateret utæthed lettere spores, fordi der ikke er et
mellemliggende lag mellem membran og beton, som vandet kan
løbe i, og at membranen ligger bedre beskyttet i byggeperioden i
forhold til de efterfølgende betonarbejder. Samtidig foreslog TE
at anvende XPS-isolering i stedet for [isoleringsprodukt], bl.a. for
at mindske byggehøjden.
Forslaget blev afvist af BH ved en mail af 18. januar 2012 fra
[BH's tilsyn fra BH-R]. I denne mail bemærkes bl.a., at
[isoleringsprodukt] er 100% lukket, så vand kan ikke transporteres
rundt i konstruktionen. Huller i en overliggende membran ville
ikke have betydning for konstruktionens tæthed, da
[isoleringsprodukt] i sig selv er en vandtæt membran.
Forslaget om omvendt tag blev genfremsat af TE med en mail af
20. januar 2012 fra [TE's projektchef] med bl.a. et revideret notat
af 20. januar 2012 fra R, der konkluderede, at løsningen med
omvendt tag var den bedste.
BH fastholdt afvisningen af forslaget ved en mail af 23. januar
2012 fra [BH's tilsyn fra BH-R], navnlig med henvisning til, at
XPS-isolering ikke er resistent over for benzin og olier.
UE ApS havde med en mail af 9. december 2011 fra - - - til [TE's
projektchef] foreslået TE at lægge isolering og membran ud i en
koldklæber, brand X, i stedet for varm asfalt. Blandt fordele pegede
[UE ApS] på, at det gav en hurtigere arbejdsgang, så tidsplanen
kunne overholdes, at det mindskede brug af åben ild og dermed
brandrisiko, at det gav forbedret arbejdsmiljø, og at det var et
miljøvenligt produkt med formindsket CO2-udslip i byggeperioden.
Med mail af 24. januar 2012 fulgte UE ApS forslaget op og
videresendte en mail af samme dato fra leverandør L, hvor - - -
med henvisning til referenceprojekter anbefalede at bruge en
membran med - - - lagt i koldklæber. L fremhævede som en fordel
bl.a., at koldklæberen i princippet aldrig tørrer ud. Det er en levende
organisme, der lukker tæt om en eventuel perforering.
Med en mail senere samme dag sendte [TE's projektchef] en
brochure for brand X til en konsulent for underentreprenør UE2, -
- -, og spurgte om hans holdning til, at de ville bruge den som
koldklæber i konstruktionen. I brochuren fremhæves bl.a., at brand
X giver fremragende vedhæftning til bituminøse membraner, at
den automatisk tætner revner og ujævnheder i underlaget, og at
den forbliver elastisk og giver mulighed for mindre bevægelser i
underlaget.
- - - [fra UE2] svarede med mail af 14. februar 2012, at det med
omhu »sagtens kan lade sig gøre at koldklæbe systemet.« Han
uddybede dette ved at fremhæve bl.a., at afgrænsninger er vigtige,
da en langsomt hærdende koldklæber har tendens til at få blokkene
til at »sejle« rundt.
Den 16. februar 2012 gav UE ApS tilbud på
tagdækningsentreprisen med udlægning af [isoleringsprodukt] i

brand X koldklæber og oxideret membran i koldklæber på oversiden 
af [isoleringsprodukt] og derefter fuldsvejsning af - - - membran 
oven på undermembranen. Oven på membranen skulle lægges 
enkadræn [isoleringsprodukt], og enkadræn skulle leveres af TE. 
Ifølge vilkårene for tilbuddet ydede UE ApS »15 års guldgaranti 
på opgaven«.
Med mail af 17. februar 2012 til [BH's tilsyn fra BH-R] og [BH's 
projektleder] sendte [TE's projektchef] projektmateriale i form af 
projekt af samme dato fra R. I et notat om projektforudsætninger 
anføres under »risikobehæftede forhold«, at bygherren har pålagt 
at anvende en opbygning svarende til [isoleringsprodukt] med 
membran øverst, hvilket bevirker, at membranen øverst udføres 
med et fald på 1:80 eller det halve af anbefalingen i BYG-ERFA-
blad (23) 02 12 16. Endvidere at rende mellem afløb i »dal« udføres 
uden fald på trods af R's anbefaling af at følge BYG-ERFA-blad 
(23) 02 12 16, hvorefter skotrender bør udføres med fald. Endelig 
at bygherren har ønsket projekteret med en U-værdi på 0,25 W/m2K, 
hvilket ikke overholder gældende bygningsreglement. Under »fuger 
og dilatation« anføres, at eksisterende dilatationsfuger føres op 
gennem den nye dækopbygning, og at der udføres fuger langs 
lodrette opkanter, alle fuger med en dimension på 20x16 mm. Af 
en tegning, SD03 Detalje dilatationsfuge, der er en del af 
tegningssæt K(23) 2.60 dateret 17. februar 2012, fremgår det, at 
dilatationsfugerne - også i [isoleringsprodukt]-laget - fyldes med 
blød isolering. Ifølge K(23) 2.61 Generel note udstoppes 
dilatationsfuger med blød mineraluld og fuges med fugemateriale 
som Sikalex-pro 3WF. Under »udførelse« bemærkes, at det skal 
sikres, at betondækket fremstår helt uden lunker der, hvor der 
mellem de enkelte brønde i samme modullinje ikke er noget fald. 
I en senere revideret udgave af den generelle note, dateret 15. 
november 2012, bemærkes, at tolerance overside beton er +/- 10 
mm på 2 m retskinne.
Med mail også af 17. februar 2012 til [BH's tilsyn fra BH-R] og
[BH's projektleder] sendte [TE's projektchef] endvidere brochurer
for de materialer, der tænkes anvendt. Det anføres, at materialerne
løbende er blevet aftalt under projekteringen, og der anmodes om
»kommentar, hvis I har bemærkninger til valget«. Blandt materialet
var brochuren for brand X.
BH havde ingen bemærkninger til valget af materialer.
Den 12. marts 2012 begyndte nedbrydningsarbejderne. Samme
dag anmodede [TE's byggeleder] om teknisk afklaring (TA-02) i 
anledning af, at der i felt 6 efter fjernelse af eksisterende membran 
havde vist sig en revne i overbetonen. [BH's tilsyn fra BH-R] 
svarede den 14. marts, at revnen skulle rilles op til en dilatationsfuge 
og lukkes med brøndskum for at forhindre koldklæber i at dryppe 
ned i butiksarealet.
Den 19. marts 2012 blev der holdt opstartsmøde under deltagelse 
af - - -, UE2, for at få belyst, hvordan montagen af 
[isoleringsprodukt] skulle udføres for at leve op til leverandørens 
anvisninger. Det bemærkes i referaterne, udarbejdet af [TE's 
byggeleder] og [BH's tilsyn fra BH-R], at koldklæberen kan tage 
op til 5 mm lunker (fremspring) i underlaget. Øvrige ujævnheder 
skal slibes væk eller spartles. - - - [fra UE2] ville lave en 
lægningsinstruktion med beskrivelse vedrørende krav om klæbning.
Den 20. marts 2012 begyndte arbejdet med koldklæber.
- - - [fra UE2] fremsendte den lovede lægningsinstruktion den 26.
marts 2012. Det anføres heri bl.a. som kommentar til anvendelse 
af koldklæber: »Da jeg ikke kender den type, der anvendes vil jeg 
ikke kommentere den, blot tilføje et par bemærkninger om selve 
anvendelsen.«
Ved mail af 30. marts 2012 til [BH's tilsyn fra BH-R] og [BH's 
projektleder] sendte [TE's projektchef] »opgørelser og tilbud om 
fastpriser på klargøring af overbeton som aftalt«. Der var vedlagt



aftalesedler X 15, X 15A ogX16, iflg. en medfølgende liste dateret
hhv. 12 og 13 marts 2013. X 15 angik »Supplerende
»standardarbejder« på overbeton overflade« og omfattede
enhedspriser på forventede gentagne ydelser, herunder lukning og
renskæring af eksisterende dilatationsfuge, tilstøbning af »løse«
eksisterende brønde, fjernelse og slibning af isoleringsrombe og
fjernelse og slibning af spartling ved pvc-dug-samlinger. Priserne
var opgjort på basis af erfaringer fra felt 6 og 7. Der var en
henvisning til X 16 om arbejder, der ikke var omfattet, fordi de
ikke skønnede at ville blive gentaget. X 15A indeholdt en opgørelse
for arbejder i felt 6 og 7 (delvis). X 16 omfattede andre arbejder
med overbetonen i samme felter, udført i uge 11 og 12, herunder
fjernelse og slibning af betonspartel ved brønde og slibning af buler
ved dilatationsfuger. Alle aftalesedlerne tog forbehold om, at
priserne kun omfattede direkte omkostninger til arbejdet, men ikke
tidsmæssige konsekvenser og eventuelle udgifter til forlænget
byggepladsdrift.
I et tilsynsnotat 32 af 2. april 2012 til - - -, TE, bemærker [BH's
tilsyn fra BH-R], at det samme dag er observeret, at primer er
dryppet ned i underliggende butik.
I et referat af 3. maj 2012 fra bygherremøde nr. 10 den 2. maj
2012 bemærkes, at der drypper »sort stads« ned i en butik fra det
nedhængte loft.
I en mail af 7. maj 2012 til - - -, UE ApS, oplyste [TE's
projektchef], at der stadig drypper koldklæber ned i butikkerne, og
han spurgte, hvor længe koldklæberen er flydende. Som svar
videresendte UE ApS den 8. maj 2012 en mail af samme dato fra
L, hvor det anføres, at L »har fået oplyst, at hærdetiden er ca. 4
måneder.«
[TE's projektchef] informerede i en mail af 8. maj 2012 [BH's
projektleder] og [BH's tilsyn fra BH-R] om, at klæberen kan være
op til 4 måneder om at hærde fuldstændig. Da udsivningen af
koldklæber kommer fra et færdigt område under pappen, var det
ikke muligt at finde stedet eller standse klæberen. Det eneste, de
kunne gøre, var derfor at vente på, at det hærdede, og afdække og
tørre op, når problemet viste sig.
Ved teknisk afklaring TA-13 spurgte [TE's projektchef] den 15.
maj 2012 generelt om inddækninger, hvorledes bygherren forholdt
sig til, at konstruktioner flere steder var udformet således, at den
anbefalede membranhøjde på 15 cm over færdig belægning ikke
kunne udføres, hvilket medførte risiko for vandnedtrængning. [BH's
tilsyn fra BH-R] svarede den 28. maj 2012, at den eksisterende
koteoverkant på inddækningspladerne skulle bibeholdes.
Der er fremlagt fotografier af en række steder, hvor konstruktioner
på taget bevirker, at den anbefalede membranhøjde på 15 cm over
færdig belægning ikke kunne udføres, samt en oversigtsplan, der
viser, hvor disse konstruktioner er.
På bygherremøde nr. 12 den 30. maj 2012 drøftede parterne de
konstaterede tilfælde af nedtrængende vand og nedsivning af
koldklæber. Ifølge referatet af 31. maj 2012 meddelte BH, at BH's
forsikringsselskab pr. 28. maj 2012 ikke længere dækkede skaderne.
TEmåtte ikke fortsætte tagrenoveringen uden forinden at sikre sig,
at der ikke skete skader i underliggende butikker, og BH ville kræve
erstatning fra TE for omkostninger i tilfælde af skader. TE fastholdt,
at problemstillingen skyldtes dårlig tagkonstruktion med mange
huller og revner samt fejlkonstruktion ved tagbrønde med
opstuvning af vand. BH anmodede TE om at udføre påsvejsning
af pap over alle revner, huller, dilatationsfuger og lampebeslag.
På foranledning af TE havde den belgiske producent af brand X
besøgt pladsen den 29. maj 2012. Ved brev af 11. juni 2012 oplyste
leverandøren, - - -, at prøver af koldklæberen fra pladsen var blevet
undersøgt på deres laboratorium, og at produktkvaliteten svarede
til specifikationerne.

I en mail af 2. august 2012 til [TE's byggeleder], [TE's 
projektleder] og [TE's projektchef] opfordrer - - -, UE ApS, til, at 
det indskærpes over for betonfolkene, at de skal passe på 
membranen og rengøre den for affald, betonrester mv., inden 
enkadrænet lægges ud.
Ved tekniske afklaringer TA-19, 31, 32, 35 og 42 spurgte [TE's 
byggeleder] i perioden fra 1. juni til 12. september 2012 om 
forholdsregler i anledning af, at der ved hhv. sokkel på teknikhuse 
og ved indgangspartier var konstateret hhv. krydsfinerplader, der 
bar præg af megen fugt, krydsfinerplader, der var rådne og 
smuldrende, krydsfinerplader, der var våde og mørke og måske 
angrebet af råd eller svamp, krydsfiner og lægter, der var rådnet 
og angrebet af svamp, og krydsfinerplader, der var rådne og våde. 
[BH's tilsyn fra BH-R] svarede, at pladerne skulle hhv. genanvendes 
og skiftes.
I en mail af 3. oktober 2012 til UE ApS refererede [TE's
projektchef] en samtale med - - -, Teknologisk Institut, der havde
bemærket, at blødgørere i koldklæberen ikke kan diffundere ud i
den givne konstruktion, fordi den er tæt opad, fordi betonen nedad
»suger« meget begrænset, og fordi [isoleringsprodukt] suger
nærmest ingenting. Der er ingen luft eller materialer, der kan optage
stoffer fra klæberen, så den hærder af. Dette i modsætning til
konstruktioner med gamle paptage, hvor den gamle pap optager
blødgørerne. Derfor forbliver koldklæberen flydende som lim i en
tube. Blødgørerne diffunderer meget langsomt væk, - - -'s bud var
op mod et år. Desuden blev nogle afhjælpningsforanstaltninger
nævnt, herunder tilførsel af en modkomponent. [TE's projektchef]
bad UE ApS indhente kommentar fra [den belgiske producent].
Mailen blev sendt videre til [BH's projektleder] og [BH's tilsyn fra
BH-R] den 4. oktober 2012. Den blev desuden sendt til L og R.
På et møde den 7. november 2012 mellem BH, TE, UE ApS og 
L drøftede parterne koldklæberen. Ifølge referatet, revideret 14. 
november 2012, var [den belgiske producent] og L enige i - - -'s 
[fra Teknologisk Institut] vurderinger. [Den belgiske producent] 
havde ikke tidligere erfaringer med kombination af koldklæber og 
[isoleringsprodukt], hvor produktet ikke er i kontakt med tagpap. 
Det blev bemærket, at nedsivningen af koldklæber var eller lod til 
at være aftagende.
Der er fremlagt en oversigt over 45 større hændelser med 
vandgennemtrængning i perioden fra 18. marts til 31. december 
2012. Heraf er 28 sket omkring arbejdsområder, 6 i færdige områder 
og 11 i begge typer af områder. Ifølge tilsynet er årsagen til 
skaderne i de fleste tilfælde manglende inddækning/dårlig sikring 
af dæmning, manglende sikring af overgang mellem gammel og 
ny membran og stoppede brønde samt henkastning af affald i 
overgang. Ifølge TE er årsagen i begyndelsen indtil primo maj 
manglende bortledning (opstuvning). Senere i nogle tilfælde, at 
vand fra nabofelter ikke kan holdes ude, og i mange tilfælde 
utætheder ved ydervæg, murkrone og teknikhuse. Et enkelt tilfælde 
skyldes et uheld den 2. juni 2012 i forbindelse med storm, hvor 
tagnedløb rev sig løs. En del tilfælde er uforklarlige, det gælder 
navnlig skader i færdige områder. Der er dokumenteret en lang 
række tilsynsnotater og omfattende korrespondance, hvor parterne 
løbende har påpeget disse forhold som årsag til 
vandgennemtrængning.
I et notat 02 af 25. april 2012 vedrørende et ad hoc-møde samme 
dag om vandnedtrængning anføres bl.a., at problematikken efter 
TE's opfattelse skyldtes bygherrens forhold, idet det ikke var oplyst 
i udbudsmaterialet, at hele parkeringsdækket i perioder med kraftig 
nedbør var ét stort bassin med en vanddybde på op til 20 cm. 
Brøndkernen i afløbsbrøndene var et permeabelt rør, som tillod 
regnvand at passere til afløb. Imidlertid var den faktiske opbygning 
udført således, at brøndristene lå på en kraftig betonkegle, der



pressede enkadrænet så meget sammen, at regnvandet havde
vanskeligt ved at passere og i stedet stuvede op indtil 20 cm foran
brønden. Efter BH's opfattelse var vandnedtrængning en følge af
lækager i overgangen mellem gammel og ny membran samt
håndtering af »dæmninger« i teltet ved flytning af teltet.
Vandskaderne var ikke forårsaget af opstuvning, og i øvrigt måtte
TE under kontraktforhandlingerne have bemærket betonkeglerne
i forbindelse med undersøgelserne af opbygningen af brøndene.
For at undgå opstuvning ville TE etablere afvandingskanal fra
overgangszonernes lavpunkt til nabobrønden og samtidig hæve
betonkeglen på nabobrønden. Det kunne ske i det færdige område,
men ikke i arbejdsområdet langs teltet, da nabobrøndene her var
dækket af skinner mv. til teltet.
Nogle notater af maj 2012 fra tilsynet omhandler vandskader som
følge dels af brønde, der ved et uheld var fyldt med beton, dels af
brønde, hvor midlertidig afpropning ikke var fjernet. Der er i samme
periode også korrespondance om store revner i overbetonen.
Den 2. juni 2012 skete der omfattende vandskade, der navnlig
skyldtes, at en midlertidigt opsat slange fra en nedløbsstuds på
teknikhuset til en afløbsbrønd var rykket af under en storm, så vand
fra teknikhusets tag var løbet ned i et arbejdsområde, hvor
membranen var fjernet.
I senere notater hen over sommeren gentages registreringer af
vandskader, der efter tilsynets opfattelse kommer fra arbejdsområder
og skyldes forhold under udførelsen, og tilsynet påpeger forhold,
der bør iagttages for at undgå skader. De anførte årsager bliver for
det meste løbende bestridt af TE.
I sommeren og efteråret skete der endvidere vandskader under
områder, hvor arbejdet med den nye tagkonstruktion var afsluttet.
I disse tilfælde er der enten ikke beskrevet, hvor vandet kommer
fra, og hvad der er årsag til skaden, eller det er udtrykkeligt angivet,
at årsag ikke er fundet.
- - - bistod med afhjælpning efter nedtrængning af vand og
koldklæber. Der er fremlagt en logbog fra - - - for perioden fra 2.
juni 2012 til 28. februar 2013.
Den 11. januar 2013 sluttede arbejderne med membran og
koldklæber.
Der er fremlagt oversigter og dokumenterede specifikationer
vedrørende BH's omkostninger ved afhjælpning af skader efter
vandgennemtrængning og udsivning af koldklæber.
Der er fremlagt nogle fotografier fra taget af felter på ca. 1 m2,
der er lukket op ned til isoleringspladerne i forbindelse med en
besigtigelse. Fotografierne viser mange lodrette revner på kryds
og tværs i pladerne. Fotografierne er ikke dateret, men er formentlig
fra før påsken i 2014, idet de er omtalt i en mail af 29. april 2014
fra [BH's tilsyn] til leverandør L2, hvor der omtales destruktive
indgreb inden påske, som afslørede et stort antal knækkede/knuste
[isoleringsprodukt]-plader.
I tilslutning til de destruktive indgreb før påsken i 2014 skrev TE's
advokat Ole Bernt Hasling den 12. april 2014 til BH's advokat
Trine Larsen: »Det som vi tydeligt så ved felt 3 og mindre tydeligt
ved felt 1, var, at produktet fra [isoleringsprodukt] var revnet. …
Ud fra det, som vi så på felt 3, ligger det vel på den flade hånd, at
alene de utilsigtede revnedannelser i det krævede isoleringsmateriale
gør isoleringen uegnet som sekundært vandstandsende lag. I relation
til vand er det som anført også irrelevant, da membranen helt
ubetinget skal være tæt.«
Der er desuden fremlagt nogle fotografier fra november 2012, der
viser en rullemarie med påmonteret rør til udlægning af cement,
der kører hen over isoleringsplader og membran, hvor der over
membranen er lagt »ål« og over dem armeringsjern. På nogle af
fotografierne køres der på køreplader, på andre er der ingen
køreplader.

Nogle fotografier fra marts og juni 2015 viser forsegling med 
Expobånd H45, som skønsmanden foreslog som mulig 
udbedringsmetode i svaret på spørgsmål 1.4 i skønserklæringen af 
25. september 2013. Fotografierne viser gennemtrængning af 
koldklæber gennem forseglingen.
BH har ladet udarbejde et projekt for omlevering af 
tagrenoveringen ved fjernelse af det arbejde, TE har udført, ned til 
overbetonen samt udførelse af ny tilsvarende tagkonstruktion. På 
grundlag af projektet er der i november 2014 indhentet to tilbud, 
hvoraf det billigste lyder på en entreprisesum på 71.086.000 kr. 
uden moms.
Syn og skøn
- - -
Forklaringer
- - -
Parternes synspunkter
BH har gjort gældende navnlig, at omlevering er nødvendig for
at udbedre manglerne ved taget. Omfang og pris ved omlevering
er ikke bestridt. Der er en række mangler ved det leverede tag. Der
er lugtgener fra udsivende koldklæber og gennemtrængende vand.
Udsivning af koldklæber forårsager sorte pletter på bygning og
inventar i både plan 2 og plan 1. Forsøg på afhjælpning ved tætning
virker ikke. [isoleringsprodukt]-pladerne er ødelagt over hele taget.
Der er knusning og revner på kryds og tværs gennem begge lag,
hvilket vil medføre frostsprængning. Det er ganske vist kun
konstateret ved oplukning i 2 felter, men TE har ved mailen af 12.
april 2014 afgivet proceeserklæring om, at forholdene er tilsvarende
over hele taget. Det bevirker, at [isoleringsprodukt]-isoleringen
ikke er vandspærrende, som den skulle være efter aftalen.
Membranen er mangelfuld, der kommer vand igennem. Den aftalte
ydelse, et tæt tag, der er egnet som parkeringsdæk og udført med
[isoleringsprodukt] som ekstra vandspærrende lag (kompakttag),
er ikke leveret. Der er givet 10 års garanti, der må forstås som
garanti for den aftalte ydelse, dvs. at hele taget er tæt og problemfrit.
Afhjælpning kæver fjernelse af koldklæberen, der er uegnet
materiale; den er uanvendelig som bindemiddel mellem beton og
[isoleringsprodukt] og er stadig flydende. Den indeholder vand
med risiko for frostsprængning og beskadiger derved det øvrige
leverede produkt, [isoleringsprodukt]-pladerne. BH har ikke ved
godkendelse overtaget risikoen for koldklæberens egnethed. TE er
ansvarlig for manglerne, herunder for følgeskader af manglerne;
arbejdet er ikke udført håndværksmæssigt korrekt og efter aftalen.
Der er ikke foretaget udspartling og afretning af lunker i fornødent
omfang. Koldklæberen trykkes ud af lunkerne ved kørsel på
overbetonen, og [isoleringsprodukt]-pladerne knækker ved
manglende understøtning. Det samme er sket ved kørsel på pladerne
med en rullemarie før udstøbning af overbetonen. Det er endvidere
en projektfejl, at isoleringen ikke er projekteret som vandstandsende
kompakttag. Bygherren har ikke ved godkendelse eller på anden
måde overtaget risikoen for uegnet materiale og projekteringsfejl.
Bygherren har ikke i forhold til erstatningskrav pådraget sig egen
skyld, hverken ved at undlade at stoppe arbejderne ultimo maj 2012
eller ved at foreskrive lukning af revner i eksisterende overbeton
med papstrimler eller ved at modsætte sig et forslag om udlægning
af underpap over hele taget, et forslag, som det efter bevisførelsen
ikke kan lægges til grund, er fremsat. TE er ansvarlig for skader,
navnlig vandskader, der er indtrådt under arbejdets udførelse. TE
har handlet culpøst ved tilrettelæggelsen og udførelsen af arbejdet.
Det gælder bl.a., men ikke kun, afvanding af teltet ved at sende
vandet ud på det eksisterende tag; TE burde have etableret en
tagrende og ledt vandet væk fra taget. Samlinger mellem
eksisterende pvc-membran blev udført uforsvarligt. UV-systemet
stoppede på grund af tilførte materialer i form af beton og grus.



TE har gjort gældende navnlig, at taget i alt væsentligt er
mangelfrit. Bortset fra mindre revner er betonpladen i orden.
Dækket er vandtæt, idet membranen er tæt. Isoleringen lever op til
de stillede udfaldskrav. Taget er leveret som tilbudt med én
membran; der er ikke tilbudt eller aftalt levering af et
[isoleringsprodukt]-kompakttag. Den utilsigtede udsivning af
koldklæber skyldes mangler ved den eksisterende bygning, som
TE er uden ansvar for, og den er uden betydning for kvaliteten af
tagkonstruktionen. Udsivningen har givet skader og gener, men
omfanget heraf er faldende. Udbedring må søges gennemført ved
tætning. Omlevering vil være ude af proportioner med generne. TE
har ikke handlet ansvarspådragende ved valget af brand X som
klæber. Det var nødvendigt at finde et alternativ til udlægning i
varm asfalt. TE foretog alle relevante og nødvendige undersøgelser,
herunder forespørgsler både til leverandøren af koldklæberen og
af [isoleringsprodukt]-pladerne, ligesom der ved mock-up'pen blev
gennemført relevant forsøg, der viste, at der ikke var problemer
ved at anvende koldklæberen. Efter tidens viden var det herefter
forsvarligt at vælge brand X. Det var BH, der valgte
[isoleringsprodukt] som isoleringsmateriale. Det var ikke aftalt, at
taget skulle leveres som et [isoleringsprodukt]-kompakttag. Der
står intet om det, hverken i udbuddet eller i det relevante tilbud af
27. september 2011. Det indgik heller ikke i det endelige projekt,
som blev godkendt af BH. Den eksisterende overbeton var ikke,
som den kunne forventes at være efter udbuddet; den var ikke
vandret udstøbt, den var ikke plan og jævn som forventeligt for en
beton, der er direkte underlag for en pvc-membran, og den var fuld
af revner og ujævnheder. Overbetonen var uden for
entreprisegrænsen, så udbedring var BH's ansvar. Det var da også
BH's tilsyn, der bestemte, hvilk6en udbedring der skulle foretages,
og det var BH's beslutning at gå videre med renoveringen med de
risici, der var forbundet med den mangelfulde overbeton. Den
nylagte tagkonstruktion var i orden: Det gælder betonpladen, bortset
fra mindre revner. Det gælder membranen, der er tæt. Det gælder
isoleringen, der ikke er forskudt. Revnerne i [isoleringsprodukt]-
pladerne er uden betydning for isoleringen. Det er ikke godtgjort,
i hvilket omfang der er revner, og heller ikke, hvad der er årsag til
de revner, der er konstateret. Det kan være dynamiske bevægelser
i bygningen. Der er udført afslibning og spartling af underlaget,
uden at det har givet tilsynet anledning til bemærkninger. Der var
ikke aftale om general afretning, og det er ikke godtgjort, at
revnerne skyldes lunker. Det er ikke godtgjort, at pladerne er blevet
beskadiget ved arbejde på taget, efter at de er udlagt. Trykket fra
en rullemarie svarer til trykket fra en mand, og kørslen skete oven
på ål og armering samt for det meste på køreplader i plastik. Det
anerkendes, at den udsivende koldklæber giver gener, men generne
er aftagende, hvilket gælder både indsatsen fra - - - og fra - - -.
Udgifterne til håndtering er relativt beskedne. Omlevering vil påføre
uforholdsmæssigt store udgifter og kan derfor ikke kræves, jf. ABT
§ 33. I øvrigt skyldes generne også BH's egne forhold. For det
første har BH ansvaret for mangler ved den eksisterende overbeton.
For det andet afviste bygherren at gennemføre den udbedring, der
ville have sikret mod nedsivning gennem revner; nemlig udlægning
af et lag tagpap over hele taget direkte på overbetonen. Der er tale
om samvirkende årsager. Der er ikke bevis for, at membranen ikke
er tæt, og heller ikke for, at vandskader under udførelsen skyldes
TE. Garantien angår alene tæt tag, dvs. tæt membran, og den dækker
ikke følgeskader. Erstatningskrav vedrørende følgeskader er
eventuelt ansvar uden for kontrakt, og ansvarsgrundlaget er culpa.
Der er ikke ført bevis for, at TE har handlet culpøst, bortset fra
enkelte hændelser under udførelsen. Det er ikke godtgjort, at
projekteringen er i strid med sædvanlig god praksis. Der er heller
godtgjort nogen årsagsforbindelse.

Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Mangler og erstatningsansvar
Voldgiftsretten finder, at det øverste betondæk alene er behæftet
med mangler i form af fugeslip, manglende fugning, revner, 
afskalning og lignende, der har et begrænset omfang, og som kan 
udbedres uden omlevering. Krav på udbedringsgodtgørelse herfor 
er fremsat særskilt under posterne G-J og M, der behandles nedenfor 
i afsnit 7.1-7.4 og 7.7.
Det er ikke godtgjort, at den færdige membran ikke er vandtæt. 
Voldgiftsretten lægger til grund, at den færdige membran løbende 
er blevet kvalitetskontrolleret af entreprenøren, og at de 
beskadigelser, der under udførelsen er sket i begrænset omfang, 
løbende er blevet repareret. Leverandøren, L, har endvidere 
foretaget sædvanlig kvalitetskontrol og fundet, at membranens 
materialekvalitet og svejsning opfylder de krav, der stilles hertil. 
Der er derfor ikke grundlag for at fastslå, at membranen skulle være 
mangelfuld.
Med henblik på vurderingen af, om der er mangler ved 
isoleringslaget, skal der tages stilling til, hvad aftalen indebar i 
henseende hertil.
Entrepriseaftalen blev indgået den 8. december 2011 på grundlag
af TE's tilbud af 27. september 2011, efter at bygherren havde
forkastet det tidligere tilbud af 8. september 2011, der var afgivet
med henblik på de to alternative udførelser, som fremgik af
udbuddet. Ydelsen ifølge tilbuddet af 27. september 2011 er
nærmere beskrevet i R's notat af samme dato, som tilbuddet henviser
til. Det fremgår heraf, at der i konstruktionen indgår en selvstændig
papmembran som vandspærrende lag. Der skal udføres isolering
med [isoleringsprodukt] i flydende klæbemateriale. Det angives
ikke, at [isoleringsprodukt] skal være en supplerende membran,
eller at der leveres et [isoleringsprodukt]-kompakttag. Det bemærkes
herved, at heller ikke udbuddets alternativ med isolering i form af
[isoleringsprodukt] var angivet som [isoleringsprodukt]-kompakttag.
Ifølge tilbuddet af 27. september 2011 var der entrepriseskel mellem
den eksisterende overbeton og primeren. Tilbuddet byggede bl.a.
på BH's udtrykkelige oplysning i rettelsesblad 2 om, at den
eksisterende overbeton var vandret udstøbt. En eventuel mulighed
for, at det af en tegning, der indgik i udbuddets tegningsmateriale,
kunne udledes, at overbetonen ikke var vandret udstøbt, er herefter
uden betydning for forståelsen af aftalen. Det fremgik endvidere
af udbudsmaterialet, at der var udlagt en pvc-membran direkte på
overbetonen. TE havde på denne baggrund en berettiget
forudsætning om, at overbetonen var vandret, plan og glat og uden
revner. I overensstemmelse hermed angav tilbuddet ikke, at ydelsen
omfattede afretning af lunker i overbetonen. Tilbuddet angav krav
til isoleringslagets U-værdi og trykstyrke i overensstemmelse med
udbuddet. Under en præsentation af tilbuddet den 7. oktober 2011
forud for indgåelsen af entrepriseaftalen havde TE oplyst, at det
ikke ville få betydning for vandtæthed i konstruktionen, hvis
[isoleringsprodukt] uheldigvis skulle knække, idet membranen
placeret øverst i konstruktionen sikrede vandtætheden.
Voldgiftsretten lægger til grund, at denne oplysning ikke havde
givet anledning til bemærkninger, hverken fra [BH's projektleder]
eller [BH's tilsyn fra BH-R]. Voldgiftsretten finder herefter, at den
aftalte ydelse efter entrepriseaftalen ikke indebar, at
[isoleringsprodukt] skulle leveres som [isoleringsprodukt]-
kompakttag, eller at isoleringslaget i øvrigt skulle leveres som et
vandspærrende lag i konstruktionen.
Efter et projekteringsforløb blev der udarbejdet et projekt af 17. 
februar 2012, der var det endelige, og som blev forelagt for BH, 
som ikke havde nogen indvendinger mod projektet. Af dette projekt 
fremgik, at dilatationsfuger i isoleringslaget og fuger i grænseflader 
omkring isolering skulle udføres i blødt isoleringsmateriale, der



ikke er vandspærrende, hvilket understøtter, at [isoleringsprodukt]
ikke skulle være en supplerende vandspærrende membran. Det
fremgik endvidere, at klæbning skulle ske med en koldklæber,
brand X, og ikke med varm asfalt. BH blev gennem sin rådgiver,
BH-R, orienteret af TE om materialevalget, herunder ved en
brochure for brand X, og havde ikke nogen indvendinger.
Voldgiftsretten finder herefter, at det forhold, at TE i stedet for
varm bitumen anvendte en koldklæber til klæbning af
isoleringsplader indbyrdes og ved overgang til beton og membran,
ikke i sig selv kan anses for en mangel.
I forbindelse med efterfølgende undersøgelser af taget er der i to
felter af begrænset omfang konstateret revner i isoleringslaget.
Revnerne går lodret på kryds og tværs og gennem begge lag af
isoleringsplader. Det er ikke godtgjort, at sådanne revnedannelser
findes i hele tagets isoleringslag. Voldgiftsretten finder ikke, at
bemærkningerne i mailen af 12. april 2014 fra TE's advokat Ole
Hasling kan anses for en proceserklæring om, at de forhold, der
blev konstateret i de to felter, gør sig gældende over hele eller den
væsentlige del af taget. Voldgiftsretten finder det ikke godtgjort,
hvad der er årsag til revnedannelserne. Der er ikke grundlag for at
fastslå, at revnerne skyldes frostsprængning, dels fordi det er
konstateret, at øverste overflade af isoleringspladerne er fuldklæbet
til membranen, dels fordi det ikke er godtgjort, at vandindholdet i
koldklæberen kan afstedkomme frostsprængninger gennem
isoleringsmaterialet. Det er ikke godtgjort, at manglende
understøtning i form af lunker i overbetonen har forårsaget revnerne.
Det er heller ikke godtgjort, at revnerne skyldes mekanisk tryk
under udførelsen som følge af, at en rullemarie med et hjultryk på
ca. 100 kg under udstøbning af betonlaget over isoleringsplader og
membran har kørt på armering og ål med eller uden køreplader.
Bevægelser i konstruktionen pga. pilhøjde og kørsel er heller ikke
godtgjort som årsag til revnedannelserne. Endvidere finder
voldgiftsretten, at revnedannelser ikke forringer isoleringsevnen.
Det er heller ikke påvist, at revnerne påvirker den forudsatte
modstand mod lodret tryk og vridning på afgørende måde.
Voldgiftsretten finder, at revnedannelserne vil åbne mulighed for
transport af vand, der kommer ind under den vandtætte membran,
men dette i sig selv kan ikke anses for at konstituere en mangel, jf.
herved også bemærkningerne under TE's præsentation den 7.
oktober 2011 af tilbuddet. Voldgiftsretten finder herefter ikke
grundlag for, at revnedannelser konstituerer en mangel ved
isoleringslaget, eller at dette i øvrigt lider af mangler.
Voldgiftsretten lægger til grund, at der er sket
vandgennemtrængning gennem det færdige tag. Årsagen - eller
årsagerne, idet der kan være flere - kan ikke fastslås.
Manglende højde ved inddækninger er en mulig årsag, men dette
forhold bærer TE ikke risikoen for: TE påpegede under udførelsen,
at det ikke var muligt at etablere den planlagte højde på
inddækningerne på grund af konstruktioner uden for
entrepriseområdet, som i givet fald skulle ændres, hvilket ville være
for BH's regning. BH afslog imidlertid at ændre disse konstruktioner
og påtog sig dermed risikoen for vandindtrængning på grund af
utilstrækkelig højde på inddækningerne. Som nævnt må det lægges
til grund, at membranen er tæt, og det er ikke godtgjort, at der er
mangelfuld udførelse ved afgrænsning til entrepriseskel (tilslutning
af membran til brønde og øvrige bygningsdele, herunder teknikhuse
mv.). I forbindelse med udførelsen er der konstateret tegn på
vandgennemtrængning i Pyramiden, teknikhuse og andre bygninger
på taget i form af opfugtede og rådne træplader ved soklerne. Disse
forhold, der meget vel kan have været medvirkende årsag til de
omfattende vandskader inden tagrenoveringen, og som ligger uden
for entrepriseområdet, er ikke udbedret af BH i forbindelse med
tagrenoveringen og kan være en mulig årsag til den fortsatte

vandgennemtrængning. Herefter finder voldgiftsretten, at den 
konstaterede vandgennemtrængning gennem det færdige tag ikke 
kan anses for en mangel, som TE hæfter for.
Derimod finder voldgiftsretten, at den fortsatte udsivning af 
koldklæber må anses for en mangel. Det må lægges til grund, at 
koldklæberen afhærder/opnår den forudsatte klæbeevne ved kontakt 
til membranen og dermed mellem isoleringspladerne og 
membranen, men at det ikke sker mellem isoleringspladerne og 
overbetonen eller mellem isoleringspladerne indbyrdes, idet der i 
disse områder hverken er kontakt med luften eller bitumenholdige 
materialer. Voldgiftsretten finder, at den anvendte koldklæber, 
brand X, derfor er uegnet materiale til anvendelse i den foreliggende 
konstruktion. Dette medfører, at koldklæberen siver eller presses 
ud af den leverede tagkonstruktion og ned på den eksisterende 
overbeton, hvorefter den gennem revner og fuger i overbetonen og 
fuger mellem overbetonen og TT-dækelementerne løber ud på lofter 
og vægge i lokalerne nede i bygningen. Dette medfører skader og 
gener, herunder gener i form af ilde lugt, og udsivningen af 
koldklæber må derfor som udgangspunkt anses for en mangel.
Voldgiftsretten finder ikke, at der er tale om en udviklingsskade,
som BH må bære risikoen for. Brand X havde ikke tidligere været
brugt i sådanne konstruktioner, så der var ikke tale om et materiale,
der efter byggetidens viden almindeligt i branchen ansås for egnet.
Der er heller ikke tale om forhold, der ikke på byggetidspunktet
kunne have været konstateret, hvorved bemærkes, at en medarbejder
hos Teknologisk Institut umiddelbart ved en telefonisk henvendelse
var opmærksom på de relevante forhold, der gjorde materialet
uegnet. Betragtninger om udviklingsskade kan derfor ikke føre til,
at der ikke foreligger en mangel.
Det var ikke BH, men TE, der valgte at anvende koldklæberen i 
konstruktionen og dermed som udgangspunkt hæfter for manglen 
ved anvendelse af uegnet materiale. TE underrettede BH om valget 
af koldklæberen, uden at BH gjorde indsigelse herimod, men dette 
medfører ikke, at BH overtog risikoen ved at anvende koldklæberen.
Af hensyn til eventuelt erstatningsansvar, jf. ABT 93 § 35, skal 
det vurderes, om manglen skyldes fejl eller forsømmelse fra TE 
eller dennes underentreprenør. I betragtning af, at der var tale om 
et produkt, der ikke tidligere havde været anvendt i sådanne 
konstruktioner, finder voldgiftsretten, at undersøgelsen af produktets 
egnethed var utilstrækkelig. Der skete ganske vist en henvendelse 
til hver af leverandørerne af de produkter, der skulle bringes 
sammen, men henvendelserne var ikke nøjagtige og fuldstændige 
i henseende til, hvordan produkterne skulle anvendes og i hvilket 
system, forstået som i en hermetisk lukket konstruktion oven på 
en betonplade og under en vandtæt membran, og leverandørerne 
blev ikke anmodet om en klar tilkendegivelse fra dem selv og/eller 
producenten om produktets egnethed til det forudsatte formål, 
herunder om tidligere erfaringer med tilsvarende eller lignende 
anvendelse. Heller ikke forsøget med en mock-up var nøjagtig og 
fuldstændig, bl.a. fordi den var åben, så koldklæberen fik kontakt 
med fri luft. Allerede af disse grunde finder voldgiftsretten, at TE 
er erstatningsansvarlig for følgeskader som følge af manglen. 
Voldgiftsretten bemærker endvidere, at TE ikke underrettede BH 
om, at koldklæberen var ny i den planlagte anvendelse med 
[isoleringsprodukt] i en konstruktion som den foreliggende, og at 
der derfor ikke var erfaringer med anvendelsen. TE gav heller ikke 
den fuldstændige begrundelse for valget af koldklæberen, herunder 
at det var nødvendigt for at overholde den tidsplan, TE havde 
forpligtet sig til. Voldgiftsretten finder ikke grundlag for at betegne 
det ansvarspådragende forhold for grov uagtsomhed.
I henseende til erstatningsansvaret for koldklæber skal det 
endvidere vurderes, om ansvaret skal nedsættes på grund af egen 
skyld hos BH. Voldgiftsretten finder, at BH i denne forbindelse i



forhold til TE skal identificeres med sin rådgiver og tilsynsførende,
BH-R. Selve det forhold, at bygningen uden for entrepriseområdet
led af mangler i form af revner og utætte fuger, kan ikke begrunde
nedsættelse af ansvar på grund af egen skyld. TE vidste, at
baggrunden for tagrenoveringen bl.a. var, at der i den forud
bestående bygning skete vandgennemtrængning gennem taget og
de underliggende bygningsdele, og tog ikke noget forbehold om
af denne grund at være uden ansvar for gennemsivende materiale.
Voldgiftsretten lægger til grund, at BH afslog forslag om anden
udførelse, der ville have hindret eller i hvert fald væsentligt
begrænset udsivningen af koldklæber, dels under projekteringen -
forslaget om et omvendt tag, dels under udførelsen - forslaget om
at udlægge underpap i ét sammenhængende lag over hele den
eksisterende overbeton. Heller ikke disse forhold kan begrunde
nedsættelse af ansvar på grund af egen skyld, idet TE henholdsvis
projekterede et retvendt tag og fortsatte udførelsen uden at tage
forbehold om af disse grunde at være uden ansvar for
gennemsivninger.
Sammenfattende finder voldgiftsretten herefter, at udsivningen
af koldklæber fra den færdige tagkonstruktion og videre gennem
utætte konstruktioner uden for entrepriseskel indebærer en mangel,
som TE hæfter for og er erstatningsansvarlig for uden nedsættelse
på grund af egen skyld hos BH. Endvidere at den øverste betonplade
er mangelfri, bortset fra eventuelle begrænsede mangler i form af
revner og fugeslip, der i givet fald kan afhjælpes til mangelfri
ydelse. Derimod er membranenmangelfri (vandtæt), og der er ikke
grundlag for at fastslå, at der er mangler ved isoleringslaget trods
partielle revnedannelser, eller i øvrigt at fastslå, at
vandgennemtrængning gennem det færdige tag skyldes årsager,
der må henføres til TE som mangler.
Der er herefter ikke anledning for voldgiftsretten til at tage stilling
til et eventuelt garantiansvar.
Mangelsafhjælpning og afslag
TE har pligt til at afhjælpe manglen i form af udsivning af
koldklæber fra konstruktionen, jf. ABT 93 § 31, stk. 1, og BH kan
alternativt lade udbedring ske for TE's regning, jf. § 31, stk. 4.
Voldgiftsretten lægger til grund, at der ved supplerende tætning,
f.eks. som foreslået af skønsmanden, muligt kan ske en begrænsning
af udsivningen, men ikke en fuldstændig afhjælpning, og finder,
at der ved en begrænsning ikke i afgørende omfang vil opnås en
reduktion af gener og risiko for skader.
Voldgiftsretten finder herefter, at en fuldstændig afhjælpning
kræver udskiftning af koldklæber, hvilket kun er muligt i forbindelse
med udskiftning af isolering, membran og øverste beton, således
at afhjælpning kræver omlevering. Voldgiftsretten lægger til grund,
at det af BH udarbejdede afhjælpningsprojekt ikke går videre end
nødvendigt, og at gennemførelse af dette projekt vil koste et beløb
på godt 71 mio. kr. uden moms, svarende til BH's krav.
Alternativet til en omlevering vil være, at man over en periode
skal overvåge, opsamle og bortskaffe udsivende koldklæber. På
baggrund af erfaringerne fra de forløbne år og voldgiftsrettens
besigtigelser af bygningen lægger voldgiftsretten til grund, at

omfanget af udsivning og dermed den årlige omkostning er
aftagende. Hertil kommer risikoen for tab i form af istandsættelse
af vægge og lofter efter udslip, der ikke opsamles, samt
erstatningskrav fra butikscentrets lejere og kunder for skader på
ejendele efter dryp af koldklæber. Voldgiftsretten anslår
skønsmæssigt, at den samlede årlige udgift vil være af en
størrelsesorden på 0,5 mio. kr., der som nævnt må forventes i en
betydelig årrække, men aftagende.
Set i forhold hertil finder voldgiftsretten, at udgifterne til
omlevering er uforholdsmæssigt store, jf. ABT 93 § 33. Dette
medfører, at TE's afhjælpningspligt bortfalder, hvorimod BH
bevarer retten til afslag i entreprisesummen efter § 34.
Afslaget skal under disse omstændigheder fastsættes efter ABT
§ 34, stk. 3. Voldgiftsretten finder, at afslaget efter denne
bestemmelse må fastsættes skønsmæssigt, da der ikke er grundlag
for at anvende nr. 1 eller nr. 2.
Ved en skønsmæssig fastsættelse af afslaget kan der tages hensyn
til de omkostninger, som den udsivende koldklæber påfører BH,
herunder kapitalisering af fremtidige udgifter. Det drejer sig om
omkostninger til overvågning, opsamling og bortskaffelse af
koldklæber, udgifter til istandsættelse af vægge og lofter samt
erstatningskrav fra centrets lejere og kunder. Da der foreligger
ansvarsgrundlag, kan disse omkostninger også begrunde et
erstatningskrav, og ved fastsættelsen af afslaget må der tages hensyn
til, i hvilket omfang omkostningerne erstattes, således at BH ikke
opnår dobbelt dækning. BH har rejst erstatningskrav for visse af
omkostningerne, se post B og D, der behandles i afsnit 6.1 og 6.2.
Ved den skønsmæssige fastsættelse af afslaget må der desuden
tages hensyn til de gener, der er en følge af udsivning, herunder
lugtgener og ulempen ved at skulle opretholde en organisation for
afbødning af udsivningen. Voldgiftsretten finder i overensstemmelse
med skønsmandens besvarelser ikke grundlag for at antage, at
udsivningen medfører beskadigelse af bygningen ud over de
forhold, der kan udbedres ved maleistandsættelse. Voldgiftsretten
finder imidlertid, at udsivningen medfører et værditab for
butikscentret og dermed på bygningen, der tillige må indgå ved
den skønsmæssige fastsættelse af afslaget. Efter en samlet
bedømmelse af de nævnte forhold fastsætter voldgiftsretten afslaget
skønsmæssigt til 15 mio. kr.
Betragtninger om negativ kontraktsinteresse, betalt entreprisesum
mv. kan ikke føre til et andet resultat.
Herefter tager voldgiftsretten BH's krav under post A til følge
med 15 mio. kr.

6. Erstatning pga. mangler og udførelse
6.1. Skader og omkostninger pga. vand og koldklæber
Krav (Post B)
Kravet vedrører BH's omkostninger vedrørende skader forårsaget
af vand og koldklæber fra tagkonstruktionen. For at begrænse
skaderne har BH løbende fjernet vand og koldklæber samt så vidt
muligt stoppet neddrypningen lokalt, alt med bistand af eksterne
firmaer. Kravet, opgjort uden moms, specificeres således:

Kr.EmnePost
2.601.193Skadesservice og leje af liftB1
3.960.098Skadesudbedring i lejemål og krav

fra lejere
B2

363.172Skadesudbedring i øvrigtB3
2.231.955Udestående skadesudbedringB4
9.156.418I alt

Sagsfremstilling Ad Post B1 Skadesservice mv.



Kravet omfatter
Kr.PeriodeFirma
- - -- - -- - -

2.601.113I alt

Der er for de enkelte poster fremlagt fakturaer, logbøger og
oversigter, der beskriver arbejdet nærmere. Arbejdet er i vidt
omfang foretaget under ét for vand og koldklæber.
Ad Post B2 Skadesudbedring i lejemål og krav fra lejere
Kravet vedrører skadeshåndtering og skader efter vand og
koldklæber på inventar, varelager, vægge, lofter og installationer.
Der indgår erstatningskrav fra lejere, der endnu ikke er anerkendt
og betalt.
Ad Post B3 Skadesudbedring i øvrigt
Kravet omfatter i det væsentlige dokumenteret skadesudbedring
efter koldklæber i tiden indtil udgangen af 2016 på områder i
butikscentret, hvor skaden ikke er relateret til et lejemål.
Ad Post B4 Udestående skadesudbedring
Kravet omfatter i det væsentlige skadesudbedring hos lejere efter
koldklæber på lofter, vægge, søjler, bjælker, installationer og gulve
samt opsamling af koldklæber. Der er fremlagt en oversigt over
skønnede omkostninger efter nogle enhedspriser, der er relateret
til enkelte lejemål og tidspunkter. Registreringen er foretaget i
marts 2015.
Syn og skøn
- - -
Forklaringer
- - -
Parternes synspunkter
Spørgsmålene om erstatningsansvar er procederet under et med
proceduren om omlevering, og der henvises derfor til afsnit 5.
BH har om ansvar for følgeskader henvist til ABT 93 § 12 og §
35. BH er som udlejer ansvarlig over for lejerne for de tab, de
påføres ved arbejder, som BH har ladet udføre på ejendommen, og
som er udført på ansvarspådragende måde. Kravet kan videreføres
af BH over for TE, også fsva. fejl og forsømmelser fra
underentreprenøren, UEApS. Kravet om erstatning omfatter direkte
foranstaltninger i forbindelse med forsøg på at afværge og rydde
op efter skader samt regreskrav fra lejere. Tabet er godtgjort, også
fsva. beskadigelse af varer og udbedring, der endnu ikke er udført.
Der er fremlagt udførlige og dokumenterede opgørelser af tabet,
og omfang og kravets rimelighed støttes af det gennemførte syn
og skøn. Der kan kræves erstatning, selv om erstatningsansvaret
over for lejerne endnu ikke er fastslået.
TE har gjort gældende bl.a., at erstatningskrav vedrørende
følgeskader er ansvar uden for kontrakt, og at ansvarsgrundlaget
er culpa. UE ApS er selvstændigt virkende tredjemand, og TE
hæfter ikke for ansvarspådragende forhold begået af en selvstændigt
virkende tredjemand. Der er ikke ført bevis for, at TE har handlet
culpøst, bortset fra enkelte hændelser under udførelsen. Det er ikke
godtgjort, at projekteringen er i strid med sædvanlig god praksis.
Der er heller godtgjort årsagsforbindelse og tab. Krav fra lejere er
ikke fastslået. Det er uvist, i hvilket omfang lejerne selv har pligt
til vedligeholdelse, herunder istandsættelse efter vand og
koldklæber. Det er ikke godtgjort, hvilket værditab eventuelt
beskadigede varer måtte være undergået. Det er ikke godtgjort, i
hvilket omfang endnu ikke udført istandsættelse vil blive udført.
Der er ikke godtgjort årsagsforbindelse mellem de enkelte lejerkrav
og andre erstatningskrav og de enkelte muligt ansvarspådragende
forhold. Erstatning kan ikke fastslås blot på grund af overordnede
gennemsnitsbetragtninger.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat

Ansvarsgrundlag
Som anført i afsnit 5 finder voldgiftsretten, at udsivning af
koldklæber er en mangel, og at TE pga. culpa er 
erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af udsivningen, uden 
nedsættelse af ansvaret pga. BH's egen skyld, jf. ABT 93 § 35, stk. 
1. Dette gælder udsivning både under arbejdets udførelse og efter 
aflevering.
Som anført i afsnit 5 finder voldgiftsretten endvidere, at 
gennemtrængning af vand gennem det færdige tag ikke er en 
mangel, og TE hæfter derfor heller ikke for skader som følge heraf. 
Dette gælder gennemtrængning både under arbejdets udførelse og 
efter aflevering.
Spørgsmålet er herefter, om TE er erstatningsansvarlig for tab, 
der er en følge af gennemtrængning af vand pga. fejl eller 
forsømmelse ved arbejdets tilrettelæggelse eller udførelse.
I visse tilfælde har TE rapporteret om uheld, der har medført 
vandskade, og anerkendt ansvaret for skaden.
Voldgiftsretten lægger til grund, at den midlertidige 
sammenklæbning af ny membran med den eksisterende pvc-
membran er vanskelig, og at den er sårbar, således at 
sammenklæbningen let går op. Sammenklæbningen indebærer 
betydelig risiko for utætheder, og Voldgiftsretten lægger til grund, 
at der i nogle tilfælde under arbejdet er konstateret utæt 
sammenklæbning. Det fremgår af fremlagte fotografier, at der i 
nogle tilfælde har ligget materialer hen over sammenklæbede 
områder, og i vidt omfang har sammenklæbede områder været 
dækket af køreplader, der har gjort det umuligt at føre kontrol ved 
observation. Voldgiftsretten finder, at der under disse 
omstændigheder er udvist fejl og forsømmelse både ved 
tilrettelæggelsen af opgaven med at holde sammenføjningerne tætte 
og ved udførelsen heraf.
Regnvand på arbejdsteltet var forudsat afledt gennem nabobrønde 
på taget. Det indebar, at de nærmeste brønde ville modtage vand i 
en mængde, svarende til 2-3 gange det normale. TE foretog 
imidlertid ikke en nærmere undersøgelse af brøndenes kapacitet. 
Voldgiftsretten lægger endvidere til grund, at der ikke var et 
tilstrækkeligt pumpeberedskab, der kunne sikre vandafledning i 
kraftig regn. Voldgiftsretten finder, at der på disse punkter er udvist 
fejl og forsømmelser ved projekteringen og ved udførelsen.
Som anført nedenfor i afsnit 10.3 finder voldgiftsretten, at 
brøndenes faktiske konstruktion med tunge betonringe, der hvilede 
på enkadrænet, forringede afvandingssystemets evne til at afvande 
taget og forårsagede betydelig opstuvning af vand efter kraftig 
regn, der medvirkede til vandskader navnlig i begyndelsen af 
udførelsesperioden, indtil TE etablerede drænrender. Vandskaderne 
skete ikke blot gennem det gamle tag, men også i forbindelse med 
arbejdsområderne. Voldgiftsretten finder, at denne medvirkende 
skadesårsag må tilregnes BH som egen skyld.
Voldgiftsretten lægger til grund, at BH ikke inden udbuddet havde
undersøgt, om UV-afvandingssystemet fungerede effektivt. Under
arbejdets udførelse påtog BH sig at sikre, at UV-afvandingssystemet
fungerede effektivt. Voldgiftsretten finder, at de foranstaltninger,
som BH herefter traf i form af oprensning af brønde og overvågning
af opstuvning, ikke var tilstrækkelige. Disse forhold må tilregnes
BH som egen skyld.
Voldgiftsretten lægger til grund, at vand, der ikke blev afledt fra 
arbejdsområdet, som det skulle, kom ud på og trængte gennem det



gamle tag. Voldgiftsretten lægger til grund, at der skete
gennemtrængning af vand gennem dette tag i ikke-ubetydeligt
omfang gennem utætheder i pvc-membranen og/eller brønde og
øvrige bygningsdele, herunder teknikerhuse mv. og/eller
tilslutninger mellem pvc-membranen og øvrige bygningsdele,
hvilket understøttes af det forhold, at der også forud for
renoveringen forekom vandskader i usædvanligt omfang, som BH
ikke havde oplyst TE om. Voldgiftsretten finder, at også disse
forhold må tilregnes BH som egen skyld.
Efter en samlet bedømmelse finder voldgiftsretten, at TE som
følge af fejl eller forsømmelse ved arbejdets tilrettelæggelse og
udførelse har pådraget sig ansvar for skader, der er forårsaget af
gennemtrængning af vand fra eller gennem arbejdsområderne, men
at ansvaret må nedsættes på grund af egen skyld.
Ansvar for underentreprenørs ansvarspådragende forhold
De fejl og forsømmelser, der er relevante for TE's
erstatningsansvar for skader pga. vand, angår alle TE's egen
udførelse af opgaven. De fejl og forsømmelser, der vedrører
koldklæber, angår også TE's udførelse af opgaven, men til dels
også UE ApS's udførelse af arbejdet som underentreprenør for TE.
Voldgiftsretten finder ikke, at dette kan medføre ansvarsfrihed for
TE for skader vedrørende koldklæber, hverken helt eller delvis, og
uanset om skaden er påført BH som bygherre direkte eller indirekte
gennem de berettigede erstatningskrav, BH's lejere kan rette mod
BH.
Årsagsforbindelse
Der er konstateret gennemtrængning af vand under arbejdets
udførelse. Voldgiftsretten lægger til grund, at det er konstateret
under det færdige tag, under det gamle tag samt navnlig og i
væsentligt omfang under og i forbindelse med TE's arbejdsområder.
Skaderne kan skyldes, at vandet er trængt gennem det færdige tag,
det gamle tag og/eller ved TE's arbejdsområder. At en vandskade
er konstateret under en bestemt del af taget, betyder ikke
nødvendigvis, at vandet er trængt gennem den del af taget, idet
vand kan transporteres gennem demellemliggende konstruktioner.
Voldgiftsretten finder imidlertid, at det er nærliggende at antage,
at en vandskade, der konstateres under et arbejdsområde, således
at denmed hensyn til tid og lokalitet har forbindelse til TE's arbejde,
må anses for forårsaget af TE's arbejde, i det mindste som en
væsentligt medvirkende årsag.
Det er i praksis ikke muligt at gennemføre et sikkert bevis for, at
en vandskade, der viser sig under en tagkonstruktion, skyldes et
bestemt forhold i den øverste del af tagkonstruktionen. Men når
skader optræder i meget betydeligt omfang under arbejde med
tagkonstruktionen, og der påvises fejl ved arbejdet, sommå antages
at have været en væsentligt medvirkende årsag til
vandgennemtrængningen, er der tilstrækkeligt grundlag for at fastslå
en årsagssammenhæng mellem fejlen eller fejlene og skaderne,
idet der anlægges en samlet vurdering.
Sammenfattende om ansvarsgrundlag og årsagsforbindelse
Voldgiftsretten finder herefter, at TE er erstatningsansvarlig for
skader, der skyldes udsivning af koldklæber både før og efter
aflevering, og for vandskader, der er konstateret under udførelsen,
dvs. indtil afleveringen, idet ansvaret for vandskader dog nedsættes
med 1/3 som følge af egen skyld hos BH.
Tab
Ad Post B1 Skadesservice mv.
Omkostningerne må fordeles mellem på den ene side forhold, der
vedrører udsivning af koldklæber, og forhold, der vedrører
gennemtrængning af vand i tiden indtil afleveringen, idet TE er
hhv. helt og delvis ansvarlig for disse forhold, og på den anden
side øvrige forhold, som TE ikke er ansvarlig for. På dette grundlag

fastsætter voldgiftsretten den erstatningsberettigede omkostning
for denne post til 1,7 mio. kr.
Ad Post B2 Skadesudbedring i lejemål og krav fra lejere
Kravet vedrører som nævnt både skader efter vand og koldklæber.
Som nævnt er TE kun ansvarlig for skader efter koldklæber og i
begrænset omfang efter vand. Opgørelsen af tabet er endvidere
behæftet medmeget stor usikkerhed, navnlig fordi der indgår ikke-
anerkendte og ikke-dokumenterede erstatningskrav fra lejere.
Voldgiftsretten fastsætter herefter tabet vedrørende denne post til
1,5 mio. kr.
Ad Post B3 Skadesudbedring i øvrigt
Kravet omfatter i det væsentlige skadesudbedring i butikscentret
efter koldklæber, hvilket TE er ansvarlig for. Voldgiftsretten
fastsætter skønsmæssigt tabet til 300 t.kr.
Ad Post B4 Udestående skadesudbedring
Omkostningerne vedrører i alt væsentligt nødvendig
skadesudbedring hos lejere efter koldklæber, hvilket TE er ansvarlig
for. Voldgiftsretten finder, at det er uden betydning for
tabsopgørelsen, om lejerne efter lejeaftalen har pligt til at
vedligeholde med maling mv., for i lejeforholdet må udlejer i et
tilfælde som det foreliggende uanset dette anses for at være
ansvarlig over for lejeren, når behovet for vedligeholdelse skyldes
skader i forbindelse med arbejder, som udlejer har ladet foretage
på ejendommen. Registreringen er foretaget i marts 2015, men
udbedring er endnu ikke sket. Opgørelsen af tabet er derfor behæftet
med betydelig usikkerhed, og voldgiftsretten fastsætter herefter
tabet vedrørende denne post til 1 mio. kr.
Herefter tager voldgiftsretten BH's krav vedrørende post B til
følge med 4,5 mio. kr.
6.2. Ekstra bygherrerådgivning og anden bistand
Krav (Post D)
Kravet er opgjort til i alt 3.479.195 kr. til dækning af bistand fra
BH-R i perioden fra 1. marts 2012 til 18. november 2016 3.430.597
kr., fra - - - i perioden fra 10. november 2013 til 18. november 2015
47.010 kr. samt - - - den 23. maj 2014 1.588 kr.
Sagsfremstilling
Medmail af 30. september 2011 til [BH's projektleder] bekræftede
[BH's tilsyn fra BH-R], at han var udpeget til som projektleder at
varetage styringsopgaver, såsom byggeledelse, byggemøder, teknisk
afklaring, koordinering af grænseflader, ekstraarbejder og -krav,
registrering af fremdrift, fagtilsyn og kvalitetssikring. Vederlaget
var 875 kr. i timen, og der var budgetteret med 25 timer om ugen
i anlægsperioden på 6,5 måneder, dog rundet op til 700.000 kr.
I forbindelse med en korrespondance om vandskade varslede
[BH's tilsyn fra BH-R] ved mail af 10. april 2012 til [TE's
projektchef], at BH ville rejse krav mod TE for hans indsats i
forbindelse med afhjælpning af skader. Det blev gentaget i referat
af bygherremøde nr. 12 af 31. maj 2012.
Med tilsynsnotat 16 af 13. april 2012 varslede [BH's tilsyn fra
BH-R], at BH tillige ville rejse krav for hans ledelsesmæssige
indsats.
I forbindelse med afleveringen i februar 2012 blev der udfærdiget
en liste over omkostninger ved skadeshåndtering, der omfattede
en omkostning på 915.200 kr. til BH-R for håndtering af vand og
koldklæber.
Der er fremlagt fakturaer og sammentælling af de timeopgørelser,
der danner grundlag for kravet vedrørende bistand fra BH-R.
Arbejdsbeskrivelserne er stikord, såsom forundersøgelser,
byggemøde, hovedprojekt, afhjælpning af vand- og
koldklæberskader, syn og skøn samt afhjælpningsprojekt.
Der er endvidere fremlagt fakturaer fra - - - og - - -, der er grundlag
for kravet vedrørende bistand fra disse firmaer. Fakturaerne fra - -



- angiver at vedrøre bl.a. skadeshåndtering og bistand ved syn og
skøn mv. Fakturaen fra - - - vedrører bistand ved syn og skøn.
Forklaringer
- - - [fra BH's tilsyn] har forklaret bl.a., at arbejdet med håndtering
af vand- og koldklæberskader omfattede opkald fra lejere,
besigtigelse af skade, tilkald af service og håndtering af fakturaer.
Tidsforbruget blev registreret dagligt.
[TE's projektchef] har forklaret bl.a., at han ikke blev løbende
orienteret, hverken om tidsforbrug eller økonomisk opgørelse.
Parternes synspunkter
BH har gjort gældende bl.a., at kravet i det hele vedrører ekstra
bistand vedrørende forhold, som TE er ansvarlig for. Kravet er
behørigt varslet, og der er taget forbehold om det ved afleveringen.
TE har gjort gældende bl.a., at der alene er afgivet varsel i
forbindelse med nogle få enkeltstående skader, og at der ikke er
taget forbehold i forbindelse med afleveringen. En væsentlig del
af bistanden vedrører slet ikke skadeshåndtering, men generel
bistand vedrørende byggeriet samt bistand under voldgiftssagen,
navnlig i forbindelsemed syn og skøn. Den del, der vedrører bistand
ved skadesafhjælpning, omfatter for en stor dels vedkommende
sager, hvor TE ikke er ansvarlig.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Voldgiftsretten lægger til grund, at kravet vedrører bistand ikke
kun med skadehåndtering, men også med mangelafhjælpning og
med syn og skøn mv. under voldgiftssagen.
Voldgiftsretten finder, at BH har haft behov for bistand til
tilrettelæggelse af og tilsyn med overvågning, afværgelse og
håndtering af vandgennemtrængning og udsivning af koldklæber,
og at krav om dækning af disse udgifter er behørigt varslet. Derfor
har BH krav på at få dækket den andel, der vedrører skader, som
TE er ansvarlig for, hvilket omfatter skader ved udsivning af
koldklæber samt en del af skaderne vedrørende gennemtrængning
af vand, nemlig 2/3 af vandskader under udførelsen, men intet
vedrørende senere vandskader.
Omkostninger til afhjælpning kan kun kræves dækket efter en
konkret opgørelse som tillæg til de opgjorte
afhjælpningsomkostninger vedrørende nærmere specificerede
mangler, og en sådan dokumentation og specifikation foreligger
ikke.
Omkostninger til bistand under voldgiftssagen, herunder syn og
skøn, indgår i de sagsomkostninger, som voldgiftsretten ved en
samlet bedømmelse af sagen måtte tilkende BH.
Det er endvidere ikke dokumenteret, at der var behov for bistand
til skadeshåndtering i et omfang svarende til det krævede beløb,
der overstiger de direkte udgifter til overvågning, afværgelse og
håndtering, og som udgør ca. 40 % af den krævede erstatning for
skader, herunder for beskadigelse af varer, der ikke har krævet
tilrettelæggelse og tilsyn.
Herefter fastsætter voldgiftsretten efter en samlet vurdering
erstatningen skønsmæssigt til 500.000 kr.
6.3. Oprensning af tagbrønde og afløb
Krav (Post F)
Kravet udgør 315.288 kr. og vedrører 14 fakturaer fra - - - samt
en mindre faktura fra - - -. De 14 fakturaer fra - - - er udstedt i
perioden fra 19. april 2013 til 10. november 2014 og vedrører
arbejde udført i perioden fra uge 15 i 2013 til uge 42 i 2014. De
tre sidste fakturaer lyder på i alt 202.557 kr. vedrørende arbejde i
perioden fra uge 24 til uge 42 i 2014. Arbejdet er beskrevet som
tomsugning samt udskiftning af defekte afløb og rensning for sten,
sand og beton. Kun den sidste angiver, hvor arbejdet er udført;
nemlig over butik - - -. De tidligere fakturaer beskriver det udførte
arbejde som TV-kontrol og registrering samt rensning af tagbrønde

eller tagbrønde og ledninger, enkelte angiver rensning af tagbrønde
for sten og grus.
Sagsfremstilling
Ved tilsynsnotat 182 af 13. marts 2014 informerede BH TE om,
at der ved en løbende oprensning af tagbrønde var fundet betonrester
m.m. hidrørende fra TE's arbejde, og varslede, at udgifterne ville
blive krævet betalt af TE. Under den følgende korrespondance
bestred [TE's projektchef], at det var forhold, som hidrørte fra TE,
og som TE var skyld i.
TE var ikke indkaldt til at overvære arbejdet vedrørende
oprensning, heller ikke de afsluttende, der er omfattet af de sidste
tre fakturaer.
Der er fremlagt fotografier, der viser rør, der er delvis fyldt af
beton og andre materialer.
Forklaringer
- - - [fra BH's tilsyn] har forklaret bl.a., at oprensningen af rørene
vedrører vandrette afløbsrør under parkeringsdækket. Der var 5-6
steder, hvor rørene var næsten fyldt med beton.
[TE's projektchef] har forklaret bl.a., at brøndene blev proppet af,
før arbejderne gik i gang. Under støbning omkring brønde blev de
lukket med plastik, der blev tapet på. Det er gået galt et par gange,
men da har TE selv foranstaltet oprensning med bistand af samme
firma, - - -. Det er vidnets opfattelse, at den beton, der ses på
fotografierne, må hidrøre fra tidligere betonarbejder i 2005-06,
hvor der over hele dækket blev udstøbt beton til veje.
- - - har forklaret bl.a., at han er struktør og arbejder som formand.
I 1992-96 arbejdede han som betoner, fra 1996 var han formand,
først hos - - -, derpå hos TE. Under udstøbning dækkede de
brøndenemed plastik, der blev tapet fast. Desuden lagde de fibertex
i brøndene som en ekstra sikkerhed for det tilfælde, at der skulle
komme noget ned trods plastikbeskyttelsen. De havde uheld ved
ca. 3 brønde, som derefter først blev renset op af TE's folk, derefter
af - - -. Før og efter arbejderne blev brøndene efterset af to af TE's
folk med en teleinspektion/-fotografering. Undersøgelsen gik
vistnok ca. 5 m ned i brønd og afløb, men han ved ikke nøjagtigt
hvor langt, da det ikke var ham selv, der foretog inspektionen.
Parternes synspunkter
BH har gjort gældende navnlig, at det må lægges til grund, at det
er TE, der har forårsaget tilstopningen. Forklaringen om
teleinspektion kan ikke lægges til grund. En teleinspektion som
forklaret er i øvrigt i modstrid med TE's påstand om, at
betonresterne skyldes arbejder udført i 2005-06.
TE har gjort gældende navnlig, at det ikke er bevist, at
betonresterne hidrører fra TE. De kan stamme fra tidligere arbejder
i 2005-06 eller fra opførelsen af bygningen i 2000. BH kunne ved
syn og skøn have fået foretaget nærmere undersøgelser, herunder
analyser af den fundne beton.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Voldgiftsretten lægger til grund, at der i efteråret 2014, lang tid
efter afleveringen, blev fundet beton i afløbsrør flere steder, der
har nedsat, men ikke fuldstændigt stoppet afløbsfunktionen. Omfang
og placering er ikke nærmere dokumenteret. Det er heller ikke
dokumenteret, fra hvilken entreprise den fundne beton hidrører, og
der er således ikke gennemført syn og skøn med henblik herpå,
herunder ved analyser af den fundne beton. Betonen kan hidrøre
fra TE's entreprise eller fra en tidligere entreprise, f.eks. i 2005-06,
hvor der blev lagt beton på kørebaner. Bygherren vidste, at TE
bestred at være skyld i tilstopningen, men forsømte at sikre sig
bevis i forbindelse med oprensningen, der blev foretaget uden TE's
tilstedeværelse.
TE har under udførelsen truffet foranstaltninger mod, at beton
kunne løbe fra brønde ned i afløbene. Der har været enkelte uheld,



men voldgiftsretten lægger til grund, at der blev renset op efter
disse uheld.
Voldgiftsretten anser det herefter ikke for godtgjort, at TE er skyld
i betonaflejringer i brønde og afløb, og frifinder derfor TE fra dette
krav.

7. Afhjælpning af mangler uden omlevering
7.1. Fugeslip og manglende fugning
7.2. Revneforsegling
7.3. Udsat fugning og vejmarkering
7.4. Afskalning af vejmarkering og beton
Krav (Post G-J)
Post G angår mangler i form af fugeslip mellem betonplader. Det
er opgjort skønsmæssigt til 84.000 kr. i overensstemmelse med
skønsmandens besvarelse af spørgsmål 3.3 i tillægserklæring af
11. juli 2014.
Post H angår mangelfuld afhjælpning af revner fsva.
skridsikkerhed samt afskalling af revneforsegling og maling. Det
er opgjort skønsmæssigt til 162.000 kr. i overensstemmelse med
skønsmandens besvarelse af spørgsmål 4.2 i tillægserklæring af
11. juli 2014.
Post I angår manglende færdiggørelse af restmangler i form af
fugearbejder og vejmarkering. Det er opgjort skønsmæssigt til
67.000 kr. i overensstemmelse med skønsmandens besvarelse af
spørgsmål 5.2 og 5.4 i tillægserklæring af 11. juli 2014, idet arbejdet
efter skønsforretningen er udført delvis, således at der ifølge BH's
påstand nu kun resterer 85 m fugearbejder (17.000 kr.) og 100 m2

vejmarkering (50.000 kr.).
Post J angår mangler i form af afskalning af vejmarkering og
beton. Det er opgjort skønsmæssigt til 490.000 kr. i
overensstemmelsemed skønsmandens besvarelse af spørgsmål 5.6
i tillægserklæring af 11. juli 2014.
Syn og Skøn
- - -
Sagsfremstilling
Ved afleveringen i februar 2013 blev der sat frist til den 15. juni
2013 for afhjælpning af diverse mangler, herunder fugearbejder,
revneforsegling og vejmarkering.
Den 2. juli 2013 rykkede [BH's tilsyn] for afhjælpning, og [TE's
projektchef] svarede den 9. juli 2013, at arbejderne er vejrfølsomme,
men pågår.
Den 26. august 2013 meddelte [TE's projektchef], at
revneforsegling var afsluttet, og at afhjælpning af vejmarkering
pågår. Den 28. august 2013 bad [BH's tilsyn] om opdateret status
for arbejderne.
I en mail af 1. oktober 2013meddeler [TE's projektchef] som svar
på en ikke-fremlagt mail af 27. september 2013 fra [BH's tilsyn]
bl.a., at fugeslip er afklaret og ikke anses for en mangel, og at
revneforsegling er udbedret, og at de påberåbte forhold ikke er en
mangel. I en mail af 3. oktober 2013 fastholdt [BH's tilsyn], at der
var mangler.
Ved 1-årsgennemgangen den 12. februar 2014 blev reklamationen
over mangler gentaget, men ved brev af 28. februar 2014 fra
advokat Hasling afviste TE, at der var mangler ved fugeslip og
revneforsegling, samt oplyste, at manglende vejmarkering ville
blive udført, når vejret tillod det.
Efter tillægserklæringen af 14 juli 2014 rejste [BH's tilsyn] i brev
af 29. august 2014 krav om betaling for udestående fugearbejder,
revneforsegling og vejmarkering. I en mail samme dag meddelte
TE, at de i næste uge ville gå i gang med at udbedre bl.a. fuger og
vejmarkering.
Den 4. september 2013 meddelte [TE's projektchef] [BH's tilsyn],
at BH-R havde stoppet det igangværende afhjælpningsarbejde

vedrørende fugning og vejmarkering. [BH's tilsyn] bekræftede dette 
i en mail samme dag under henvisning til, at TE havde fortabt sin 
afhjælpningsret; BH ville trods dette dog tillade afhjælpning med 
en frist til den 18. september 2014, hvis TE senest den 10. 
september 2014 ville sende en samlet, konkret og acceptabel 
redegørelse for al afhjælpning af mangler.
Ved en mail af 5. september 2014 bestred [TE's projektchef], at 
TE havde fortabt sin afhjælpningsret, og bad om tilladelse til at 
fortsætte afhjælpningsarbejderne. Tilladelsen blev ikke givet, og 
arbejdet blev ikke genoptaget.
Under en fortsat korrespondance om tvisten mellem parternes
advokater anførte BH's advokat Trine Larsen i et brev af 22.
september 2014 til advokat Hasling, at TE havde afvist
mangelansvar for ikke blot fugeslip og revneforsegling, men også
for afskalning af vejmarkering og beton, idet hun henviste dels til
den ovennævnte mail af 1. oktober 2013, dels til en mail af 6. januar
2014, der ikke er fremlagt.
Forklaringer
Der er afgivet forklaring af [BH's projektleder], [BH's tilsyn] og
[TE's projektchef]. 
Parternes synspunkter
BH har gjort gældende bl.a., at TE har fortabt sin afhjælpningsret. 
TE har gjort gældende bl.a., at TE er uberettiget bortvist fra
afhjælpning.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Voldgiftsretten lægger til grund, at fugeslip og revneforsegling 
blev påvist som mangler ved afleveringen, men afvist af TE. 
Voldgiftsretten finder, at TE derved har mistet sin afhjælpningsret.
Voldgiftsretten lægger til grund, at fugearbejder og vejmarkering 
samt afskalninger ved afleveringen blev udsat på grund af årstidens 
vejrlig, og at de nu delvis er udført, delvis ikke udført, delvis udført 
mangelfuldt.
Voldgiftsretten finder, at BH i forbindelse med forløbet i dagene 
fra den 28. august til den 4. september 2014 standsede det resterende 
afhjælpningsarbejde, men ikke de udsatte arbejder. BH indrømmede 
samtidig TE en ret til at fortsætte afhjælpningsarbejdet, betinget af 
at TE inden en kort frist tog stilling til al afhjælpning, herunder 
vedrørende vand og koldklæber. Voldgiftsretten finder, at dette 
samlet må anses for en afvisning af at fortsætte det igangværende 
resterende arbejde.
Vedrørende fugeslip og manglende fugning finder voldgiftsretten 
det berettiget, at BH afviste yderligere afhjælpning, men 
voldgiftsretten finder det ikke godtgjort, at fugeslippet er en mangel. 
Voldgiftsretten fastsætter i overensstemmelse med skønserklæringen 
udbedringsudgiften for den manglende fuge til 21.000 kr.
Vedrørende revneforsegling finder voldgiftsretten det berettiget, 
at BH afviste yderligere afhjælpning, og fastsætter i 
overensstemmelse med skønserklæringen udbedringsudgiften for 
den manglende revneforsegling til 142.000 kr.
Vedrørende udsatte fugearbejder og vejmarkering lægger 
voldgiftsretten til grund, at BH ikke standsede arbejdet den 4. 
september 2014. Voldgiftsretten fastsætter i overensstemmelse med 
skønserklæringen udbedringsudgiften for det resterende arbejde til 
67.000 kr.
Vedrørende afskalning af vejmarkering og beton finder 
voldgiftsretten det ikke godtgjort, at TE har afvist at udføre 
afhjælpning, hvorved bemærkes, dels at mail af 6. januar 2014, 
som BH har henvist til, ikke er fremlagt, dels at en afvisning ikke 
harmonerer med breve af 28. februar og 29. august 2014 fra TE. 
TE var derfor berettiget til at foretage afhjælpning, og BH var ikke 
berettiget til at standse dette afhjælpningsarbejde. TE har ikke 
opnået nogen besparelse ved ikke at afhjælpe vejmarkeringerne, 
da det skulle have været udført af underentreprenøren, - - -,



vederlagsfrit for TE. Voldgiftsretten frifinder derfor TE for denne
del af kravet. Derimodmå TE antages at have opnået en besparelse
ved ikke at afhjælpe betonafskalninger. Voldgiftsretten fastsætter
besparelsen skønsmæssigt til 20.000 kr. på baggrund af
skønsmandens skøn over en udbedringsudgift på 40.000 kr.
Voldgiftsretten tager derfor post J til følge med 20.000 kr.
7.5. Genmontering af skiltefundamenter
Krav (Post K)
Kravet angår ikke-udført genmontering af skiltefundamenter.
Kravet er baseret på TE's tilbud ved aftaleseddel X57 på tilpasning
af skiltefundamenter på grundlag af en skitse udleveret på
byggemøde nr. 22 den 19. oktober 2012. Det drejer sig nærmere
om positionerne iboring af gevindstænger mv. samt projektering
og tilsyn, i alt 66.450 kr. uden moms.
Sagsfremstilling
Af den reviderede projektspecifikke arbejdsbeskrivelse for
tagrenoveringen, der fulgte med rettelsesblad 2 af 31. august 2011,
fremgik, at skilte skulle sættes i depot (afsnit 2 Omfang, punkt 2.2),
og at arbejdet skulle indeholde gennemføringer, påmonteringer og
retablering vedrørende bl.a. skilte (punkt 2.11).
Af det endelige projekt af 17. februar 2012 fremgår, at
skiltefundamenterne skulle placeres oven på den nye betonplade
og klodses op, så de står i vater (tegning SD15 Detalje Rød
betonklods).
Forklaringer
Der er afgivet forklaring af [BH's tilsyn] og [TE's projektchef].
Parternes synspunkter
BH har gjort gældende bl.a., at arbejdet var omfattet af TE's
kontraktlige forpligtelser, men ikke er udført.
TE har gjort gældende bl.a., at entreprisekontrakten ikke omfattede
genmontering af skiltefundamenterne, men alene, at de skulle
fjernes og sættes i depot.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Voldgiftsretten lægger til grund, at TE efter entrepriseaftalen og
det endelige projekt skulle stille fundamenterne på den færdige
beton med understøttelse, så de kom i vater. Det var ikke aftalt, at
de skulle påboltes. Voldgiftsretten fastsætter TE's besparelse ved
ikke at præstere den aftalte ydelse skønsmæssigt til 20.000 kr. og
tager herefter BH's krav vedrørende denne post til følge med dette
beløb.
7.6. - - - adskillelse

Krav (Post L)
Kravet angår mangler ved membraninddækning bag
inddækningsplader langs adskillelsen til - - -.
Udbedringsomkostningen er opgjort til 500 m a 60 kr., baseret på
V&S Prisdata, svarende til 30.000 kr. uden moms.
Syn og Skøn
- - -
Sagsfremstilling
Under en mailkorrespondance i juni 2014 mellem [BH's tilsyn]
og [TE's projektchef] bad [BH's tilsyn] den 4. juni TE tjekke, at
inddækningerne langs bl.a. - - - - adskillelsen og - - - var udbedret.
Ved mail den 17. juni bekræftede [TE's projektchef], at den var i
orden ved - - - - adskillelsen, men at der manglede fuger ved - - -.
Ved mail den 19. juni påtalte [BH's tilsyn], at arbejderne ved - - -
ikke var i orden, og vedlagde fotografier.
Forklaringer
[BH's tilsyn] har forklaret bl.a., at det fremgår af fotografierne fra
juni 2014, at man kan få en finger ind mellemmembran og opkant.
Skønsmanden har i juni 2015 - et år senere - konstateret, at forholdet
stadig er mangelfuldt.
[TE's projektchef] har forklaret bl.a., at forholdet efterfølgende
er udbedret.
Parternes synspunkter
BH har gjort gældende bl.a., at skønsmandens svar i juni 2015
viser, at forholdet ikke blev udbedret i juni 2014.
TE har gjort gældende bl.a., at forholdet blev udbedret i juni 2014.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Voldgiftsretten lægger efter forklaringerne og fotografierne til
grund, at befæstelse af membranen er sket på et underlag af
krydsfiner, så højt som det var muligt på underlaget, og med
papsøm, da befæstelse med svejsning ikke er mulig dette underlag.
Tegning SD 01 viser, at membranen skal føres 15 cm op, men
definerer ikke underlaget, der ligger uden for entreprisegrænsen.
Voldgiftsretten finder det herefter ikke godtgjort, at der foreligger
en ikke-udbedret mangel, og frifinder herefter TE fra BH's krav
vedrørende denne post.
7.7. Øvrige mangler
Krav (Post M)
Kravet vedrørermangler, der er påberåbt ved 1-års-gennemgangen.
Kravet specificeres således:

KravEmnePost
80.000RevnerM1
20.100Opbrudte områderM2
75.000Afvist afhjælpningM3
50.000AndetM4
225.100I alt

Sagsfremstilling
I forbindelse med afleveringen i februar 2013 påberåbte BH sig
et betydeligt antal mangler. Af en liste udarbejdet ved en
efterfølgende afhjælpningsgennemgang fremgår TE's
tilbagemelding vedrørende over 600 forhold, hvoraf mangel var
afvist for 116 forhold og udestod for 70 forhold. Listen er ledsaget
af specifikationer felt for felt med TE's tilbagemeldinger vedrørende
hvert enkelt forhold.
Ved 1-årsgennemgangen i februar 2014 blev der udarbejdet en
protokol af 12. februar 2014 med lister over mangler, som BH
fortsat påberåbte sig som udestående. For visse mangler, herunder
betonafskalninger, foreslog BH et afslag på 75.000 kr., for andre,
herunder manglende eller mangelfuldt kvalitetssikringsmateriale,

foreslog BH et afslag på 50.000 kr. TE bemærkede til protokollen, 
at TE ikke kunne godkende dens indhold.
Prissætningen af delkravene er opgjort som følger
M1. Resterende ikke udbedrede revner udgør efter BH's skøn 80
m2, og prisen fastsættes i overensstemmelse med skønsmandens 
svar på spørgsmål 4.2 i tillægserklæringen af 11. juli 2014 til 100 
kr./m2, i alt 80.000 kr.
M2. Det drejer sig om 3 områder (19 m2) og 2 lampefundamenter
(2 m2), hvor TE i forbindelse med forsøg vedrørende afhjælpning
har brudt op, men ikke lukket igen. Omkostningen ved udbedring
har BH skønnet at udgøre 900 kr./ m2 for armering og støbning i
områderne og 1.500 kr. pr. stk. ved lampefundamenterne, i alt
20.100 kr.



M3. Skønsmæssigt fastsat af BH.
M4. Skønsmæssigt fastsat af BH.
Forklaringer
[BH's projektleder] har forklaret bl.a., at mangellisterne blev
udarbejdet i forbindelse med en nøje gennemgang felt for felt, og
at TE ikke ved gennemgangen havde indvendinger mod
konstateringen af de faktiske forhold, som fremgår specificeret af
listerne.
[BH's tilsyn] har forklaret bl.a., at kravet vedrørende revnerne er
baseret på en nøje registrering, som skønsmanden har erklæret sig
for enig i. De opbrudte områder blev brudt op dels i forbindelse
med syn og skøn, dels i forbindelse med TE's egne undersøgelser.
Prissætningen af delkrav M4 er foretaget af ham som et »slag på
tasken«.
[TE's projektchef] har forklaret bl.a., at alle revner over 0,3 mm
er lukket. Det er korrekt, at betonarbejder ikke er lukket i de
opbrudte områder. Det skyldes, at TE ikke fik tilladelse til at udføre
lukningen. De øvrige punkter blev afvist, fordi der efter TE's
opfattelse ikke var tale om mangler.
Parternes synspunkter
Begge parter har henvist til bevisførelsen.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat

Voldgiftsretten finder, at revner på under 0,3 mm ikke anses for
at være enmangel. Det er ikke godtgjort, at der er revner over denne
størrelse, der ikke er udbedret, og delkrav M1 tages derfor ikke til
følge.
Voldgiftsretten finder om delkrav M2, at TE var forpligtet til at
lukke de opbrudte områder, hvilket TE erkender ikke er sket, fordi
de ikke fik tilladelse til det. TE må derfor i det mindste fralægge
sig besparelsen, som skønsmæssigt fastsættes til 10.000 kr. Et krav
herudover er ikke godtgjort af BH.
Angående delkrav M3 og M4 har BH ikke godtgjort, at der
foreligger mangler, og voldgiftsretten frifinder derfor TE for disse
krav.
Herefter tager voldgiftsretten BH's krav vedrørende post M til
følge med i alt 10.000 kr.

8. Tidsfristforlængelse, forlænget drift, forcering og
dagbod
8.1. Tidsfristforlængelse
Krav
Entreprisen skulle efter aftalen have været afleveret den 26.
oktober 2012 efter forskydning pga. forsinket opstart. Aflevering
skete den 14. februar 2013. TE kræver tidsfristforlængelse med i
alt 108,5 dage, der er specificeret således:

ArbejdsdageEmne
68,5Klargøring af overbeton
28,0Begrænsning af arbejdsområde
3,0Gener fra [firma Y] ved ovenlys
7,0Flytning af afløb ved pyramide
2,0Betonkant ved pyramide i felt 18

108,5I alt

Under den mundtlige procedure frafaldt TE dog kravet om
tidsfristforlængelse pga. gener fra [firma Y] og nedsatte kravet
vedrørende betonkant til 1 dag.
Sagsfremstilling
Ifølge udbudstidsplanen var udførelsen opdelt i 12 faser a 2 uger,
hver vedrørende 2.000 m2.
TE's tilbud af 8. september 2011 var ledsaget af en »Overordnet
procesbeskrivelse«, der angav, at arbejdsområdet skulle opdeles i
13 felter, hver med 3 delområder, et til hver hovedaktivitet:
1. Opbrydning og bortskaffelse af sten og grus
2. Fjernelse af membran og etablering af ny membran
3. Udlægning af isolering og støbning af betondæk
De 3 delområder skulle bevæge sig kontinuert frem gennem
felterne, således at felt 8 skulle startes op, før felt 7 var færdigt.
Omvendt ville færdige arealer ligeledes blive frigivet successivt,
således at frigivelse ikke skulle afvente et helt felts færdiggørelse.
Princippet var tillige vist på tre oversigter over taget med
feltopdeling, der viste den kontinuerlige bevægelse frem i tre trin,
step n, step n+1 og step n+2. De tre hovedaktiviteter, nedbrydning,
membran samt isolering og beton, var vist med henholdsvis blå,
gul og rød farve. Hver aktivitet dækkede 1/3 af et af de 13 felter.
Desuden viste oversigterne, at et område, svarende til ca. 1/3 felt
i det sydøstlige hjørne ved kranpladsen (på terræn for tårnkranen),
var reserveret til lagerplads og skurby. I forhold til et samlet areal
på ca. 24.000m2 var den plads, der var reserveret til arbejdsområde,
således knap 2.500 m2.
Under de videre drøftelser blev tidsplanen revideret og udbygget,
og den 22. november 2011 sendte TE en ny tidsplan, der byggede
på samme princip, og som viste, at der kontinuerligt gennem hele

byggeriet ville blive arbejdet samtidigt i 3 af 13 felter. En revideret
udgave rev. 2A af 22. november 2011, revideret 1. december 2011,
blev aftalt som kontrakttidsplan ved entreprisekontrakten af 8.
december 2011, jf. punkt 13.1, der tillige angiver, at TE på grundlag
af revideret tidsplan (kontrakttidsplanen) skal udarbejde detaljeret
arbejdsplan, der skal respektere, at arbejdsområdet maksimalt
andrager 2.000m2. Bestemmelsen angav desuden datoer for opstart
af henholdsvis projektering og byggefase, samt at den 28. september
2012 var dagsbodsbehæftet afleveringstermin.
TE udarbejdede herefter en arbejdsplan, benævnt hovedtidsplan,
der senere løbende blev revideret. Med det endelige projekt af 17.
februar 2012, der blev godkendt af BH, fulgte hovedtidsplan rev.
4 af 17. februar 2012. Denne hovedtidsplan angav 41 felter med
betegnelser 1-31A, idet betegnelsen felt nu blev brugt om det, der
tidligere var kaldt underopdelinger af felter, og idet nogle felter
bar kombinerede tal- og bogstavbetegnelser. Standard feltstørrelsen
var her 680 m2, svarende til, at hvert felt blev afgrænset ved to
langsgående modullinjer med en indbyrdes afstand på 17 m og to
tværgående ulige modullinjer med en indbyrdes afstand på 40 m.
Felterne er vist på figur 3, hvor det ses f.eks., at felt 23 er afgrænset
af de langsgåendemodullinjer C ogD og de tværgåendemodullinjer
11 og 15. Som det ses af figur 2, lå afvandingsbrøndene i de lige
modullinjer, og afgrænsningen af hvert felt i de ulige modullinjer
fulgte således kippen mellem to brøndlinjer. Den 26. oktober 2012
var dagsbodsbehæftet afleveringstermin.
Med mail af 25. juni 2012 til [BH's tilsyn fra BH-R] og [BH's
projektleder] sendte [TE's projektchef] en revideret hovedtidsplan
rev. 7, der er fremlagt i en udskrift dateret 26. juni 2012. I mail og
tidsplan er anført TE's krav om tidsfristforlængelse, dengang på



103 dage, og BH's accept af forlængelse med 35 dage til en
aflevering den 14. december 2012.
Med brev af 28. september 2012 til [BH's tilsyn fra BH-R] og
[BH's projektleder] sendte [TE's projektchef] en revideret
hovedtidsplan rev. 8 af 26. september 2012. I dette brev opgør TE
kravet om tidsfristforlængelse i overensstemmelse med det, der nu
kræves under voldgiftssagen, dvs. 108,5 dage. Der varsles krav om
forlænget byggepladsdrift. Tidsplanen viser aflevering den 9. april
2013.
Tidsplanen blev kommenteret af [BH's tilsyn fra BH-R] ved notat
af 17. oktober 2012, der blev sendt til [TE's projektchef]. Det
bestrides, at TE har krav på tidsfristforlængelse pga. begrænset
arbejdsareal, idet det anføres, at TE faktisk har haft et arbejdsareal
på netto 2.720 m2 og brutto 3.520 m2, hvortil kommer depotarealer
på 1.440 m2, i alt 4.960 m2 eller næsten det dobbelte af det aftalte
arbejdsareal på 2.000 m2 og depotareal på 510 m2, i alt 2.510 m2.
Om tidsfristforlængelse pga. klargøring af overbeton accepteres
pr. kulance en forlængelse på 30 dage under hensyn til, at BH har
tilladt, at aktiviteter i et såkaldt koldt område (hvor der ikke er
underliggende butikker) udføres som parallelaktiviteter. Dette fører
til en afleveringsdato den 7. december 2012. De øvrige krav om
tidsfristforlængelser afvises. Der varsles dagbod ved overskridelse
af den accepterede afleveringsdato den 7. december 2012.
Ved brev af 7. december 2012 til [TE's projektchef] varslede BH-
R, at der nu påløb dagbøder, da afleveringsdagen nu blev passeret.
I et referat af 30. januar 2013 for bygherremøde nr. 27 den 24.
januar 2013 er registreret anmeldelse af i alt 35 vejrligsdage i tiden
3. december 2012-24. januar 2013.
Om krav på tidsfristforlængelse for klargøring af overbeton
foreligger følgende:
Ved mail af 19. marts 2012 underrettede [TE's projektleder] [BH's
tilsyn fra BH-R] om, at det havde vist sig nødvendigt at udføre
ekstraarbejder på den eksisterende overbeton, og at det ville medføre
krav om tidsfristforlængelse. Arbejderne omfattede fjernelse af
bitumenrester, tilstøbning af eksisterende brønde, da der ikke var
støbt ud i den eksisterende beton, opskæring af revne og
efterfyldningmed brøndskum, borthugning og udspartling af ujævn
kile ved brønde samt fjernelse af XPS-kiler mellem brøndene.
Som nævnt ovenfor sendte [TE's projektchef] den 30. marts 2012
en mail til [BH's tilsyn fra BH-R] med aftalesedler X 15, X 15 A
og X 16 vedrørende klargøring af overbeton. Aftalesedlerne blev
godkendt af tilsynet. Tilsvarende aftalesedler er senere under
udførelsen løbende fremsendt til og godkendt af bygherrens tilsyn.
I bygherremøde nr. 11 den 16. maj 2012 drøftedes
tidsfristforlængelse i anledning af de ekstraarbejder, der fremgår
af aftalesedler X 15 og X 16. TE havde krævet 2 dage pr. felt,
hvilket BH ikke var enig i. Uenigheden angik dels varigheden af
arbejderne, dels hvor stor en del af dem der ligger på kritisk vej.
Det fremgik, at tidskravet var opgjort til 16 dage for det da udførte
arbejde.
I referat af den 31. maj 2012 fra bygherremøde nr. 12 den 30. maj
2012 gentages TE's krav om tidsfristforlængelse på 2 dage pr.
arbejdsfelt. BH meddelte, at man ville acceptere i gennemsnit ½
dag pr. felt, hvilket samlet set betød en tidsfristforlængelse på 35
arbejdsdage, som skulle indarbejdes i arbejdsplanen med en ny
afleveringstermin den 14. december 2012. I senere
bygherremødereferater henvises til denne beslutning om at
godkende en forlængelse på 35 dage.
I et referat af den 2. juli 2012 fra bygherremøde nr. 14 den 27.
juni 2012 er parternes syn på tidsfristforlængelse for klargøring af
overbeton opdateret til TE 70 dage og BH 35 dage.
Af et referat af et møde den 11. juli 2012 mellem BH og TE
fremgår, at parterne var enige om, at TE kunne arbejde i ekstra

felter 1-5 i det kolde område på betingelse bl.a. af, at
tidsfristforlængelse på grund af ekstraarbejde skulle nedsættes med
4,5 dage i forhold til BH's opgørelse på 35 dage og med 10 dage i
forhold til TE's opgørelse på 72 dage.
Som bilag til den reviderede hovedtidsplan rev. 8 af 26. september
2012 havde TE udarbejdet en oversigtsplan for tagdækket, hvor
det for hvert enkelt felt var angivet, hvor mange dages
tidsfristforlængelse der kræves på grund af ekstraarbejderne iflg.
aftalesedler X 15 og X 16, i alt netto 68,5 dage.
Om krav på tidsfristforlængelse for begrænsning af arbejdsområde
foreligger følgende:
Som nævnt var udførelsen ifølge udbudstidsplanen opdelt i 12
faser, hver vedrørende 2.000 m2.
Under forhandlingerne inden indgåelse af entrepriseaftalen spurgte
[BH's tilsyn fra BH-R] i en mail af 17. november 2011 [TE's
projektchef] om arbejdsplanen: »Hvordan hænger den sammen
med [at] I kun optager 2.000m2 ad gangen. Indikerer arbejdsplanen
ikke at I faktisk arbejder i 3 felter à 2000 m2 ad gangen?« Det
fremgik af mailen, at dette var et af de spørgsmål, som »vi i morgen
fredag bl.a. [uofficielt skal] tale om.«
Der blev afholdt møde den 18. november 2011 mellem [BH's
tilsyn fra BH-R] og [TE's projektchef]. Der foreligger ikke noget
referat af mødet.
Et udkast af 25. november 2011 til entrepriseaftale indeholdt i
punkt 13 en bestemmelse om tidsplan rev. 2A og om begrænsningen
til 2.000 m2 identisk med bestemmelsen i den endelige aftale af 8.
december 2011, bortset fra, at tidsplan rev. 2A i udkastet af 25.
november 2011 er dateret den 21. november 2011, men i den
endelige aftale er dateret den 22. november.
Nyt udkast af 6. december 2012 til entrepriseaftale blev sendt den
6. december til TE, der kommenterede denmedmail af 7. december.
Herefter blev endeligt udkast af 8. december 2011 til
entreprisekontrakt fremsendt og underskrevet.
Det fremgår af et referat af 10. februar 2012 af bygherremøde nr.
4 den 8. februar 2012, at udgangspunktet for teltopstillingmedfører,
at teltet skal rykkes et par meter ud fra væggen. Det medfører, at
TE reelt beslaglægger et større areal end de 2.000 m2, som er anført
i udbudsmaterialet.
Den 2. marts 2012meddelte [TE's projektleder] i en mail til [BH's
tilsyn fra BH-R] og [BH's projektleder], at der skulle bruges mere
ballast til teltet end forventet, så teltet kom til at fylde lidt mere i
bredden, hvilket ville mindske de nærmeste p-pladser.
På et bygherremøde nr. 7 den 21. marts 2012 drøftede parterne
arbejdsområdets omfang. Ifølge referatet af samme dato meddelte
TE, at arbejdsplanen skulle forstås således, at man ville rykke frem
til et nyt felt, endnu før man havde afsluttet arbejderne i første
arbejdsfelt. BH var ikke enig heri, fordi det betød, at omfanget af
felter, som TE arbejdede samtidig i, ville blive forøget fra 3 til 4.
TE oplyste, at hvis man skulle indskrænke arbejdsområdet til
maksimalt 2000 m2, ville arbejdsplanen blive forøget med ca. 30
%. Det var TE's opfattelse, at de 2.000 m2 skulle forstås som et
nettoareal for arbejdsområdet, ikke et bruttoareal, og at man derfor
måtte råde over plads til adgangsveje samt telt med afstandsklodser
og afspærringsmateriel ud over de 2.000 m2.
Af et referat af 1. april 2012 fra bygherremøde nr. 8 den 30. marts
2012 fremgår, at man drøftede arbejdsplan og arbejdsområde. BH
fandt, at der ikke var overensstemmelse mellem »n+1 planerne«
og tilbudstidsplanen, hvilket TE bekræftede. TE ville nu udarbejde
en revideret arbejdsplan, der respekterede den faktiske arbejdsplan,
hvor arbejdet udføres over 4 felter i hverdage, og som indskrænkes
til 3 felter op til weekender.



Af et referat af et møde den 11. juli 2012 mellem BH og TE
fremgår, at det blev bemærket, at TE efter aftalen højst måtte
blokere 2.000 m2 ad gangen, hvilket også fremgår af n+1-planerne,
men det følges ikke i praksis. TE var uenig og anførte, at
kontrakttidsplanen viser, at de har behov for 5.000 m2 ad gangen.
Om krav på tidsfristforlængelse for gener fra [firma Y] ved ovenlys
foreligger følgende:
- - -
Om krav på tidsfristforlængelse for flytning af afløb ved pyramide
foreligger følgende:
I en mail af 6. juli 2012 til [BH's tilsyn fra BH-R] og [BH's
projektleder] anførte [TE's projektchef], at problemet var, at afløb
fra tag på pyramide løb igennem - - -boks området og ud under den
nye membran og derfor skulle flyttes op. Det var blevet forelagt
for tilsynet den 15. juni 2012. TE fik adgang den 21. juni 2012 for
besigtigelse med henblik på at fastlægge muligheder, den 26. juni
rykkede TE for adgang til reparation, den 5. juli fik TE adgang for
reparation, der herefter blev udført. Forløbet havde forsinket
flytning af telt med 7 dage fra den 26. juni til den 5. juli 2012.
Kravet blev afvist af BH ved mail af 9. juli 2012 fra [BH's tilsyn
fra BH-R].
Om krav på tidsfristforlængelse for Betonkant ved pyramide i felt
18 foreligger følgende:
I forbindelse med arbejde i felt 18 a konstaterede TE den 29.
august 2012 efter fjernelse af den gamle membran, at der var en
betonkant langs pyramiden, ca. 35 m lang og 10-12 cm høj. En
teknisk forespørgsel, TA-40, samme dag blev delvis besvaret senere
samme dag, hvorefter betonkanten skulle afhugges.
Tilsvarende forhold gjorde sig gældende i felt 18 b.
Forklaringer
[TE's projektchef] har forklaret bl.a., at Udbudstidsplanen angav
12 felter, men tilbudstidsplanen og kontrakttidsplanen angav 13.
Hovedtidsplanen rev. 4 underinddelte i 31 dobbeltfelter, de fleste
på 680 m2. Hovedtidsplanen rev. 8 underinddelte i halve felter på
340 m2. Teltet skulle netto dække et arbejdsfelt på 340 m2, 20 x
17m. Det var imidlertid bredere end 17m, da der skulle være plads
til at komme rundt. Udenfor skulle der være plads til ballast i form
af betonklodser samt hegn. Det var derfor brutto mindst 3 m bredere
på begge sider. Da de så overbetonen, efter at den gamle pvc-
membran var fjernet, spurgte de [BH's tilsyn fra BH-R], hvad der
skulle gøres, og de blev enige om, hvad det skulle koste. De aftalte
enhedspriser på standardoperationer, der måtte forventes at komme
i hvert felt. Da rutinen var indarbejdet, sendte [TE's byggeleder] 1
gang om ugen fotografier til [BH's tilsyn fra BH-R] for at få
bekræftelse på, hvad der skulle gøres. Først skulle de fylde revner
med brøndskum, senere dække dem med papstrimler. Det kostede
i hvert felt mindst en arbejdsdag, fordi reparationerne skulle udføres
og hærde, før man kunne prime. De kolde områder (felt 1A-5A)
kunne efter aftale med [BH's tilsyn fra BH-R] udføres uden telt.
TE havde forventet at arbejde i tre felter samtidig, dvs. på 3/13 af
taget, godt 5.000 m2. Der var modstrid mellem kontrakttidsplanen
og bestemmelsen om et arbejdsområde på mindst 2.000 m2. Det
var [BH's tilsyn fra BH-R] klar over, inden aftalen blev skrevet
under.
Han havde ikke forudgående erfaring med arbejde med
tagrenovering. Han planlagde udførelsen sammen med R.
Tilbudstidsplanen overholdt ikke kravet om et arbejdsområde på
højst 2.000 m2. På et møde den 18. november 2011 mellem ham
og [BH's tilsyn fra BH-R] drøftede de den overordnede
procesbeskrivelse med n+1-oversigterne og princippet om teltet,
der rykkede frem som et tog på skinner. Teltet dækkede et
arbejdsområde, der var bestemt af modullinjerne. [BH's tilsyn fra

BH-R] bemærkede »I har gang i mere end 2.000 m2«, hvilket han
bekræftede. Det var ikke noget stort emne under drøftelserne.
Arbejderne på overbetonen kostede tid. Indstøbning af brønde skete
først med brøndskum, senere med betonstøbning, der skulle hærde
inden priming. Lægning i varm bitumen giver gener med lugt og
røg. Det er skadeligt for miljø og sundhed, herunder arbejdsmiljø.
Det gav også problemer ved regnvejr, fordi opvarmningen skulle
ske i fri luft. Ved tilbudsgivningen forventede de at bruge varm
bitumen, men de forventede også at have metodefrihed som
totalentreprenør. Under projekteringen overvejede de andre typer
af celleglas end [isoleringsprodukt], bl.a. - - -. BH pålagde dem at
bruge [isoleringsprodukt]. De var ikke forsinket ved opstart pga.
leverancerne af isolering. De blev ikke standset, da man i maj 2011
blev opmærksom på udsivning af koldklæber, men der blev
indskærpet forsigtighed. De anså de af [BH's tilsyn fra BH-R]
anviste tætninger med papstrimler for tilstrækkelige. Alle var enige.
De tabte ikke tid pga. problemerne med koldklæberen; tagarbejdet
fortsatte som planlagt.
[BH's projektleder] har forklaret bl.a., at kravet om et
arbejdsområde på højst 2.000 m2 var vigtigt for ikke at blokere for
kundeparkering. BH lagde også vægt på den aftalte
afleveringstermin den 28. september 2012 for ikke at komme ind
i vinterperioden. TE var ikke velforberedt ved opstarten. Man
prøvede sig frem om, hvorledes udførelsen skulle gribes an, og det
gik der meget tid med. Der blev også brugt en del tid på at lappe
huller. TE arbejdede enkelte weekender med at flytte telt, men de
havde ikke lange dage og gik tidligt hjem om fredagen. Primingen
blev i almindelighed udført samtidigmed arbejdernemed brøndene.
På mødet den 11. juli 2012 nævnte TE for første gang, at de efter
aftalen havde krav på et arbejdsområde på 5.000 m2. Det havde de
faktisk også på det tidspunkt, og de fortsatte med at have det i resten
af byggeperioden.
[TE's byggeleder] har forklaret bl.a., at TE havde forventet et
plant og rent betonlag under pvc-membranen. Da rutinen med
aftalesedler X 15 ogX 16 om klargøring af overbetonen var fastlagt,
sendte hun fotografier til [BH's tilsyn fra BH-R] en gang om ugen
og aftalesedler en gang om måneden. I henseende til X 16 gav
[BH's tilsyn fra BH-R] i hvert enkelt tilfælde besked om, hvad der
skulle gøres. Hvert felt krævede 1-2 dage ekstra tid på grund af
klargøringen.
De skulle forcere, og der blev sat ekstra mandskab på. Ud over
selve arbejdsarealet var der ca. 1 m yderligere bredde inde i teltet,
så man kunne komme rundt, når man ikke kunne træde ind i
arbejdsfeltet. Uden for teltet var der yderligere ca. 2 m bredde til
betonklodser og arbejdshegn.
[BH's tilsyn fra BH-R] har forklaret bl.a., at den overordnede
projektbeskrivelse af 8. september 2011 med oversigterne n, n+1
og n+2 blev gennemgået på mødet mellem ham og [TE's
projektchef] den 18. november 2012, efter at han i sin mail af 17.
november havde rejst spørgsmål om sammenhængen mellem
tidsplanerne og aftalen om højst 2.000 m2. Hans forståelse var
herefter, at TE - bortset fra det areal, der var reserveret til lagerplads
og skurby - ville overholde kravet om et arbejdsområde på højst
2.000 m2. Det fremgik også af 1. udkast af 25. november 2011 til
entrepriseaftale. Det var ham, der formulerede entrepriseaftalen på
grundlag af en skabelon. Der blev udarbejdet flere udkast, der først
blev sendt til [BH's projektleder] og derpå til TE. TE tog ikke
afstand fra kravet om et maksimalt arbejdsområde. Det er hans
opfattelse, at hvis TE dengang havde sagt, at de skulle bruge et
arbejdsområde på 5.000 m2, ville de ikke have fået opgaven. Han
hørte først om de 5.000 m2 i sommeren 2012. Rent faktisk
disponerede TE gennem det meste af byggeriet over ca. 5.000 m2.



Igangsætningen af arbejderne var efter hans opfattelse noget rodet.
Der skulle bruges en miniged til at flytte den skinne, som teltet
kørte på, og det tog plads fra p-pladserne. Der var ikke taget
tilstrækkelig højde for vindbelastningen på teltet, og det krævede
ekstra betonklodser som ballast. Reparation af den eksisterende
overbeton og priming kunne normalt udføres samme dag.
Udstøbning af brøndene var en god løsning, men ikke nødvendig.
Man kunne have løst problemet med en stålplade og tagpap.
Tilsynet blev tilkaldt med henblik på stillingtagen til reparationer
af overbetonen og har godkendt alt ifølge aftalesedlerne X 15 og
X 16. Han gav ikke instruks om disse ekstraarbejder, men godkendte
dem som tilsyn. Det var TE, der den 30. maj 2012 foreslog tætning
af revner i overbetonen med papstrimler. TE mente, at det var nok
til at holde koldklæberen oppe i konstruktionen. Dermed var der
sikret, og arbejderne fortsatte uden standsning. BH accepterede en
tidsfristforlængelse på 35 dage for at sikre, at tætningsarbejderne
blev udført ordentligt og ikke hastet igennem. De 35 dage var et
slag på tasken; det var svært at vide, hvor lang tid arbejderne tog.
Der var en del af aktiviteterne, der kunne udføres parallelt, f.eks.
kunne bitumen fjernes samtidigmed, at man fjernede pvc-membran
og fibertex. Problemet med afløb fra pyramiden med bankboksen
var det samme ved alle teknikhuse. For at give adgang krævede
banken et varsel på 7 dage til en torsdag. Efter besigtigelsen den
21. juni 2012 kunne arbejdet have været udført den 28. juni, men
blev det ikke, fordi der var nogle fittings, der ikke passede. Firma
Y's forsinkelse med ovenlyset skabte i realiteten ikke problemer
for TE, for de anvendte her nogle mindre telte. Løsningen med
afhugning af dækspring blev givet samme dag som forespørgslen,
dvs. den 29. august 2012, og udført samme dag, ligesom der også
blev primet i dette område samme dag.
Ved vurderingen af, om TE's hovedtidsplan overholdt kravet om
maksimalt arbejdsområde på 2.000 m2, interesserede han sig ikke
for detaljer i tilrettelæggelsen af udførelsen. Han interesserede sig
mest for, at hovedtidsplanen overholdt de krævede opstarts- og
afleveringsterminer; TE havde jo bekræftet, at de overholdt de
2.000 m2, så han gik ud fra, at de også overholdt kravet.
Parternes synspunkter
TE har gjort gældende bl.a., at ekstraarbejderne med reparation
af overbeton berettiger til den krævede tidsfristforlængelse.
Overbetonen var uden for entrepriseområdet, og der var derfor tale
om ekstraarbejder, hvilket tilsynet også godkendte. Denne
godkendelse er fortsat bindende. Tilsynet har netto godkendt 30
dage, men efter bevisførelsen må det lægges til grund, at
forsinkelsen var mere omfattende, svarende til kravet.
Entrepriseaftalens bestemmelser om kontrakttidsplan ogmaksimalt
arbejdsområde er modstridende, idet kontrakttidsplanen viser, at
TE ville disponere over et større areal. Det angivne maksimale
arbejdsområde må i øvrigt forstås som et netto-mål, dvs. et mål for
størrelsen af det areal, man bearbejdede, idet de 12 faser a 2.000
m2 svarer til hele taget. Teltet måtte nødvendigvis være større
indvendigt for at give mulighed for at arbejde, og udvendigt måtte
der nødvendigvis være plads til skinner, ballast og hegn samt plads
til håndtering af teltet ved flytning. TE blev begrænset med hensyn
til arbejdsområde i forhold til det, man havde krav på, hvilket har
medført en forsinkelse svarende til den krævede tidsfristforlængelse.
Kravet om tidsfristforlængelse for bankboksen fastholdes, men
kravet vedrørende ovenlyset frafaldes, og kravet vedrørende
dækspringet nedsættes til 1 dag.
BH har gjort gældende bl.a., at TE ikke er berettiget til
tidsfristforlængelse ud over forlængelsen til den 7. december 2012.
Reparation af overbetonen kan ikke anses for ekstraarbejde.
Klargøring af overbetonen var en del af entrepriseområdet, og
skaderne på overbetonen var forventelige. Behovet for reparation,

herunder tætning, var i alt væsentligt skabt af TE's valg af et uegnet 
materiale, koldklæberen. BH er ikke bundet af tilsynets 
godkendelser af aftalesedlerne X 15 og X 16, da de er ugyldige på 
grund af bristede forudsætninger. Den faktiske forsinkelse er ikke 
godtgjort, tværtimod må det efter bevisførelsen lægges til grund, 
at den indrømmede forlængelse rigeligt dækker en eventuel 
forsinkelse. Hvad angår arbejdsområde, er der ikke den påståede 
uoverensstemmelse mellem kontrakttidsplanen og den aftalte 
maksimering af arbejdsområdet. I øvrigt har TE faktisk disponeret 
over det krævede område. Heller ikke de øvrige påståede 
forsinkelser er dokumenterede.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Efter entrepriseaftalen skulle TE ikke foretage istandsættelse af
overbetonen. BH havde oplyst, at den eksisterende membran var 
en pvc-membran lagt direkte på overbetonen, og TE havde ikke 
fået oplysninger om, at overbetonen var i dårlig stand. Det viste 
sig imidlertid, at overbetonen var i meget ringe stand, herunder i 
form af mange og store revner. Da overbetonen var uden for 
entrepriseområdet, var det BH, der skulle afgøre, i hvilket omfang 
der skulle foretages reparationer. Voldgiftsretten lægger til grund, 
at arbejdet med reparation, herunder tætning, i overensstemmelse 
hermed blev iværksat efter direktiv fra tilsynet, der også fastlagde 
det nærmere omfang af arbejdet, dels konkret, dels i form af nogle 
principper for arbejdet. Arbejderne må på denne baggrund anses 
for ekstraarbejder, hvilket tilsynet da også anerkendte ved at 
godkende aftalesedlerne X15 og X 16 om ekstrabetaling for de 
ekstra arbejder. Eventuelle mangler ved kontraktarbejderne ændrer 
ikke på bygherrens forpligtelser med hensyn til ekstraarbejder. 
Tilsynets godkendelse af arbejder som ekstraarbejder er bindende 
for bygherren, og forpligtelsen er ikke bortfaldet som følge af 
bristende forudsætninger. Ekstraarbejderne berettiger derfor TE til 
ekstrabetaling som omtalt nedenfor i afsnit 10.1. Ekstraarbejderne 
berettiger endvidere TE til tidsfristforlængelse. Voldgiftsretten 
lægger til grund, at arbejderne lå på kritisk vej, men der er ikke ført 
bevis for forlængelsens præcise omfang. På baggrund af 
bevisførelsen fastsættes tidsfristforlængelsen til netto 45 arbejdsdage 
under hensyn også til aftalerne om arbejde i de »kolde« områder.
TE's arbejdsområde måtte efter entrepriseaftalen højst udgøre
2.000 m2 ad gangen. Voldgiftsretten finder, at dette efter drøftelsen
på mødet den 18. november 2011 af tidsplanen og n+1-modellen 
må forstås som det egentlige arbejdsområde, fordelt på tre lige store
områder a 680 m2, hvor der på hvert område successivt skulle 
udføres følgende arbejdsprocesser: 1) opbrydning 2) fjernelse af
eksisterende pvc-membran, priming af beton, lægning af
[isoleringsprodukt]-isolering og udlægning af ny membran - alt
under to telte) og 3) udstøbning af ny beton. Det egentlige 
arbejdsområde var således 2.040 m2, beregnet som 3x680 m2.
Begrænsningen til et arbejdsområde på 2.040 m2 må herefter forstås
som relateret til »netto«-arbejdsområdet. Voldgiftsretten finder
yderligere, at det må anses som forudsat af TE og kendeligt for
BH, at der herudover skulle rådes over udenomsarealer: For det
første til gangareal under telt uden om det egentlige arbejdsområde,
til selve teltet og hegnet samt til et areal mellem disse. For det andet 
plads til anstilling og flytning af teltet. For det tredje til kranområde 
og depot på taget. Herefter må aftalen forstås således, at TE var
berettiget til at disponere over et arbejdsområde i størrelsesordenen
3.000 til 3.500 m2. Der blev senere af BH givet tilladelse til i løbet
af ugens fire første hverdage at udvide arealet med et fjerde
arbejdsfelt, altså til et område af en størrelsesorden omkring 4.000
m2. Voldgiftsretten lægger til grund, at TE også faktisk disponerede 
over et areal i denne størrelsesorden i det meste af byggeperioden. 
TE har derfor ikke godtgjort, at de er berettiget til
tidsfristforlængelse på grund af indsnævret arbejdsfelt.



Voldgiftsretten finder det ikke godtgjort, at forsinket adgang til
pyramiden med bankboksen skyldes BH, idet TE kunne have fået
adgang i rette tid ved at varsle behovet for adgang tidligere og
tilrettelægge sine arbejdsprocesser i overensstemmelse hermed.
Dette forhold berettiger derfor ikke TE til tidsfristforlængelse.
Voldgiftsretten finder det ikke godtgjort, at forholdet med
frihugning af en betonkant berettiger TE til en tidsfristforlængelse.
Voldgiftsretten fastsætter herefter den samlede berettigede
tidsfristforlængelse til 45 dage. Der er enighed om, at aflevering
efter aftalen skulle være sket den 26. oktober 2012, som anført i
hovedtidsplan rev. 4 af 17. februar 2012. Med den berettigede
tidsfristforlængelse på 45 dage udskydes rettidig afleveringstermin
herefter til den 4. januar 2013, idet den 24., 27., 28. og 31. december
2012 ikke regnes som arbejdsdage.
8.2. Forlænget byggepladsdrift
Krav (Post 4)
Kravet er opgjort med udgangspunkt i aftaleseddel X 19A revideret
13. marts 2013, hvor kravet er gjort op til 6.396.836 kr. I dette
beløb er fratrukket 75.000 kr. uden nærmere redegørelse samt 6.818
kr. for vinterforanstaltninger i tre dage i oktober 2012.
Sagsfremstilling
Ifølge tilbudslisten af 27. september 2011, der var bilag til TE's
tilbud af samme dato, var prisen for byggeplads i alt 3.270.000 kr.,
og enhedsprisen for en måned var 500.000 kr. Den tilbudte pris for
byggeplads dækkede dels drift af byggeplads, dels etablering og
afrigning, herunder nærmere angivne dele af fast
byggepladsmateriel, mens enhedsprisen alene dækkede drift.
Enhedsprisen for en måned skulle ifølge tilbudslisten dække »drift
af byggepladsen ved forlænget byggeperiode alt inklusive«.
Tilbudslisten indeholdt tillige en enhedspris for
vinterforanstaltninger på 50.000 kr. for en måned.
Ved aftaleseddel X 19A revideret 13. marts 2013 er kravet gjort
op til 6.396.836 kr. Det er beregnet på grundlag af enhedspriserne
for byggeplads og vinterforanstaltninger på henholdsvis 500.000
kr. og 50.000 kr. pr. måned med tillæg af en række faktiske,
nærmere specificerede udgifter til
• Generelt: tårnkran, gaffeltrucks, jernplader, projektleder og

projektchef mv.

• Nedrivning og tagbeklædning: - - - merudgifter, UE ApS
merudgifter, DB 12 %, formand og byggeleder mv.

• Betonarbejder: Mandskab, mandskabsbiler, indlejet
betonmateriel, formand og byggeleder mv.

Alle nævnte udgifter er sammentalt til 1.801.819 kr. pr. måned,
eller 85.801 kr. pr. dag (21 dage) beregnet i forhold til perioden
fra 26. oktober 2012 til 14. februar 2013, 74 dage. Hertil er lagt
47.569 kr. for personlig udrustning i vinterperioden.
[BH's tilsyn fra BH-R] har bestridt berettigelsen af dette krav i et
notat rev. 4 af 8. april 2013, bl.a. under henvisning til, at TE ikke
har noget krav ud over de aftalte enhedspriser, at perioden kun kan
regnes til 7. december 2012, og at der ikke kan beregnes
vinterforanstaltninger for oktober 2012, hvilket fører til et anerkendt
krav på 759.954 kr.
Parternes synspunkter
TE har gjort gældende bl.a., at udgifter, der indgår i kravet, alle
er dokumenterede og relevante byggepladsudgifter. Enhedsprisen
på 500.000 kr. pr. md. svarer til tilbudsprisen på 3.270.000 kr. og
dækker alene de udgifter vedrørende etablering og afrigning, der
udtrykkeligt er nævnt.
BH har gjort gældende bl.a., at enhedsprisen for forlænget
byggeperiode efter aftalen var »alt inklusive«. Der er ikke grundlag
for ud over enhedsprisen at forlange visse omkostninger dækket
efter regning. I øvrigt er omkostningerne ikke dokumenteret.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Aftalen om en enhedspris for forlænget byggepladsdrift på 500.000
kr. pr. måned alt inklusive må efter ordlyden forstås således, at der
ikke kan kræves noget for forlænget byggepladsdrift herudover.
Tilbudspris for indregnede byggepladsudgifter i den forudsatte
byggeperiode giver ikke grundlag for anden forståelse, allerede
fordi denne tilbudspris - i modsætning til enhedspris for en
forlænget periode - ikke kun omfatter drift, men også opstilling og
afrigning. Den indregnede løbende betaling pr. måned må derfor
være væsentligt lavere end 500.000 kr.
På baggrund af den berettigede forlængede byggeperiode på 48
dage fastsætter voldgiftsretten herefter merbetalingen for forlænget
byggeperiode således:
Byggepladsdrift

I altPrisDagePeriode
65.217500.0003/23 arbejdsdageOktober 2012
500.000500.000Hele månedNovember 2012
500.000500.000Hele månedDecember 2012
65.217500.0003/23 arbejdsdageJanuar 2013

1.130.434I alt

Vinterforanstaltninger
050.000IntetOktober 2012

50.00050.000Hele månedNovember 2012
50.00050.000Hele månedDecember 2012
6.52250.0003/23 arbejdsdageJanuar 2013

106.522I alt

Voldgiftsretten tager herefter TE's krav vedrørende post 4 til følge
med i alt 1.236.956 kr.
8.3. Forcering
Krav (Post 5)
Kravet er opgjort med udgangspunkt i aftaleseddel X 58 på i alt
3.174.724 kr. Aftalesedlen består af 3 poster:

• Optimering af reparation af overbeton samtidigmed fjernelse
af gammel membran: 75 felter a 1 lang dag, nedsat
effektivitet ved membranfjernelse, teltflytning og priming
udført på overtid.

• Nedsat effektivitet af mandskab ved generel overbemanding
af meget begrænset arbejdsområde, herunder overbemanding
10 % samt ekstra frontlæsser og formand mv.



• Ekstra telt til felt 16.
Sagsfremstilling
Der er dokumenteret en række mails om weekendarbejde og
flerholdsdrift for at overholde tidsplanen.
I et referat af 17. juni 2012 af bygherremøde nr. 13 den 13. juni
2012 anføres, at BH ikke havde ordret forcering af arbejderne,
hvilket TE bekræftede. Endvidere at der ville blive pålagt dagbøder
ved for sen aflevering. TE oplyste, at man allerede for egen regning
var ved at fremme arbejderne.
Det fremgår af en mailkorrespondance af 15. og 20. juni 2012, at
TE den 7. juni 2012, forud for bygherremøde nr. 13 havde fremsat
forslag om en forceringsaftale, og at BH havde fremsat et
modforslag, men at parterne ikke var nået til enighed herom.
I et referat af 30. september 2012 af bygherremøde nr. 20 den 19.
september 2012 anføres, at BH ikke havde ordret forcering af
arbejderne, hvilket TE mener, at BH indirekte har gjort.
Forklaringer
[TE's projektchef] har forklaret bl.a., at forcering reelt var pålagt
af BH, ved at BH uberettiget nægtede fristforlængelse og truede
med dagbod. Reparationerne af den eksisterende overbeton
medførte, at de var nødt til at prime og flytte telt om aftenen og i
weekenderne.
Parternes synspunkter
TE har gjort gældende bl.a., at afvisning af berettiget
fristforlængelse kombineret med trussel om dagbod må anses for
ligestillet med et påkrav om forcering. Omkostningerne til forcering
er godtgjort ved bevisførelsen.
BH har gjort gældende bl.a., at det må lægges til grund, at der
ikke er indgået nogen aftale om forcering, og at BH heller ikke har
pålagt TE at forcere. Varsling af dagbod indebærer ikke et pålæg
om forcering, selv om varslingen måtte være uberettiget. I øvrigt
er omkostningerne ved forcering ikke dokumenteret.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Der er ikke indgået aftale om forcering, og BH har ikke pålagt
TE at forcere. Voldgiftsretten finder ikke, at BH's varsling af
dagbod kan forstås som et pålæg om forcering, og frifinder allerede
af den grund BH fra TE's krav om betaling for forcering.
8.4. Dagbod
Krav (Post P)
Kravet er opgjort til den maksimale dagbod, 750.000 kr., ud fra
en betragtning om, at forsinkelsen klart oversteg 17 kalenderdage.
Sagsfremstilling
Ifølge totalentrepriseaftalen er der aftalt dagbod for overskridelse
af afleveringsterminen (punkt 14.1). Dagboden er aftalt til 46.085
kr. pr. kalenderdag, dog maksimalt 750.000 kr., der således nås
efter 17 kalenderdage.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
I kraft af den berettigede tidsfristforlængelse blev rettidig
aflevering udskudt til 4. januar 2013, men der blev først afleveret
den 14. februar 2013. Dette er klart mere end 17 kalenderdage, og
der forelå derfor en dagbodsudløsende forsinkelse af et omfang,
som indebærer, at den maksimale dagbod blev udløst.
Voldgiftsretten tager derfor BH's krav om en dagbod på 750.000
kr. til følge.

9. Ekstra betaling for mermængder
9.1. Koldklæber
Krav (Post 6)
TE's krav fremgår af aftaleseddel X 20 L, som indeholder summen
af en række aftalesedler, X 20 A-L vedrørende merforbrug i enkelte
felter med fradrag for spild og særlige forhold, i alt 12.313 kg.

Merforbruget er med en enhedspris på 15,60 kr. pr. kg og med
tillæg 12 % for DB og styring opgjort til 215.133 kr. uden moms.
Sagsfremstilling
UEApS havde i sit tilbud til TE angivet en mængde af koldklæber
på 6 kg/m2. Der er ikke nogen mængdeangivelse i TE's
entrepriseaftale eller underliggende dokumenter.
Første aftaleseddel X 20A (udateret) vedrørte det først behandlede
felt, felt 6, og angav, at merforbruget skyldtes, at overbetonen gav
et ujævnt underlag med lunker og lokale ujævnheder.
I et tilsynsnotat af 28. marts 2012 vedrørende felt 7 angav [BH's
tilsyn fra BH-R], at der blev sprøjtet et alt for tykt lag på, og
tilkendegav, at BH ikke ville betale for dette merforbrug.
I et referat af 24. juli 2012 fra bygherremøde nr. 16 den 20. juli
2012 anfører [BH's tilsyn fra BH-R], at et mængdetjek i 3 felter
viser, at forbruget end ikke tilnærmelsesvis er, hvad TE har oplyst.
Der stilles spørgsmål til, om oplysningen ommængde i containerne
er korrekte. Dette spørgsmål har parterne efterfølgende haft en
korrespondance om.
I en mail af 24. juli 2012 til UEApS anførte L, at det større forbrug
end forventet er forårsaget af, dels at betonunderlaget ikke var jævnt
og plant som forventet, dels at [BH's tilsyn fra BH-R] i begyndelsen
af projektet var meget emsig med, at der skulle bruges rigeligt med
koldklæber. UE ApS sendte samme dag udtalelsen videre til TE
med bemærkning om, at merforbruget som anført skyldtes
underlagets beskaffenhed og forhold vedrørende bygherrens
rådgiver.
En opgørelse til og med felt 29, udarbejdet af UE ApS og
fremsendt den 18. oktober 2012 til TE, viser, at merforbruget i
forhold til det forventede navnlig er sket under arbejdet i felterne
6-20, dvs. i begyndelsen af arbejdsperioden.
Den 10. november 2011 afviste BH TE's krav i henhold til
aftaleseddel X 20 Lmed henvisning dels til, at TE som entreprenør
havde risikoen for merforbrug, dels til fejl i beregningerne og
manglende dokumentation for mængderne.
Forklaringer
- - - [fra UE ApS] har forklaret bl.a., at der var aftalt et forbrug
af koldklæber på 6 kg/m2. Det reelle forbrug var meget større, ca.
2 kg mere. [BH's tilsyn fra BH-R] sagde til tagdækkerne, at de
skulle bruge mere. I begyndelsen respekterede de [BH's tilsyn fra
BH-R]. De sendte aftalesedler om merforbruget til TE. Senere tog
de lidt lettere på [BH's tilsyn fra BH-R]'s krav.
[TE's byggeleder] har forklaret bl.a., at forbruget af koldklæber
var meget stort i starten. [BH's tilsyn fra BH-R] pustede drengene
i nakken, og der blev brugt for meget. TE inddrog - - - [fra L2],
der anbefalede at nøjes med at bruge 80 %, og [BH's tilsyn fra BH-
R] blev fra maj 2012 mindre emsig.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Der er ikke indgået aftale om merbetaling for faktisk forbrug af
koldklæber ud over en nærmere angivet mængde.
Voldgiftsretten lægger til grund, at UE ApS i den første del af
byggeperioden anvendte mere koldklæber end de forventede 6 kg
pr. m2, og at dette skete bl.a. som følge af tilsynets tilskyndelse til
at anvende mere koldklæber. Dette berettiger imidlertid ikke i sig
selv til merbetaling, hvorved bemærkes, at hverken TE eller UE
ApS tog forbehold herom.
Voldgiftsretten frifinder derfor BH fra TE's krav fsva. denne post.
9.2. Isolering
Krav (Post 8)
Kravet på 1.389.201 kr. fremgår af aftaleseddel X 08F revideret
7. september 2012 opgjort på grundlag af en gennemsnitstykkelse
af isoleringen på 154 mm.
Sagsfremstilling



På et snit udarbejdet af - - -, 2X.5010 Snit 9-9, 11-11 og 12-12
Snit ved modullinje A, B og B/C revideret 30. november 2000, kan
man se koter på isoleringens overside med et svagt fald, samt at
TT-betondækelementer og overbeton er udført med kraftigere fald.
Tegningen fandtes på en cd, der var en del af udbudsmaterialet.
I den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse for tagrenoveringen
revideret 31. august 2011 anføres, at isoleringsplader (kileskåret
eller aftrappet 20 mm ad gangen) udlægges med fald mod afløb
(afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser punkt 220.2 Tagbeklædning
underpunkt 4.2 omfang). Det hedder videre (underpunkt 4.9
Materialer og produkter) bl.a.:
»Isolering udføres som XPS. Der skal påregnes 80-160 mm i
tilbuddet. Hvis det bliver nødvendigt at øge isoleringstykkelsen i
lokale områder for at opfylde BR95 krav afregnes dette efter m3.
Under regulerbare ydelser i TBL-tagrenovering angives
reguleringspris pr. 20 m3.
Isoleringen skal minimum have en korttidstrykstyrke på 300
kN/m2

Alternativ 1: [isoleringsprodukt] med minimum korttidsstyrke på
600 kN/ m2«.
I tilbudslisten af samme dato er der med reference til punkt 220.2
anført en enhedspris på 1.300 kr./m3 for 20 m3 XPS-isolering. For
alternativ 1 er angivet en enhedspris på 800 kr./m2 for 100 m2.
I rettelsesblad nr. 2 af samme dato anføres ved spørgsmål 16:
»Spørgsmål: Varmeledningsevne. Det er af vores leverandør oplyst
at XPS-isolering fremstillet efter nugældende regler uden brug af
CFC- eller HCFC-gasser har en lambda-værdien i de foreskrevne
tykkelser der er mindre end de forudsatte 0,033 W/mK. Hvordan
forholder bygherren sig til denne problemstilling?
Besvaret: Krav til lambda-værdi bortfalder idet tagopbygningen
blot skal overholde BR95 krav til største U-værdi.«
I et notat af 27. september 2011 fra R om opbygning af
parkeringsdækkonstruktion anføres bl.a., at den eksisterende
bærende konstruktion er udført af TT-betondækelementer med 60
mm overbeton, udført vandret, hvilket var det, der var oplyst i
rettelsesblad 2 af 31. august 2011.
I brev af 14. oktober 2011 til [BH's tilsyn fra BH-R] bekræftede
[TE's projektchef], at deres tilbud overholder varmeisoleringskravet.
Af en mail af 15. december 2011 til [TE's projektchef] angiver -
- - [fra L2] besparelse i forbrug af isolering ved forskellige typer
af [isoleringsprodukt], sammenlignet med isolering med - - -.
I et referat af 23. december 2011 fra opstartsmøde nr. 1 den 22.
december 2011 anføres, at der blev udleveret en usb-nøgle med
eksisterende tegninger.
Af et brev af 6. januar 2012 til [BH's tilsyn fra BH-R] og [BH's
projektleder] anfører [TE's projektchef], at de nu har fået åbnet og
registreret tegningsmaterialet, der viser »et (stort) fald i
overbetonen«.
I R's reviderede notat af 20. januar 2012 om opbygning af
parkeringsdækkonstruktion anføres, at betonelementer inklusive
overbeton er udført med ensidigt fald på 1:40 m mod linje med
afløbsbrønde. Det hedder videre, at for at overholde en u-værdi på
0,25 skal man med [isoleringsprodukt] type T4 have en
gennemsnitlig isoleringstykkelse på 155 mm. Hvis højderyg kan
hæves med ca. 20 mm, vil isoleringstykkelsen her blive 100 mm,
hvilket medfører, at isoleringstykkelse ved brønde bliver 210 mm.
Med XPS-isolering vil gennemsnitstykkelsen skulle være 135 mm.
Med mail af 3. februar 2012 til [BH's tilsyn fra BH-R] og [BH's
projektleder] sendte [TE's projektchef] en revideret opgørelse over
merudgifter til isolering med [isoleringsprodukt]. Opgørelsen viste
en merudgift på 2.403.728 kr. inkl. DB 12 % ved en gennemsnitlig
tykkelse på 152 mm.

Af et referat af 10. februar 2012 fra bygherremøde nr. 4 den 8. 
februar 2012 fremgår, at BH på mødet erklærede sig uenig i, at TE 
havde et krav på merbetaling.
Af en projekttegning K(23) 2.11 Delsnit Opbygning dæk af 17. 
februar 2012 fremgår, at isoleringstykkelsen er 94-209, svarende 
til et gennemsnit på 151,5. Det samme fremgår af projektmaterialets 
Generel Note af samme dato.
I et notat af 10. maj 2012, revideret 5. juni 2012, anfører [BH's 
tilsyn fra BH-R], at krav ifølge aftaleseddel 08E Merforbrug af 
isoleringsmateriale 1.332.882 kr. uden moms afvises. Som 
begrundelse anføres, at teksten vedrørende reguleringspris for 
mermængde havde baggrund i rettelsesblad 2, spørgsmål 16, der 
kun gælder XPS-isolering og ikke [isoleringsprodukt]. Endvidere 
er der overlap med en anden aftaleseddel.
Af et referat af 18. maj 2012 fra bygherremøde nr. 11 den 16. maj 
2012 fremgår, at TE fastholdt kravet om regulering med henvisning 
til formuleringen af punkt 4.9 i beskrivelsen, og til, at problemet 
med ukendt mængde og ukendt u-værdi er det samme for XPS og 
[isoleringsprodukt].
Med aftaleseddel X 08F revideret 7. september 2012 opgjorde TE 
sit endelige krav til 1.389.201 på grundlag af en 
gennemsnitstykkelse af isoleringen på 154 mm.
Forklaringer
[TE's projektchef] har forklaret bl.a., at han forstod bestemmelsen
i entrepriseaftalen om isolering 80-160 mm som en oplysning om 
mindste og største tykkelse, således at de skulle forudsætte en 
gennemsnitstykkelse på 120 mm. For at opnå den krævede U-værdi 
med [isoleringsprodukt] måtte man øge volumen, uanset hvilken 
type man valgte.
- - - har forklaret bl.a., at han er uddannet som teknikumingeniør 
i 1978. Han arbejdede først som entreprenør i 15 år, derefter var 
han fra 1993 hos BH-R. Han var bygherrerådgiver for BH i 1998-
2000. Taget var utæt og havde været det i 9 år. Han var projektchef 
ved udbuddet i 2011. - - - [fra BH-R] var projektleder og 
udarbejdede udbuddet. Overbetonen var ikke vandret, men han 
kunne godt selv finde på at kalde den vandret.
Parternes synspunkter
TE har gjort gældende bl.a., at deres udbudsforudsætning var, at
overbetonen var vandret udstøbt, og at fald til brøndlinje skulle 
etableres i isoleringen med en mindste tykkelse på 80 mm ved 
brøndlinjerne og en højeste tykkelse mellem brøndlinjerne på 160 
mm, dvs. en gennemsnitstykkelse på 120 mm. Disse forudsætninger 
holdt ikke, og de måtte lægge isolering med en gennemsnitstykkelse 
på 154 mm. De har ikke påtaget sig mængderisikoen. 
Reguleringsbestemmelsen må også gælde ved isolering med 
[isoleringsprodukt]. Det fremgår i hvert fald ikke klart og entydigt, 
at den ikke gør.
BH har gjort gældende bl.a., at reguleringsbestemmelsen i 
arbejdsbeskrivelsen kun angår XPS-isolering, ikke 
[isoleringsprodukt]. Det støttes af, at tilbudslisten krævede oplyst 
en enhedspris for XPS, men ikke for [isoleringsprodukt]. 
Angivelsen af 80-160 mm skal ikke forstås som et gennemsnit på 
120 mm, men som mindste og højeste mål for isoleringen. TE havde 
ved tilbudsafgivelsen forudsat en gennemsnitstykkelse på op til 
160 mm. TE havde ikke en berettiget forventning om vandret 
udstøbning af overbetonen, idet det fremgik af udbudsmaterialets 
tegningsmateriale, at overbetonen ikke var vandret udstøbt.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Bestemmelsen i arbejdsbeskrivelsen om mængderegulering måtte
efter ordlyden og efter oplysningen om vandret udstøbt overbeton 
mest naturligt forstås som en angivelse af, hvilket fald der skulle 
forudsættes indbygget, og med adgang til regulering, hvis mængden 
afveg fra en gennemsnitstykkelse på 120 mm.



Reguleringsbestemmelsen må også mest naturligt forstås som
omfattende begge de to alternative isoleringstyper, XPS og
[isoleringsprodukt]. I det mindste er det ikke klart, at aftalen skulle
forstås anderledes, og uklarheden må komme bygherren til skade,
jf. ABT 93 § 2, stk. 2. TE er derfor berettiget til regulering af prisen
ved merforbrug.
Herefter, og da voldgiftsretten finder, at TE har godtgjort det
faktiske merforbrug, der ligger til grund for kravet, tager
voldgiftsretten TE's krav til følge.
9.3. Beton
Krav (Post 7)
Kravet på 2.213.700 kr. fremgår af aftaleseddel X 48C revideret
14. marts 2013 om regulering af betonmængde pga. pilhøjder mv.
Sagsfremstilling
Det tidligere beskrevne snit udarbejdet af - - -, 2X.5010 revideret
30. november 2000, viser som nævnt koter på isoleringens overside.
I en modullinje er koten angivet som 19.230-19.410. Målene er i
mm og koterne i system - - - Nul.
I den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse for tagrenoveringen
revideret 31. august 2011 anføres, at der udstøbes en 100 mm
armeret overbetonplademed fald (afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser
punkt 220.3 Betondæk underpunkt 4.10 Udførelse, Støbning).
I en mail af 20. april 2012 til [BH's tilsyn fra BH-R] oplyste [TE's
projektleder], at der var problemer med pilhøjden på de gamle dæk,
der gjorde det nødvendigt at støbe et tykt lag beton langs
modullinjerne. Pilhøjderne var målt til 5-6 cm, så TE - med
udgangspunkt i en minimumstykkelse på 100 mm ved brøndene -
ville ende med at støbe et 15-16 cm dæk langs modullinjerne.
Med mail af 13. juli 2012 til [BH's tilsyn fra BH-R] sendte [TE's
projektleder] aftaleseddel X 48 med et krav på 201.219 kr. for
regulering af betonmængde grundet pilhøjde, nærmere begrundet
i samme forhold som oplyst i mailen af 20. april 2012.
Medmail af 18. juli 2012 til [TE's projektchef] sendte [BH's tilsyn
fra BH-R] bl.a. et notat af 18. juli 2012 om kravsbehandling af bl.a.
aftaleseddel X 48, hvor han afviste kravet med henvisning til, at
det som udgangspunkt er TE, der bærer mængderisikoen, og hvis
der var bristede forudsætninger, måtte dette dokumenteres ved
opmåling.
Den 5. september 2012 sendte [TE's projektleder] til [BH's tilsyn
fra BH-R] en opdateret aftaleseddel X 48B med yderligere krav på
105.587 kr. pr. 31. juli 2012, i alt 306.805 kr., samt dokumentation
i form af et nivellement udarbejdet af en landinspektør.
Også dette krav blev afvist med henvisning til manglende
dokumentation, jf. [BH's tilsyn fra BH-R]'s notat af 18. juli 2012
om kravsbehandling af bl.a. aftaleseddel X 48, revideret den 18.
september 2012.
[TE's projektleder] uddybede i en mail af 25. september 2012
begrundelsen for kravet med, at der ikke i udbudsmaterialet var
anført noget om pilhøjde, tværtimod skulle overbetonen betragtes
som plan.
Det endelige krav på 2.213.700 kr. fremgår som nævnt af
aftaleseddel X 48C revideret 14. marts 2013. Der foreligger
dokumentation i form af nivellement samt lister over faktisk
anvendte mængder af beton.
Der er desuden fremlagt lister fra - - - over faktisk leverede
mængder.
Forklaringer
R har forklaret bl.a., at designforudsætningerne bl.a. var, at betonen
var vandret udstøbt, og at betondækket skulle være 100 mm.

Betondækket blev i det endelige projekt øget til 110 mm på grund
af miljøklassen og armeringen. Der skulle være mindst 40 mm over
armeringen og en sikkerhedsmargin på 5 mm.
[TE's projektchef] har forklaret bl.a., at han forstod oplysningen
om, at overbetonen var vandret udstøbt, som en oplysning om, at
den var vandret både på langs og på tværs.
[BH's tilsyn] har forklaret bl.a., at man kan se på snittet fra - - -,
at TT-betonelementerne ligger med fald, og at der er varierende
tykkelse på isoleringen. Den nødvendige tykkelse på isoleringen
afhænger altid af materialets egenskaber. Han er enig i, at
overbetonen ikke er vandret udstøbt.
[TE's entrepriseformand] har forklaret bl.a., at det mindste mål
var 110 mm ved brøndene, det øverste mål var dikteret af øverste
pilhøjde. Der var direkte fald til brøndene.
[BH's tilsyn fra BH-R] har forklaret bl.a., at cd-rommen var
kontraktbilag. Han har set tegningerne, men skimmede dem kun.
Nu kan han se, at snittet fra - - - viste fald på TT-elementerne
og/eller isoleringen. Betonpladen skulle have en fast tykkelse på
100 mm.
Parternes synspunkter
TE har gjort gældende bl.a., at det pga. krav til armeringen var
nødvendigt at øge betondækkets tykkelse til 110 mm. Endvidere
gjorde den faktiske pilhøjde - der ikke var oplyst i udbudsmaterialet
- det nødvendigt at øge betontykkelsen hen mod vederlagene.
BH har gjort gældende bl.a., at TE som totalentreprenør selv bærer
risikoen for forkert beregning af den nødvendige betonmængde.
TE måtte vide, at der var en vis pilhøjde for TT-betonelementer
med de faktiske spænd. TE kan endvidere ikke beregne en
regulering ud fra enhedsprisen pr. m3 ganget med 10.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Det forhold, at mindstetykkelsen for det øverste lag beton blev
øget fra 100 mm til 110 mm, skyldtes sikkerhedsafstanden fra
armeringen, men var endvidere til dels et resultat af den armering,
som TE valgte. Voldgiftsretten finder, at det merforbrug, der
herefter kan kræves merbetaling for, kan sættes til 0,006 m over
hele fladen og ikke 0,01 m, svarende til en nedsættelse af kravet
med 0,004 m over hele fladen.
Det var oplyst, at overbetonen var udstøbt vandret. Men det var
den ikke, idet overbetonen dels havde et kraftigt fald mod
brøndlinjen, dels fulgte pilhøjden i spændet i t-bjælkerne.
Voldgiftsretten lægger til grund, at disse forhold blev delvis udlignet
ved merforbrug af beton. Alternativt kunne udligning være sket i
isoleringslaget, men det ville have krævet et yderligere merforbrug
af isolering mod merbetaling til en pris i samme størrelsesorden
som betonen. Voldgiftsretten anerkender derfor kravet om betaling
for merforbrug af beton. Det samme gælder det merforbrug, der
skyldtes udligning af pilhøjden.
Merforbrug af beton er opgjort til 2.213.700 kr.
Sort beton er beregnet til 522 m3 på grundlag af et areal 13.318
m2. Der fratrækkes 13.318 m2 * 0,004 m = 53 m3, resultat 469 m3.
Grå beton er beregnet til 155 m3 på grundlag af et areal 10.463
m2. Der fratrækkes 10.463 m2 * 0,004 m = 42 m3, resultat 113 m3.
Enhedspris beton kan ikke ud fra det aftalte fastsættes til 3.000
kr./m3. Prisen må derfor fastsættes skønsmæssigt. Voldgiftsretten
fastsætter prisen til 2.000 kr./m2.
Herefter fremkommer følgende beregning af merbetaling for
merforbrug af beton:

Vare Mængde Pris I alt 
Beton 469 m3

 2.000 kr./m3
 938.000 

Beton 113 m3
 2.000 kr./m3

 226.000



164.150350 kr./m349 m3Sort farve
1.328.150I alt

Voldgiftsretten tager herefter TE's krav vedrørende denne post til
følge med 1.328.150 kr.

10. Ekstra betaling for tillægsarbejder
10.1. Klargøring af overbeton
Krav (Post 2 og 3)
Kravene på henholdsvis 113.955 kr. og 36.705 kr. fremgår af
aftalesedlerne X15 og X16.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Som anført ovenfor i afsnit 8.1 må arbejderne anses for
ekstraarbejder, hvilket tilsynet da også anerkendte ved at godkende
aftalesedlerne X15 og X 16 om ekstrabetaling på henholdsvis
113.955 kr. og 36.705 kr. for de ekstra arbejder. Tilsynets
godkendelse af ekstrabetalingerne er bindende for bygherren, og
forpligtelsen er ikke bortfaldet.
Voldgiftsretten tager herefter TE's krav vedrørende disse poster
til følge.
10.2.Ændret indretningsplan
Krav (Post 9)
Kravet skyldes, at BH ubestridt rekvirerede ændring af
tilkørselsområdet i forbindelse med etablering af et bomanlæg,
hvilket medførte flytninger af lysmaster og veje. Kravet fremgår
af aftaleseddel X 13 rev. 6 af 23. november 2012, der lyder på
353.107 kr. og er delvis betalt med 196.168 kr., hvorefter der
resterer 156.939 kr., der indgår i påstanden. Under den endelige
procedure har TE frafaldet delposterne projektleder og formand
vedrørende udførelse, i alt 37.600 kr., således at kravet gøres
gældende med 119.339 kr.
Sagsfremstilling
Kravet indgik i TE's slutfaktura, som blev kommenteret i brev af
26. april 2013 fra [BH's tilsyn fra BH-R] til [TE's projektchef].
Heri hedder det bl.a., at BH har accepteret en samlet ydelse på
302.407 kr., men at delposterne vedrørende ekstra anstilling af
prøvefelt samt håndtering af udførelse, i alt 50.700 kr., afvises.
Efter TE's frafald af en del af det herefter omstridte krav, nemlig
vedrørende projektleder og formand, resterer tvist om ekstra
anstilling af prøvefelt, 3.500 kr., samt landmåler vedrørende
udførelse, 9.600 kr.
Forklaringer
[TE's projektchef] har forklaret bl.a., at BH ønskede en særskilt
anstilling af et prøvefelt. Landmåleren har foretaget afsætning.
Parternes synspunkter
TE har henvist til dokumentation og forklaring.
BH har gjort gældende bl.a., at der mangler dokumentation
vedrørende den ekstra anstilling samt at udgiften til landmåler er
dækket af de 12 % DB mv., der er indeholdt i enhedspriserne.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Voldgiftsretten finder, at også den omstridte del af kravet er
tilstrækkeligt godtgjort, og tager derfor posten til følge med 119.339
kr.
10.3. Afvandingstiltag, drænrender
Krav (post 10)
Kravet fremgår af aftaleseddel X 30C på 51.750 kr. Den
overordnede beskrivelse af arbejdet er i aftalesedlen således: Efter
»konstatering af manglende afvanding af den eksisterende
tagkonstruktion er det aftalt at etablere drænrender fra
arbejdsområdet til alle nabobrønde, hvor afskærmende betonring
løftes/fjernes/ændres så vandpassage bliver mulig. Udført løbende
følgende fremrykningen.«

Sagsfremstilling
I den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse for tagrenoveringen
revideret 31. august 2011 anføres, at arbejdsområdet skal
overdækkes af hensyn til tæthed af underliggende konstruktioner
(afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser, punkt 220.1
Nedrivningsarbejder, underpunkt 4.2 Omfang).
I TE's tilbud af 8. september 2012 anføres bl.a., at arbejdsfeltet
afskærmes fra løbende vand fra nabofelter ved udførelse af små
asfaltramper, der leder vand til naboafløb.
I en mail af 9. oktober 2011 til [BH's projektleder] sendte [BH's
tilsyn fra BH-R] et kort beslutningsreferat fra et møde den 7.
oktober 2011 for præsentation af løsningsforslag. Det anføres, at
der skal bygges videre på det eksisterende - - - UV-
afvandingssystem. TE undersøger, om det er muligt at udføre i
samme - - - system som det eksisterende.
En videre korrespondance i oktober 2011 handler om, hvorvidt
udskiftning af enkelte brønde kræver adgang fra undersiden, hvilket
BH ikke ville acceptere på grund af nye lofter i butikkerne. Det
fremgår, at der blev holdt flere møder mellem - - - og TE, herunder
med besigtigelse på taget. Korrespondancen slutter med en mail af
20. oktober 2011 fra [BH's tilsyn fra BH-R] til [TE's projektchef],
hvor han skriver, at det var godt, vi fik afklaret mulighederne for
udskiftning af eksisterende tagbrønde med - - -.
Det fremgår af en tegning fra - - - Diagonalsnit i brønd, at
brøndrøret nederst var forsynet med drænriller, der tillod vand fra
det omgivende enkadræn at passere til brønden og videre til en
afløbsskål og dermed til afløbet. Som underlag for hjørnerne på
brøndrammen, der var i niveau med det øverste kørelag, var vist
en betonudstøbning, der hvilede på isoleringen.
I et notat af 25. april 2012 om et ad hoc-møde samme dag
vedrørende vandnedtrængning anføres, at TE's opfattelse af
situationen var, at de faktiske forhold ikke var således, som det
fremgik af tegningen: Brøndristen lå på en kraftig betonring, der
pressede enkadrænet så meget sammen under ringen, at regnvandet
havde vanskeligt ved at passere ind i brønden med det resultat, at
vandet stuvede op, op til 20 cm foran brønden. TE var ikke blevet
gjort opmærksom på dette problem i udbudsdokumenterne. TE
foreslog, at man fra lavpunktet i overgangszonen mellem gammel
og ny konstruktion etablerede en afvandingskanal til nabobrønden,
samtidig med at man hævede betonringen på nabobrønden, så
vandet kunne afledes til afløbssystemet. På den måde kunne man
reducere det opstuvede vand til 2 cm, hvilket formentlig ville
reducere vandnedtrængning, idet det hydrostatiske tryk på
membranen blev reduceret. TE kunne dog ikke etablere
afvandingskanal langs teltet, idet nabobrøndene i overgangszonen
var lokaliseret under skinner og betonklodser til teltet.
BH var ikke enig. Tegningen fra - - - var ikke en del af
udbudsmaterialet, og tagbrøndenes opbygning var blevet studeret
nøje under kontraktforhandlingerne, så TE havde ikke kunnet undgå
at bemærke brøndenes bestanddele og betonringen. I øvrigt var
vandnedtrængningen ikke forårsaget af opstuvningen.
Nedtrængningen skyldtes lækager i svejsningen af overgangen
mellem gammel og ny membran samt håndtering af dæmninger i
teltet. Men TE's forslag »lød umiddelbart som en god idé og TE
ville forsøge at etablere afvandingskanaler …«
I en mail af 26. april 2012 til [BH's tilsyn fra BH-R]
kommenterede [TE's projektchef] notatet og bemærkede navnlig
to forhold: Under kontraktforhandlingerne var de på taget for at se
på typen af selve UV-brønden for at kunne prissætte reservedele,



men uden at drøfte selve brøndens funktion. Taget er ikke bygget
til at have et 20 cm vandbassin på taget, og vandet kommer ind
mange andre steder på taget end de steder, hvor renoveringsarbejdet
pågik. Konstruktionen af dæmninger i teltet var i orden, men ikke
midt i et vandbassin.
I en mail af 10. maj 2012 til [BH's tilsyn fra BH-R] skriver [TE's
projektchef], at de har konstateret, at der kommer væsentlig mindre
vand ned end tidligere, og konkluderer, at drænrendesystemet
virker, så de synes, de skal fortsætte med det.
Tagafvandingssystemet var som nævnt produceret af - - -. I en
mail af 10. juli 2012 til - - - beskrev [TE's projektchef] den faktiske
opbygning, hvor en lukket betonring uden riller står helt ned på
enkamåtten, så vandet stuver op til 200 mm højde, mens det siver
ned i brønden under betonringen.
- - - svarede i en mail af 18. juli 2012, at det jo var et
»konstruktionsmæssigt problem, da man aldrig får afvandet hele
opbygningen uden for brøndringene og derved får et kæmpe
vandtryk ned mod membranen af hele det badekar princip man
derved får.«
Forklaringer
[TE's projektchef] har forklaret bl.a., at de ikke havde fået nogen
oplysninger om problemer med afvandingsanlægget. De regnede
med at lede vand fra teltet ud på taget til brøndene og forventede
ikke, at der ville komme vand fra taget til arbejdsområdet under
teltet. For enden af teltet var der kip på taget, og i øvrigt lavede de
små dæmninger, dels ved at lægge den nye membran hen over en
lægte, dels ved at udføre små afsfaltdæmninger for at undgå, at
regnvand kunne løbe ind i teltet. På grund af den opstuvning af op
til 20 cm vand, som betonringene forårsagede, var disse
foranstaltninger ikke nok. Ud over at etablere afvandingsrenderne
og fjerne betonringene byggede de hele systemet om. Ved
besigtigelsen af taget med - - - var formålet alene at finde
typebetegnelser på de eksisterende brønde for at afklare
mulighederne for supplerende indkøb til samme system. Han så
betonringene, fordi en enkelt brønd var åbnet, men han hæftede sig
ikke ved det, da formålet med besigtigelsen som nævnt var et andet.
Dengang havde de ikke - - - s konstruktionstegning og havde intet
kendskab til de ekstraordinære opstuvningsproblemer.
[BH's tilsyn fra BH-R] har forklaret bl.a., at han er enig med [TE's
projektchef] i, at brøndenes funktion ikke blev drøftet ved
besigtigelsen i oktober 2011 sammen med - - -, for formålet med
besigtigelsen var et andet.
Parternes synspunkter
Begge parter har gentaget de betragtninger, som de og deres
repræsentanter har gjort gældende under sagsforløbet forud for
voldgiftssagen.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Voldgiftsretten lægger til grund, at TE ikke i forbindelse med
kontraktforhandlingerne eller projekteringen fik oplysninger om
brøndenes funktion og opbygning og heller ikke havde anledning
til at undersøge de forhold, som senere blev afdækket, og som var
årsag til opstuvninger af vand. Voldgiftsretten lægger endvidere
til grund, at opstuvningerne af vand til en højde af 20 cm var
medvirkende årsag til vandskader, idet vandet pga. højden og det
hydrostatiske tryk trængte igennem, hvor det ikke ville være trængt
igennem ved en mindre højde. Voldgiftsretten lægger endelig til
grund, at der var enighed mellem parterne om, at TE skulle
iværksætte de tiltag, som blev iværksat, og som danner grundlag
for kravet, idet der alene var uenighed om, hvorvidt anledningen
var forhold, som BH som bygherre bar risikoen for.
Voldgiftsretten finder, at brøndenes faktiske konstruktion med
betonringen væsentligt forringede afvandingssystemets evne til at
afvande taget og var årsag til betydelig opstuvning af vand efter

kraftig regn, og at forholdet medvirkede til de vandskader, der 
indtraf, også uafhængigt af de mulige fejl ved TE's arbejde, der 
kunne være medvirkende årsag. Arbejdet med drænrender blev 
således udført pga. BH's forhold og i BH's interesse, og selve det 
udførte arbejde var parterne således enige om.
Herefter tager voldgiftsretten TE's krav vedrørende denne post til 
følge.
10.4. Håndtering af vandproblemer og rådighedsvagt aften og 
weekend
Krav (post 11 og 12)
Kravet består af to poster, der begge har relation til vandskader
under byggeriet.
Den ene post (11) Håndtering af vandproblemer i underliggende
butikker grundet manglende bortledning af vand fra eksisterende
tag fremgår af aftalesedler 25 A-E og andrager i alt 459.765 kr.
Arbejdet er i aftalesedlerne beskrevet som en logbog vedrørende
en række tilfælde af vandgennemtrængning i perioden fra 18. marts
2012 til 29. december 2012. Hver hændelse har en kort beskrivelse
med angivelse af tid og sted for gennemtrængning og reference til
tilsynsnotater. Der angives undersøgelser og foranstaltninger,
herunder pumpning, og kravet bygger på tidsforbrug for ingeniør,
formand og mandetimer.
Den anden post (12) Rådighedstillæg for aften og weekendvagter 
fremgår af aftalesedler 29 A-B og andrager i alt 277.880 kr. 
Arbejdet er i aftalesedlerne beskrevet som forøget beredskab 
grundet ønsket om håndtering af vandnedtrængning i butikker, der 
skyldes defekt tagkonstruktion, der ikke afvander tagfladen. 
Beredskab er ordret af bygherren, dels som håndværkerindsats, 
dels som funktionærhåndtering som indsatsleder og kontaktperson 
samt direkte kommunikation og sagshåndtering med BH's kunder 
og butiksejere i perioden fra 26. marts til 25. maj 2012.
Forklaringer
[TE's projektchef] har forklaret bl.a., at TE blev pålagt en
rådighedsvagt angående vandskader TE følte, at det også var deres 
skyld, at der kom vand ned, og sagde ja. Kunderne kunne ringe til 
nogle funktionærer, der indgik i en vagt uden for arbejdstid, samt 
nogle timelønnede, som funktionærerne kunne ring til.
[TE's entrepriseformand] har forklaret bl.a., at der blev ringet i 
tide og utide, mest i forbindelse med regnvejr. Vagten kørte så 
derind, måske sammen med en timelønnet, typisk for at anbringe 
eller flytte pumper.
[BH's tilsyn fra BH-R] har forklaret bl.a., at når der blev ringet 
fra en butik i tilfælde af vandskade under regnvejr, blev der fra 
centret ringet til TE, men uden for åbningstid svarede TE ofte ikke, 
og han måtte selv træde til og sætte pumper op osv. Det skete mange 
gange i perioden marts til maj 2011.
[TE's byggeleder] har forklaret bl.a., at vagtordningen også 
fungerede i weekender; hun havde selv rådighedsvagt og havde 
f.eks. været tilkaldt en lørdag, hvor hun måtte rykke ud med nogle 
folk.
Parternes synspunkter
TE har gjort gældende bl.a., at der er tale om en indsats, som er
udført efter anmodning fra bygherren. Det ligger uden for 
entrepriseaftalen og entrepriseskellet, og det er ikke godtgjort, at 
arbejdet skyldes ansvarspådragende handlinger fra TE's side
BH har gjort gældende bl.a., at indsatsen går ud på afbødning af 
skader, som TE er ansvarlig for og derfor ikke har krav på at få 
betalt. I øvrigt bestrides det, at arbejdet har haft et omfang, der 
svarer til det fakturerede.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Voldgiftsretten finder det godtgjort, at der er udført en indsats,
der i omfang svarer til det, der er beskrevet i aftalesedlerne. 
Indsatsen har til formål at afhjælpe og afbøde vandskader under



udførelsen af tagrenoveringen. Som anført ovenfor i afsnit 6.1
finder voldgiftsretten, at TE er ansvarlig for vandskader under
udførelsen af tagrenoveringen, men at ansvaret skal nedsættes med
1/3, fordi skaderne tillige skyldes forhold, som må tilregnes BH
som egen skyld. Voldgiftsretten finder, at samme fordeling må
anvendes i forhold til de her omtalte omkostninger, der er afholdt
i enighed dels for at undgå, at der indtrådte skader, dels for at
afhjælpe allerede indtrådte skader.
Voldgiftsretten tager derfor TE's krav vedrørende disse to poster
til følge alene for 1/3, dvs. med kr. 153.255 kr. for post 11 og
92.627 kr. for post 12.
10.5. Håndtering af koldklæber i bygning
Krav (post 13)
Kravet fremgår af aftaleseddel X 36A på 45.560 kr. Den
overordnede beskrivelse af arbejdet er i aftalesedlen således:
»Primer og koldklæber drypper ned i butiksområder grundet …
huller, gennemføringer og revner i eksisterende betonkonstruktion.
… Ved alarm iværksættes afhjælpning i butik i form af optørring
og rensning i butik, opsamling af spande og ledning af koldklæber
på måtter over loft, afdækning under loft med tapet plast …«
Indsatsen vedrører perioden fra uge 18 til uge 22 i 2012.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Som anført ovenfor i afsnit 6.1 finder voldgiftsretten, at TE er
ansvarlig for følger af udsivende koldklæber også under
tagrenoveringen. Da de omhandlede omkostninger angår indsats
dels for at undgå, at der indtrådte skader, dels for at afhjælpe
allerede indtrådte skader.
Voldgiftsretten frifinder derfor BH for TE's krav vedrørende denne
post.
10.6. Fjernelse af ekstra lag fibertex
Krav (post 14 og R)
Kravet fremgår af aftaleseddel X 31 på 359.345 kr. Den
overordnede beskrivelse af kravet er i aftalesedlen således: »Ved
åbning af den eksisterende konstruktion har vist sig et ekstra lag
fibertex under eksisterende beton / - - -. Denne konstruktionsdel
er ikke beskrevet i udbuddet og har derfor ikke kunnet prissættes.«.
Det underliggende krav fremgår af en aftaleseddel 9 af 7. maj 2012
fra - - -, bestående af to poster, dels ekstrasortering af 34 læs
betonplade, støbt på fibertex, dels adskillelse af grus og
underliggende fibertex samt bortskaffelse af fibertex.
Der er enighed om, at BH har betalt 125.771 kr., således at der
resterer 233.574 kr., der er indeholdt i TE's påstand. BH har
anerkendt at skulle betale halvdelen af kravet og har derfor
anerkendt at skulle betale yderligere 53.901 kr. Det omtvistede
beløb er således den resterende del, 179.673 kr.
Sagsfremstilling
I den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse for tagrenoveringen
revideret 31. august 2011 anføres, at der på overbetonen er udlagt
fibertexdug med sladredræn og PVC-membran (afsnit 4
Bygningsdelsbeskrivelser, punkt 220.1 Nedrivningsarbejder,
underpunkt 4.10 Udførelse).
I en mail af 6. oktober 2011 til [TE's projektchef] skrev [BH's
tilsyn fra BH-R], at han på nettet havde fundet den eksisterende
opbygning på BH med Enkadrain-referencer fra - - -, der er
leverandør af Enkadrain. Der var vedhæftet en brochure, der på en
illustration viste et delsnit af tagkonstruktionen på BH. Heraf
fremgik, at der ud over beskyttelsestekstil mellem overbeton og
pvc-membranen var et lag fibertex mellem isoleringen og
læggesandet. På den følgende side var der et fotografi ud over hele
tagfladen, taget under udlægning af sand og sten, hvor man kan se
fibertex under sandet.
I et notat af 22. maj 2012 med kravgennemgang af aftaleseddel
X 31 accepterer [BH's tilsyn fra BH-R] kravet med 50 % med

henvisning til, at der var fejl på begge sider, dels i urigtig angivelse
i udbudsmaterialet, dels i at TE har forsømt sin pligt til at undersøge
konstruktionen i forbindelse med tilbudsafgivelsen.
Der er endvidere fremlagt et fotografi fra besigtigelsen af
tagbrøndene i oktober 2011, hvor man kan se, at en af brøndringene
ligger på noget fibertex.
Parternes synspunkter
TE har gjort gældende bl.a., at udbudsmaterialet indeholdt forkerte
oplysninger, idet det kun angav ét lag fibertex, skønt der var
yderligere to lag, der var skjult i konstruktionen. Merprisen for
fjernelse af disse to lag var derfor ikke indregnet i prisen i tilbuddet
af 27. september 2011. TE har ikke forsømt nogen
undersøgelsespligt.
BH har gjort gældende bl.a., at der var fejl på begge sider, idet
BH ganske vist havde givet urigtige oplysninger, men TE havde
ikke opfyldt sin pligt som totalentreprenør til at undersøge
forholdene. Under alle omstændigheder burde TE i oktober 2011
inden indgåelse af kontrakt have set, at der var yderligere fibertex;
nemlig dels ved besigtigelsen af tagbrøndene, dels vedmodtagelsen
af Enkadrain-brochuren. Endvidere er omkostningen ikke
dokumenteret.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
BH har ubestridt i udbudsmaterialet meddelt forkerte oplysninger
om ejendommens beskaffenhed, og TE har på grundlag af disse
oplysninger afgivet sit tilbud af 27. september 2011, som
entrepriseaftalen er baseret på, jf. ABT 93 § 2, stk. 2. Voldgiftsretten
finder ikke, at TE har forsømt nogen pligt til at foretage
undersøgelser for at verificere bygherrens oplysninger om den
eksisterende ejendom. Fjernelsen af den yderligere fibertex er derfor
med rette ikke indregnet i tilbuddet og ikke omfattet af
entreprisesummen, og TE er derfor berettiget til ekstra betaling for
fjernelsen af den. Det forhold, at TE i oktober 2011 efter afgivelsen
af tilbuddet på grundlag af brochuremateriale og besigtigelse
vedrørende andre forhold i entreprisen havde mulighed for at se -
men ikke så - den yderligere fibertex, kan ikke føre til et andet
resultat.
Voldgiftsretten finder, at TE har godtgjort, at omkostningerne ved
fjernelsen begrunder det krævede beløb, og tager herefter TE's krav
vedrørende denne post til følge.
10.7. Gener fra etablering af ovenlys
Krav (post 15)
Kravet fremgår af aftaleseddel X 35 på 129.075 kr. Kravet
omfatter ifølge beskrivelsen i aftalesedlen navnlig spildtid som
følge af begrænsninger i arbejdstid grundet indendørs nedrivning
(ca. 94.000 kr.) og omfatter desuden omkostninger ved oprydning
af efterladte materialer (ca. 9.000 kr.), hegn mv. modsat arbejdsfelt
(ca. 22.000 kr.) samt nettoomkostninger (ca. 5.000 kr.) som følge
af, at ovenlyset var større end oplyst, herunder ekstraomkostninger
ved flytning af telt og dekort for mindrearbejde med fjernelse af
eksisterende belægning.
Sagsfremstilling
Under kontraktforhandlinger og den indledende koordinering
mellem entreprenørerne, herunder TE og firmaY, blev der meddelt
TE urigtige oplysninger om ovenlysets størrelse som beskrevet
ovenfor i afsnit 8.1.
I referater for koordinerings-/sikkerhedsmøde nr. 7, 11, 15 og 20
omtales udvidet afspærring af sikkerhedsområde ved ovenlys under
nedrivning, dels i tid (i nogle perioder indtil kl. 10 i andre indtil kl.
8), dels i areal. Det angår to adskilte perioder, dels i april og maj,
dels i juli og august 2012.
I en mail af 19. juli 2012 til [BH's tilsyn fra BH-R] varslede [TE's
projektchef], at afspærringerne hindrer både køretøjer ogmandskab,



og at det forhindrer deres arbejde, der normalt begynder kl. 5 af
hensyn til kunder til centret.
I et kravsbehandlingsnotat af 8. april 2013 har BH afvist alle krav
ifølge aftaleseddel X 35 med navnlig følgende begrundelser:
Begrænsninger i arbejdstid, fordi der dels ikke er tilstrækkelig
dokumentation fsva. TE's underentreprenør, - - -, dels ikke har
været gener for TE's eget arbejde. Oprydning, fordi TE startede op
før aftalt. Hegn, fordi det skulle være dækket af en samlet dekort
under kontraktforhandlingerne. Ovenlysets størrelse, fordi generne
skyldes TE's ændrede områdeopdeling og arbejdsplanlægning.
Forklaringer
[TE's projektchef] har forklaret bl.a., at de i lang tid ikke kunne
arbejde før kl. 10, hvilket gav en betydelig spildtid, da de normalt
begyndte kl. 6, i perioder endnu tidligere. Det større ovenlys kom
i vejen for en planlagt fremføring af telt på skinner, således at de
skulle tage teltet ned før ovenlyset og sætte det op igen efter.
[BH's tilsyn fra BH-R] har forklaret bl.a., at han vedstår
redegørelsen i notatet af 8. april 2013.
[TE's byggeleder] har forklaret bl.a., at det større ovenlys betød,
at de fik en ekstra teltopstilling. Begrænsningen i arbejdstid var
meget generende. Det var den mest effektive tid, der blev taget fra,
og de kunne ikke arbejde andre steder.
Parternes synspunkter
Begge parter har gentaget de betragtninger, som de og deres
repræsentanter har gjort gældende under sagsforløbet forud for
voldgiftssagen.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Voldgiftsretten lægger til grund, at TE som følge af [firma Y's]
arbejdemed ovenlyset har haft de gener, der fremgår af aftalesedlen,
og finder det godtgjort, at omkostningerne har været som anført.
Herefter tager voldgiftsretten TE's krav vedrørende denne post til
følge.
10.8. Flytning af afløb
Krav (Post 16)
Kravet fremgår af aftaleseddel X 43 på 69.968 kr. Kravet omfatter
omlægning og tilpasning af diverse nedløb fra teknikhuse og
pyramidetag, i alt 21 afløb ud over afløbet ved bankboks i
Pyramiden.
Sagsfremstilling
I et kravsbehandlingsnotat af 26. april 2013 har BH afvist alle
krav ifølge aftaleseddel X 43 med henvisning til, at der er tale om
kontraktydelser, idet det på en tegning i udbudsmaterialet var oplyst,
hvor mange nedløb TE skulle håndtere.
Forklaringer
[TE's projektchef] har forklaret bl.a., at det ikke fremgik af
beskrivelserne i udbudsmaterialet, at de skulle omlægge og tilpasse
afløb.
[BH's tilsyn fra BH-R] har forklaret bl.a., at omlægning og
tilpasning var en følge af, at man valgte en løsning, hvor
membranen lå over isoleringen.
Parternes synspunkter
TE har gjort gældende bl.a., at arbejdet hverken fremgik af
beskrivelser eller tegninger og derfor ikke var en kontraktydelse.
BH har gjort gældende bl.a., at arbejdet var en følge af den løsning,
som TE tilbød, og derfor er en kontraktydelse.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Voldgiftsretten lægger til grund, at arbejdet hverken fremgik af
udbudsmaterialets tegninger eller beskrivelser. Voldgiftsretten
finder herefter, at arbejdet ikke er omfattet af entreprisen, jf. ABT
93 § 2, stk. 2.
Da der ikke er gjort indsigelse mod arbejdets udførelse eller pris,
tager voldgiftsretten herefter TE's krav vedrørende denne post til
følge.

10.9. Flytning af skiltefundamenter
Krav (post 17)
Kravet fremgår af aftaleseddel X 63 på 24.500 kr. Kravet omfatter
flytning af skilteklodser 4 gange grundet manglende stillingtagen 
fra bygherren til, hvad der skulle ske med klodserne.
Sagsfremstilling
I et kravsbehandlingsnotat af 4. februar 2013 har BH afvist alle
krav ifølge aftaleseddel X 63 med henvisning navnlig til, at TE er 
blevet sparet for et betydeligt arbejde ved BH's accept af deres 
forslag om at anbringe klodserne oven på betonbelægningen.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Voldgiftsretten lægger til grund, at de mange flytninger af
klodserne i vidt omfang skyldes mangler ved TE's arbejde. Allerede 
af denne grund finder voldgiftsretten, at kravet ikke er berettiget, 
og frifinder derfor BH for kravet vedrørende denne post.
10.10. Udsættelse af arbejder
Krav (post 18)
Kravet fremgår af aftaleseddel X 60 af 9. januar 2013 på 124.400
kr. Kravet omfatter merudgifter ved, at visse afsluttende arbejder, 
herunder vejmarkering, fugearbejder og almindelig finish ift. beton, 
pga. vejret måtte udskydes til forår 2013. Merudgifterne omfatter 
genanstilling af container, hegn og letvogn samt tilsyn og styring 
af underentreprenør.
Sagsfremstilling
Ved tilsynsnotat 123 af 22. november 2012 reklamerede BH over
afskalninger af vejmarkering.
Med mail af 20. december 2012 besvarede TE reklamationen med
henvisning til en mail af 7. december 2012 fra underentreprenøren 
- - -, hvorefter den mangelfulde vedhæftning skyldtes, at arbejdet 
var udført i uge 38 og 39 i vådt vejr, og at udbedring burde afvente 
bedre vejrlig.
Det fremgår af et referat af 3. januar 2013 af bygherremøde den 
13. december 2012, at TE havde foreslået, at arbejdet blev udsat 
til foråret pga. vejrforhold.
I et kravsbehandlingsnotat af 23. januar 2013 har BH afvist kravet
ifølge aftaleseddel X 60 med henvisning navnlig til, at vejmarkering
var mangelfuld og måtte udbedres senere, hvilket var den reelle
årsag til genanstilling mv.
Det fremgår af afleveringsprotokol af 14. februar 2013, at mangler 
skulle afhjælpes og udskudte arbejder udføres senest den 1. maj 
2013, bortset fra vejmarkering og betonrevner, hvor fristen var 15. 
juni 2013.
Parternes synspunkter
TE har gjort gældende bl.a., at der var enighed om at udskyde
arbejderne pga. vejrlig, og at merudgiften derfor må dækkes af 
bygherren.
BH har gjort gældende bl.a., at arbejderne stadig ikke er udført. 
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Voldgiftsretten finder, at udskydelsen ikke kun omfattede
mangeludbedring, men også sædvanlige afsluttende arbejder, der 
i enighed blev udsat som følge af, at aflevering som følge af 
tidsfristforlængelser først skete i vinterperioden. Kravet er derfor 
delvis berettiget. Voldgiftsretten fastsætter det berettigede krav 
skønsmæssigt til 50.000 kr. og tager herefter kravet til følge med 
dette beløb.
10.11. Øvrige tillægskrav
Krav (Post 19-38 og O)
Kravet vedrører en række enkeltkrav, som for en dels
vedkommende har været anerkendt af BH under sagens forløb, 
men ikke er betalt som følge af tilbagehold pga. de generelle 
mangelindsigelser. Kravene har under hele sagen været indeholdt 
i TE's krav, og BH har påstået frifindelse, men kravene har ikke 
været genstand for bemærkninger eller dokumentation under



skriftvekslingen. Først sent under hovedforhandlingen er der i
begrænset omfang gjort rede for grundlaget for de enkelte krav og
indsigelser, og nogle af kravene er frafaldet. Der har endvidere kun
været meget begrænset procedure om kravene.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Begge parter har i vidt omfang forsømt at gøre nærmere rede for
deres standpunkter og herunder gennemgå foreliggende
dokumentation, men i det følgende gennemgår voldgiftsretten
kravene post for post på det foreliggende spinkle grundlag.
Post 19 Maling af gangarealer
Kravet angår en udnyttet option 1 med kontraktsum 348.000 kr.,
jf. entrepriseaftalens § 9.1, der er delvis betalt. Arbejdet omfatter
maling af gangarealer, handicap-, mc- og familiebåse. Det krævede
restbeløb 208.800 kr. fremgår af position X04 i fakturanumrene
104677, 104682 og 106223. BH gør gældende, at arbejdet er
mangelfuldt i det hele. Der har ikke været nogen bevisførelse om
indsigelsen, hvorved bemærkes, at mangler vedrørende
vejmarkering, post J, der er behandlet ovenfor i afsnit 7.4, angår
p-båse, piktogrammer, fodgængerfelter, vejpile og døde områder.
Herefter tager voldgiftsretten kravet til følge.
Post 20 Dobbelte vejstriber
Kravet angår et arbejde, der er faktureret til en samlet enhedspris
på 80.590 kr., der er delvis betalt. Det krævede restbeløb 64.354
kr. fremgår af position X09 i fakturanumrene 104677, 104682 og
106223. BH gør gældende, at arbejdet er mangelfuldt i det hele.
Der har ikke været nogen bevisførelse om indsigelsen. Herefter
tager voldgiftsretten kravet til følge.
Post 21 og 22
Begge krav er frafaldet af TE under hovedforhandlingen.
Post 23 Fjernelse af vejstriber i prøvefelt
Kravet på 28.102 kr. fremgår af position X59 i faktura nr. 105154.
BH har anerkendt kravet delvis med 25.540 kr. ved notat af 26.
april 2013 om kravsbehandling af slutregning. Restbeløbet, 2.562
kr., er frafaldet af TE under hovedforhandlingen. Der er ikke oplyst
nogen begrundelse for, at BH nu bestrider den tidligere anerkendte
del af kravet. Herefter tager voldgiftsretten kravet til følge.
Post 24 Arbejder efter aflevering
Kravet udgør 35.407 kr. og vedrører arbejder, der er aftalt og
udført efter fremsendelse af slutregning. Det er faktureret ved
faktura nr. 105515, der indeholder en nærmere specifikation. Det
er ubestridt oplyst, at kravet er afvist for 10.407 kr. Det er ikke
dokumenteret hvornår og med hvilken begrundelse, og der er ikke
oplyst nogen begrundelse for, at BH nu bestrider den tidligere
anerkendte del af kravet. Herefter tager voldgiftsretten kravet til
følge med den anerkendte del 25.000 kr.
Post 25 Forhøjet inddækning ved ovenlys
Post 27 Udskiftning af facadedele
Post 28 Individuelle opmålinger af felter
Post 29 Gennemføring for trækrør
Post 30 Tilstøbning af gulvafløb
Post 31 Fjernelse af fortov
Post 32 Påstøbning ved lunker
Post 33 - - - plan nr. 11
Post 34 Tilpasning af [isoleringsprodukt] til sternkant
Post 35 Drypliste under dør
Post 36 Bagstøbning kantsten
Alle disse krav er baseret på aftalesedler, der er godkendt af
tilsynet, og som efterfølgende er faktureret som udført. Fakturaerne
er ikke betalt, efter det oplyste fordi betaling er holdt tilbage under
henvisning til modkrav vedrørende mangler. Der er ikke oplyst
nogen begrundelse for, at BH nu bestrider kravene. Herefter tager
voldgiftsretten alle kravene til følge.
Post 26 Farvet beton

Kravet angår en udnyttet option 3 med en enhedspris på 35 kr. pr.
m2. Der er betalt 399.998 kr. og senere faktureret yderligere 61.653
kr., der fremgår af position X03 i fakturanumrene 104928 og
105043. Det er ubestridt oplyst, at kravet er afvist for 40.600 kr.
Det er ikke dokumenteret hvornår og med hvilken begrundelse, og
der er ikke oplyst nogen begrundelse for, at BH nu bestrider den
tidligere anerkendte del af kravet. Herefter tager voldgiftsretten
kravet til følge med den anerkendte del 21.053 kr.
Post 37 Brandskade selvrisiko
Post 38 Krav der ikke er faktureret pga. modkrav vedrørende
mangler
De to poster, der er dels et fradrag, dels et krav i TE's opgørelse,
er begge ubestridte, og voldgiftsretten tager dem herefter til følge.

11. BH's øvrige krav
11.1. Leje af parkeringsfaciliteter
Krav (Post C)
Kravet omfatter dels leje af parkeringspladser på nabogrunden i
perioden marts til december 2012 250.000 kr., dels ekstra
parkeringsvagter i samme periode til at anvise parkering til
kunderne 230.141 kr., i alt 455.541 kr.
Den beløbsmæssige opgørelse er ikke bestridt.
Parternes synspunkter
BH har gjort gældende bl.a., at TE misligholdt sin forpligtelse til
højst at disponere over 2.000 m2 ad gangen og derved har optaget
parkeringspladser på taget under arbejdets udførelse. For at afbøde
det tab, som denne misligholdelse ville indebære, har BH været
nødsaget til at skaffe andre parkeringspladser, hvilket er sket ved
at leje et areal på naboejendommen, som kunne anvendes til
parkering. BH har endvidere været nødsaget til at have
parkeringsvagter, der kunne anvise kunderne disse supplerende
parkeringsmuligheder.
TE har gjort gældende bl.a., at TE har været berettiget til at
disponere over et større areal end de nævnte 2.000 m2, og at de
ikke har disponeret over et større areal, end de var berettiget til.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Som anført ovenfor i afsnit 8.1 finder voldgiftsretten, at
entrepriseaftalen må forstås således, at TE var berettiget til at
disponere over et arbejdsområde i størrelsesordenen 3.000 til 3.500
m2, og at BH senere gav TE tilladelse til i løbet af ugens fire første
hverdage at udvide arealet med et fjerde arbejdsfelt, altså til et
område af en størrelsesorden omkring 4.000m2. Som anført lægger
voldgiftsretten endvidere til grund, at TE også faktisk disponerede
over et areal i denne størrelsesorden i det meste af byggeperioden.
Voldgiftsretten finder det ikke godtgjort, at TE faktisk disponerede
over et større areal end dette og dermedmisligholdt sin forpligtelse
med hensyn til begrænsning af det maksimalt tilladte
arbejdsområde.
Herefter frifinder voldgiftsretten TE for BH's krav vedrørende
denne post.
11.2. Varmeslange i rampe
Krav (Post E)
Kravet angår erstatning for udbedring af varmerør i rampe samt
levering og påfyldning af glykol, i alt 59.067 kr. ifølge faktura fra
- - -.
Sagsfremstilling
Af [BH's tilsyn fra BH-R]'s notat af 25. april 2012 fra et møde
samme dag fremgår, at BH gav TE tilladelse til at fjerne de to
næstnederste bump på nederste kørerampe inden udkørsel på vej,
mod at TE opbevarer bumpene og monterer dem igen.
Af et referat af 3. maj 2012 fra bygherremøde nr. 10 den 2. maj
2012 fremgår, at TE har fået tilladelse til at fjerne de 4 øverste ud



af 6 bump på ramper under forudsætning bl.a. af, at TE opbevarer
bumpene og efterfølgende genopsætter dem igen.
Af et referat af 9. november 2012 fra bygherremøde nr. 23 den 2.
november 2012 fremgår, at BH anførte, at bump kan genetableres
på kørebanen i takt med afhjælpning af mangler på
betonoverfladerne. TE foreslog »flytning af bump vest. For nyt
ovenlysvinduer«. TE oplyste endvidere, at 6 bump var monteret,
hvilket fremgår af et referat af 3. januar 2013 fra bygherremøde
nr. 25 den 13. december 2012.
Af et referat af 3. januar 2013 fra bygherremøde nr. 25 den 13.
december 2012 fremgår, at det på bygherremøde nr. 24 den 28.
november 2012 var meddelt, at BH ikke kunne acceptere TE's
forslag om ny placering af et bump. Uden for referat bemærkes, at
bumpet stadig (den 3. januar 2013) ikke er monteret.
Af en mailkorrespondance i april 2013 mellem [BH's tilsyn] og
[TE's projektchef] fremgår, at [BH's tilsyn] den 24. april 2013 bad
TE om at udføre manglende genmontering af fartbump hurtigst
muligt.
[TE's projektchef] svarede samme dag, at de aldrig havde
demonteret det nederste bump på rampen. De havde genmonteret
4 ud af 6 bump. De to nederste bump var ikke blevet demonteret,
da de skulle blive siddende af sikkerhedsmæssige årsager. Det (det
fremgår ikke hvilket) blev ødelagt, men ikke af TE eller deres
underentreprenører, vistnok i perioden fra juli til september 2012.
[BH's tilsyn] bekræftede i en mail samme dag, at det nederste
fartbump var ødelagt på ukendt vis for et stykke tid siden. Han
fastholdt imidlertid, at de fire omtalte bump ikke var genmonteret.
[TE's projektchef] lovede i mail af 29. april 2013 at sørge for
genmontering af de 4 bump på ramperne.
I en mail af 7. maj 2013 til [TE's projektchef] reklamerede [BH's
tilsyn] over, at TE i forbindelse med genmontering af bump på
ramperne havde beskadiget rampevarmesystemet. TE havde boret
ned i rørene og tømt anlægget for glykol.
Efter en yderligere korrespondance i maj og juni skrev [TE's
projektchef] i en mail den 3. juli 2013 til [BH's tilsyn], at [BH's
tilsyn] havde anvist, at de skulle genmontere i de gamle huller, så
placering blev som oprindeligt. Et af hullerne var placeret således,
at hullet rammer varmeslangen, som allerede i den oprindelige form
var blevet repareret.
[BH's tilsyn] svarede den 10. juli 2013, at han blot med [TE's
entrepriseformand] havde aftalt, at bump skulle genmonteres i de
gamle huller. Han oplyste endvidere, at da bump oprindeligt blev
monteret, ramte man en varmeslange. Varmeslangen var blevet
repareret og hullerne lukket med lynbeton. Derefter blev bumpet
flyttet et lille stykke for ikke at kollidere med varmeslangerne.
Forklaringer
[BH's tilsyn] har forklaret bl.a. med henvisning til fotografier og
mailkorrespondancen i juli 2013, at TE fik anvisning på at
genmontere med samme placering, hvor bumpet tidligere havde
siddet.
[TE's projektchef] har forklaret, at det ikke var TE, der havde
demonteret det bump, hvor skaden skete ved genmontering. Skaden
skete, da de genmonterede der, hvor [BH's tilsyn] havde anvist.

[TE's entrepriseformand] har forklaret bl.a., at han skulle foretage
monteringen, men det var ikke ham, der havde demonteret bumpet.
[BH's tilsyn] var der under montagen og gav besked om, hvor de
skulle montere. De borede ikke, men brugte selvskærende skruer.
Parternes synspunkter
BH har gjort gældende bl.a., at TE har begået en
ansvarspådragende fejl ved ikke at genmontere med den placering,
bumpet havde, da de demonterede det.
TE har gjort gældende bl.a., at det ikke var dem, der havde
demonteret bumpet, og at de monterede det med den placering, de
fik anvist af tilsynet.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Forklaring står mod forklaring med hensyn til, hvem der havde
demonteret bumpet, og hvilke instruktioner der blev givet ved
monteringen. Det er herefter ikke godtgjort, at TE har handlet
ansvarspådragende, og voldgiftsretten frifinder derfor TE for BH's
krav vedrørende denne post.
11.3. Manglende tegninger
Krav (Post N)
Kravet vedrører manglende levering af udskrifter af tegninger og
er prissat i overensstemmelse med tilbudslisten.
Sagsfremstilling
Det fremgår af tilbudslisten til TE's tilbud, at der skal leveres 5
sæt tegningstryk til bygherre og byggeledelse, og at prisen er 30.000
kr.
I en mail af 13. februar 2013 til [TE's projektchef] med
kommentarer til udkast til afleveringsprotokollen bemærker [BH's
projektleder] bl.a., at der ved kapitalisering af mangler gøres et
fradrag på 30.000 kr. for tegningstryk i henhold til tilbudslisten.
I [BH's tilsyn fra BH-R]'s notat af 26. april 2013 om bl.a.
slutregning anføres, at TE ikke er berettiget til betaling af
tilbudslistens post vedrørende tegningstryk, da trykkene ikke er
leveret, idet alle tegninger har været fremsendt elektronisk til BH.
Forklaringer
[BH's projektleder] har forklaret bl.a., at der er tale om tegninger
til brug for udførelsen - ikke som-bygget-tegninger.
[TE's projektchef] har forklaret bl.a., at der blev leveret to sæt
som-bygget-tegninger. I øvrigt blev tegninger leveret elektronisk.
Det blev aftalt undervejs, og de har aldrig modtaget klager over
manglende tegninger. Det havde været langt billigere at fremstille
trykkene undervejs.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Voldgiftsretten lægger til grund, at der er leveret to sæt tegninger,
skønt der var aftalt fem. BH har ikke undervejs reklameret eller
krævet efterlevering. TE er derfor alene forpligtet til at fralægge
sig besparelsen, som skønsmæssigt fastsættes til 6.000 kr.

12. Sammenfatning af resultatet i hovedsagen
12.1. Betalingspåstande - hovedstol og modregning
Voldgiftsretten tager posterne i TE's påstand til følge således,
hvorved bemærkes, at post 1, restkrav vedrørende kontraktarbejder,
er ubestridt:

ResultatKravEmnePost
757.150757.150Kontraktarbejder1
757.150757.150I alt

Tidsfristforlængelse /
dagbod

113.955113.955Klargøring af
overbeton,
standardydelser

2



36.70836.708Klargøring af
overbeton, særlige
ydelser

3

1.236.9566.315.019Forlænget
byggepladsdrift

4

02.955.349Forcering5
1.387.6199.421.031I alt

Mermængder
0215.133Koldklæber6

1.328.1502.213.700Beton7
1.389.2011.389.201Isolering8
2.717.3513.818.034I alt

Ekstraarbejder
119.339156.939Ændret

indretningsplan
9

51.75051.750Afvandingstiltag,
drænrender

10

153.255459.765Håndtering af
vandproblemer

11

92.627277.880Rådighedsvagt aften
og weekend

12

045.560Håndtering af
koldklæber i bygning

13

233.574233.574Fjernelse af ekstra lag
fibertex

14

129.075129.075Gener fra etablering af
ovenlys

15

69.96869.968Flytning af afløb16
024.500Flytning af

skiltefundamenter
17

50.000124.400Udsættelse af arbejder18
899.5881.573.411I alt

Øvrige tillægskrav
208.800208.800Maling af gangarealer19
64.35464.354Dobbelte vejstriber20

012.400Håndtering af hegn
med bannere

21

03.584Rengøring,
byggeaffald bag
facade

22

25.54028.102Fjernelse af vejstriber
i prøvefelt

23

25.00035.407Arbejder efter
aflevering

24

25.72225.722Forhøjet inddækning
ved ovenlys

25

21.05361.653Farvet beton26
7.5407.540Udskiftning af

facadedele
27

5.1755.175Individuelle
opmålinger af felter

28

6.6906.690Gennemføring for
trækrør

29



2.8602.860Tilstøbning af
gulvafløb

30

4.9004.900Fjernelse af fortov31
82.56482.564Påstøbning ved lunker32
11.55511.555- - - plan nr. 1133
13.55213.552Tilpasning af

[isoleringsprodukt] til
sternkant

34

3.0003.000Drypliste under dør35
43.02043.020Bagstøbning kantsten36

-100.000-100.000Brandskade selvrisiko37
100.000100.000Ikke-faktureret på

grund af mangler
38

551.325620.878I alt
6.313.03316.190.504I alt uden moms
7.891.29120.238.130I alt med moms

Modregnet
-750.0000Modregnet dagbod

-7.141.2910Modregnet i øvrigt
-7.891.2910I alt

020.238.130Påstand i alt

Herefter tager voldgiftsretten BH's selvstændige påstand 1 til følge
således:

ResultatKravEmnePost
Afhjælpning af
mangler ved
omlevering

15.000.00071.086.000Omlevering pga.
mangler, subsidiært
afslag

A

Erstatning pga.
mangler og udførelse

4.500.0009.156.418Skader mv. pga. vand
og koldklæber

B

0455.541Leje af
parkeringsfaciliteter

C

500.0003.479.195Ekstra
bygherrerådgivning og
anden bistand

D

059.067Varmeslange i rampeE
0315.288Oprensning af

tagbrønde og afløb
F

Afhjælpning af
mangler uden
omlevering

21.00084.000Fugeslip og
manglende fugning

G

142.000142.000RevneforseglingH
67.00067.000Udsat fugning og

vejmarkering
I

20.000490.000Afskalning af
vejmarkering og beton

J



20.00066.450Genmontering af
skiltefundamenter

K

030.000- - - adskillelseL
10.000225.100Øvrige manglerM

0-1.104.550Fradrag ved
omlevering
Fradrag

6.00030.000Manglende tegningerN
0100.000Selvrisiko på

brandskadeforsikring
O

20.286.00084.681.509Hovedkrav i alt
eksklusive moms
Modregnet

00Dagbod, 750.000 kr.,
alene til kompensation

P

0-800.000Allerede tilbageholdtQ
0-53.901Fjernelse af ekstra lag

Fibertex
R

-7.141.2910Modregnet i øvrigt
13.144.70983.827.608Påstand i alt

Efter modregning af TE's krav skal TE således til BH betale
13.144.709 kr. med tillæg af renter.
12.2. Betalingspåstande - renter
Parternes synspunkter
TE har krævet rente efter ABT 93, § 22, stk. 10, dvs. med
rentelovens rentesats fra forfaldsdagen - i praksis faktureringen -
for de enkelte krav.
BH har krævet procesrente fra kravets fremsættelse under
voldgiftssagen.
Hver af parterne har fremlagt en specificeret oversigt over
forrentningens begyndelse i forhold til de enkelte dele af deres
krav, og ingen af parterne har gjort indsigelse mod den anden parts
oversigt eller renteberegning.
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Voldgiftsretten finder, at den modregning, der finder sted ved
voldgiftsrettens afgørelse, i henseende til rentekrav må anses at
være sket i de dele af BH's berettigede krav, der forrentes fra de
tidligste datoer. Dette fører til, at BH's resterende krav, som TE
efter kendelsen skal betale, skal forrentes med procesrente fra den
9. marts 2016.
Den del af TE's krav, som efter kendelsen er berettiget, skal
forrentes med rentelovens rentesats fra faktureringen af de enkelte
krav; nemlig således at renterne som udgangspunkt beregnes
• af 66.569 kr. fra 16. juni 2012 til 10. september 2012,
• af 1.368.945 kr. fra den 11. september 2012 til den 11.

september 2012,
• af 2.130.555 kr. fra den 12. september 2012 til den 22.

november 2012,
• af 3.895.130 kr. fra den 23. november 2012 til den 23.

november 2012,
• af 4.018.709 kr. fra den 24. november 2012 til den 30.

november 2012,
• af 4.452.834 kr. fra den 1. december 2012 til den 16. januar

2013,
• af 4.663.106 kr. fra den 17. januar 2013 til den 15. februar

2013,
• af 5.386.364 kr. fra den 16. februar 2013 til den 20. marts

2013,

• af 7.002.048 kr. fra den 21. marts 2013 til den 21. juni 2013,
• af 7.033.298 kr. fra den 22. juni 2013 til den 7. november

2013,
• af 7.766.291 kr. fra den 8. november 2013 til den 11. maj

2016 og
• af 7.891.291 kr. fra den 12. maj 2016.
De skal imidlertid kun forrentes indtil det tidspunkt, hvor de i
henseende til rentekrav må anses for modregnet. I forhold til
dagboden på 750.000 kr. må modregning i henseende til rentekrav
anses at være sket den 25. januar 2013, se afsnit 8.4. I forhold til
resten af TE's krav må modregning som nævnt anses at være sket
i de dele af BH's berettigede krav, der forrentes fra de tidligste
datoer. Det betyder, at TE's berettigede krav forrentes
• til den 25. januar 2013 af 750.000 kr.,
• til den 25. marts 2013 af 2.350.171 kr.,
• til den 3. december 2013 af 3.022.916 kr.,
• til den 29. august 2014 af 1.349.450 kr. og
• til den 9. marts 2016 af resten, 293.754 kr.
Dette medfører, at TE netto har krav på følgende renter:
• af 66.569 kr. fra 16. juni 2012 til 10. september 2012,
• af 1.368.945 kr. fra den 11. september 2012 til den 11.

september 2012,
• af 2.130.555 kr. fra den 12. september 2012 til den 22.

november 2012,
• af 3.895.130 kr. fra den 23. november 2012 til den 23.

november 2012,
• af 4.018.709 kr. fra den 24. november 2012 til den 30.

november 2012,
• af 4.452.834 kr. fra den 1. december 2012 til den 16. januar

2013,
• af 4.663.106 kr. fra den 17. januar 2013 til den 24. januar

2013
• af 3.913.106 kr. fra den 25. januar 2013 til den 15. februar

2013,
• af 4.636.364 kr. fra den 16. februar 2013 til den 20. marts

2013,
• af 6.252.048 kr. fra den 21. marts 2013 til den 24. marts 2013



• af 3.901.877 kr. fra den 25. marts 2013 til den 21. juni 2013,
• af 3.933.127 kr. fra den 22. juni 2013 til den 7. november

2013,
• af 4.666.120 kr. fra den 8. november 2013 til den 2. december

2013
• af 1.643.204 kr. fra den 3. december 2013 til den 28. august

2014
• af 293.754 kr. fra den 29. august 2014 til den 8. marts 2016.
12.3. Anerkendelsespåstanden
Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Ifølge påstanden skal TE anerkende at være erstatningsansvarlig
for tab, der er konstateret efter den 1. december 2016, og som er
forårsaget af nedtrængning af koldklæber og/eller vand. For så vidt
angår vand er der dog den begrænsning, at ansvaret kun skal
anerkendes, hvor tabet skyldes culpøse forhold ved arbejderne i
2011-2014.
Som anført i afsnit 6.1 finder voldgiftsretten, at TE med en
nedsættelse med 1/3 pga. egen skyld hos BH er ansvarlig for
vandskader som følge af fejl og forsømmelser under udførelsen,
dvs. i perioden indtil afleveringen i februar 2013, men at TE ikke
er ansvarlig for gennemtrængning af vand gennem det færdige tag,
dvs. efter afleveringen i februar 2013.
Voldgiftsretten finder, at en vandskade, der konstateres efter 1.
december 2016, nødvendigvis må skyldes gennemtrængning af
vand gennem det færdige tag efter februar 2013, som TE ikke er
ansvarlig for.
Herefter kan voldgiftsretten ikke tage anerkendelsespåstanden til
følge.

13. Adcitationssagen mod UE ApS
Parternes synspunkter
TE har gjort gældende navnlig, at i det omfang voldgiftsretten
bestemmer, at TE overfor BH hæfter for den anvendte koldklæber
som en mangel eller er ansvarlig for eventuelle skader, som den
har forvoldt, har TE krav på, at UE ApS friholder TE, dog
maksimalt med 1 mio. kr. Det var UE ApS, der valgte det uegnede
materiale, og det var UE ApS, der forestod undersøgelserne af det.
Det anerkendes, at i det omfang TE har krav mod BH for
merforbrug af koldklæber, har UE ApS et tilsvarende krav mod
TE.
UE ApS har gjort gældende navnlig, at der ikke er mangler ved
deres arbejde. De har herved henvist til de samme synspunkter, TE
har anført over for BH. Inden valget af koldlæber har de foretaget
sædvanlige undersøgelser ved henvendelser til leverandører og
forsøg med en mock-up. Der er tale om en udviklingsskade. Det
var ikke UEApS, der valgte at bruge koldklæber; valget skete efter
en fælles forståelse ud fra bl.a. et tidsmæssigt perspektiv.
Merforbruget skyldes anmodninger fra TE på baggrund af krav
fra BH, og UE ApS har derfor krav på betaling af merforbruget.
Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat
Voldgiftsretten lægger til grund, at det var UE ApS, der foreslog
og tilbød at anvende koldklæberen. UE ApS hæfter derfor for den
anvendte koldklæber som en mangel af de samme grunde, som er
anført for dette resultat i forholdet mellem TE og BH. Allerede af
denne grund skal UEApS derfor friholde TE for BH's økonomiske
krav mod TE for selve manglen. Da dette krav overstiger det beløb
på 1 mio. kr., som TE har begrænset friholdelseskravet til, tager
voldgiftsretten TE's krav på friholdelse til følge.
Som følge af, at BH er frifundet for TE's krav om betaling af
merforbrug af koldklæber, og af de samme grunde frifinder
voldgiftsretten TE for UE ApS's selvstændige påstand.
Herefter skal UE ApS til TE betale 1 mio. kr.

14. Sagsomkostninger mv.
Efter sagens udfald skal i forholdet mellem TE og BH ingen af
parterne betale sagsomkostninger til den anden part, idet der herved
er taget hensyn til, hvem der har betalt omkostningerne til syn og
skøn.
Efter sagens resultat skal UEApS betale omkostninger til TEmed
50.000 kr. til dækning af advokatomkostninger uden moms, idet
TE er momsregistreret.
De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens
behandling af sagen, betales af TE og BH hver med halvdelen.

Thi bestemmes
TE A/S skal til BH betale 13.144.709 kr. med procesrente fra den
9. marts 2016.
BH skal til TE A/S betale renter efter renteloven
• af 66.569 kr. fra 16. juni 2012 til 10. september 2012,
• af 1.368.945 kr. fra den 11. september 2012 til den 11.

september 2012,
• af 2.130.555 kr. fra den 12. september 2012 til den 22.

november 2012,
• af 3.895.130 kr. fra den 23. november 2012 til den 23.

november 2012,
• af 4.018.709 kr. fra den 24. november 2012 til den 30.

november 2012,
• af 4.452.834 kr. fra den 1. december 2012 til den 16. januar

2013,
• af 4.663.106 kr. fra den 17. januar 2013 til den 24. januar

2013
• af 3.913.106 kr. fra den 25. januar 2013 til den 15. februar

2013,
• af 4.636.364 kr. fra den 16. februar 2013 til den 20. marts

2013,
• af 6.252.048 kr. fra den 21. marts 2013 til den 24. marts 2013
• af 3.901.877 kr. fra den 25. marts 2013 til den 21. juni 2013,
• af 3.933.127 kr. fra den 22. juni 2013 til den 7. november

2013,
• af 4.666.120 kr. fra den 8. november 2013 til den 2. december

2013
• af 1.643.204 kr. fra den 3. december 2013 til den 28. august

2014
• af 293.754 kr. fra den 29. august 2014 til den 8. marts 2016.
TE A/S frifindes for BH's selvstændige anerkendelsespåstand.
I forholdet mellem TE A/S og BH skal ingen af parterne betale
sagsomkostninger til den anden part.
UE ApS i likvidation skal til TE A/S betale 1.000.000 kr. tillige
med 50.000 kr. i sagsomkostninger.
De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens
behandling af sagen, betales af TEA/S og BH, hver med halvdelen,
alt efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.
Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter dens modtagelse.



 

Kendelse afsagt den 13. oktober 2017 af Voldgiftsretten, Byggeri 
og Anlæg, i sag nr. C-14047.

Hovedentreprenør HE (advokat Christian Johansen)
mod
Bygherre BH (advokat Bo Schmidt Pedersen)

1. Indledning
Mellem klageren, hovedentreprenørHE, herefter HE, og indklagede,
bygherre BH, herefter BH, er der opstået en tvist om krav om
betaling af ekstraarbejder og erstatning i forbindelse med udvidelse
af eksisterende vej samt etablering af cykelsti i - - -.
I den anledning er der nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler
for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed«
med direktør, akademiingeniør Jan Erik Rosen, ingeniør Kai
Nicolaisen og landsdommer Ole Græsbøll Olesen, med sidstnævnte
som formand.

2. Påstande og hovedforhandling
Klageren, HE, har nedlagt påstand om, at indklagede, BH, skal
betale 6.908.377,76 kr. inkl. moms med tillæg af renter i henhold
til Særlige Betingelser - AB 92 § 22, stk. 11, til betaling sker af
faktura 23629 af 1.934.788,75 kr. fra den 22. januar 2016, faktura
23669 af 4.130.542,63 kr. fra den 30. januar 2016, faktura 21139
af 3.000 kr. fra den 30. marts 2015, faktura 20923 af 103.377,64
kr. fra den 2. marts 2015 og faktura 20631 af 736.668,74 kr. fra
den 17. januar 2015.
BH har nedlagt påstand om frifindelse.
BH har endvidere over for HE nedlagt endelig selvstændig påstand
om, at HE tilpligtes at betale 377.279,51 kr. med tillæg af renter
af 100.000 kr. fra den 29. marts 2015, af 231.902,01 kr. fra
svarskriftets indlevering samt af 45.377,50 kr. fra duplikkens
indlevering, alt til betaling sker.
Over for BH's selvstændige påstand har HE nedlagt påstand om
frifindelse.
Hovedforhandling har fundet sted den 21. og 22. september 2017
i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, København.
A (HE), C (HE), D (HE), F (HE), G (HE), J (BH), K (R), L (R)
og M (R) har under hovedforhandlingen afgivet forklaring.
I forbindelse med, at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt
med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig
sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne
og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og
voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3. Parternes aftaleforhold
Parterne indgik den 24. oktober 2013 hovedentrepriseaftale,
hvorefter HE for BH i hovedentreprise skulle udvide vejen Gl. - -
-vej. For aftalen var AB 92 med tilføjelser gældende.
Endvidere indgik parterne den 18. juni 2014 hovedentrepriseaftale,
hvorefter HE for BH i hovedentreprise skulle udføre en cykelsti
langs - - - vej Vest. AB 92 med tilføjelser var ligeledes gældende
for denne entreprise.
BH havde for begge entreprisers vedkommende antaget R som
rådgiver, og en repræsentant for R var i aftalerne anført som
bygherrens kontaktperson.

4. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat
Gl. - - - vej
Aftaleseddel 21 - erstatning for forlænget drift af byggeplads og

forlænget byggetid - 1.934.788,75 kr. inkl. moms
Entreprisen skulle efter hovedentrepriseaftalen færdiggøres den
15. maj 2014, men af et referat fra et byggemøde den 9. december
2013 fremgår, at der var en forsinkelse aftalt til 7 dage for
manglende godkendelse af miljøplan, ligesom der var en yderligere



forsinkelse på 12 dage, da [el-selskabets] arbejder umuliggjorde
opstart. I de efterfølgende byggemødereferater var der
bemærkninger om yderligere forsinkelser og om en ny
afleveringsfrist, ligesom der ikke var enighed om
tidsfristforlængelse.
Af et byggemødereferat af 20. januar 2014 fremgår, at de 7 dage
vedrørende miljøplanen skulle implementeres i en kommende
hovedtidsplan, og det er ikke godtgjort, at disse 7 dage, der ubestridt
skyldtes HE's forhold, ikke senere blev indhentet.
I et brev af 26. februar 2014 vedrørende et møde mellem parterne
den 24. februar 2014 om blandt andet tidsplan anførte HE, at det
på mødet blev aftalt, at den samlede forsinkelse grundet
bygherreforhold kunne opgøres til 28 dage, således at
afleveringsterminen var fredag den 27. juni 2014, hvilket HE gentog
i en e-mail af 10. marts 2014 til R's repræsentanter. Denne
sluttermin fremgår også af referat fra byggemøde den 17. marts
2014.
HE præciserede i referat fra byggemøde den 5. maj 2014, at
ekstraarbejder kunne have indflydelse på slutterminen, og af referat
fra byggemøde den 2. juni 2014 fremgår, at HE oplyste, at
aflevering først kunne ske den 15. juli 2014, mens BH fastholdt,
at slutterminen den 27. juni 2014 fortsat var gældende. Af referat
fra byggemøde den 19. juni 2014 fremgår, at HE skulle fremsende
redegørelse for ønsket om tidsfristforlængelse. HE har i en e-mail
af 30. juni 2014 til en repræsentant for R anført, at forsinkelserne
hovedsageligt skyldtes nødvendige ekstraarbejder på kritisk vej.
På et byggemøde ligeledes den 30. juni 2014 blev det aftalt, at
man arbejdede ud fra en projektgennemgang i slutningen af uge
29 efter afsluttet asfaltering, men hvor der ville være resterende
afsluttende arbejder såsom muldudlægning og græssåning, og at
man samtidig kunne begynde at afrigge skurby og
byggepladsfacilteter, så disse ikke stod ubenyttede i
sommerferieperioden. Formel afleveringsforretning skulle foretages
i uge 33.
Der blev afholdt teknisk gennemgang den 4. august 2014, og af
referat fra byggemøde samme dag fremgår, at arbejdet var afsluttet,
at der dermed ikke kan gøres krav om forlænget byggepladsperiode
for dage efter den 4. august 2014, og at aftaleseddel 21 om forlænget
byggeplads afventede oplæg fra HE.
Voldgiftsretten lægger herefter til grund, at BH havde accepteret,
at afleveringen var blevet udskudt til den 4. august 2014.
BH kommenterede i et brev af 12. december 2014 til HE en udgave
af aftaleseddel 21 og anførte blandt andet, at BH ikke kunne
acceptere denne aftaleseddel. BH anførte i den forbindelse, at kravet
i anledning af forlænget byggepladsdrift først var opgjort den 13.
november 2014 på trods af, at HE allerede på et byggemøde den
2. juni 2014 havde oplyst at ville gøre krav gældende i anledning
af forsinkelsen, og på trods af, at de særlige betingelser (herefter
SB) punkt 27.1.1., hvorefter entreprenøren senest samtidig med
påberåbelsen af retten til tidsfristforlængelse i AB 92 § 24, stk. 3,
skriftligt skal fremsætte eventuelle krav om erstatning som følge
af forsinkelsen. Endvidere anførte BH, at byggepladsdriften
oprindelig ifølge tilbudslisten kostede 6.469,50 kr. pr. dag, mens
BH ikke kunne anerkende at betale de omkostninger, der var anført
under »omkostninger pr. arbejdsdag«, »idet disse omkostninger er
indeholdt i ekstraarbejderne«. Endelig anførte BH, at man alene
kunne acceptere betaling for 12 dage grundet [elselskabs]-arbejder,
svarende til 77.634 kr.
Den seneste revision af aftaleseddel 21 er dateret den 16. april
2015 og er sammensat af en række poster under overskriften
»Pladsomkostninger«, hvilket er udgiften til forskellige containere
m.v., der samlet er beregnet til 9.491,57 kr. pr. dag ekskl. moms,
og en række poster under overskriften »Omkostninger pr.

arbejdsdag«. Posterne under sidstnævnte overskrift er dels de
ovennævnte pladsomkostninger pr. dag og dels i det væsentlige
nogle lønninger til projektleder, byggeleder, formandm.v. Posterne
under denne overskrift er opgjort til i alt 29.006,35 kr. pr. dag.
Denne aftaleseddel blev fremsendt med e-mail til en repræsentant
for BH, idet det er anført, at denne er revideret som aftalt på et
møde, og at der dermed er enighed om, hvad en arbejdsdag koster,
men at BH skulle genoverveje antallet af dage.
Denne e-mail blev besvaret af repræsentanten for R ved en e-mail
af 5. maj 2015, hvori bl.a. er anført, at BH er enig i, at der er tale
om et erstatningskrav efter AB 92 § 27, stk. 1, men at man bestred
opgørelsen af kravet og dokumentationen herfor, ligesom det blev
fastholdt, at HE kun er berettiget til erstatning for 12 dage.
HE har i et brev af 22. december 2015 afslutningsvis fastholdt, at
man havde krav på erstatning for 54 dage, som fordeler sig med
de af BH anerkendte 12 dage, 5 dage vedrørende en manglende
ekspropriering, 5 dage vedrørende afklaring omkring ledningsgrav
ved hus, der blev eksproprieret, 20 dage grundet trækrør for [el-
selskabet] og 12 dage vedrørende manglende projektering af et
opsamlende markdræn/afskærende dræn og brønde.
Efter AB 92 § 27, stk. 1, nr. 1, har entreprenøren ret til erstatning
for det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes bygherrens forhold, og
denne har udvist fejl og forsømmelser.
Voldgiftsretten bemærker i denne forbindelse, at ekstraarbejder,
herunder efter AB 92 § 14, ikke berettiger til erstatning efter den
nævnte bestemmelse, medmindre bygherren tillige har udvist fejl
og forsømmelser, idet entreprenøren ved prissætningen af
ekstraarbejder har mulighed for at tage højde for eventuelle tab i
anledning af forlænget byggetid, ligesom entreprenøren efter
omstændighederne vil kunne kræve godtgørelse efter AB 92 § 27,
stk. 2. Godtgørelse er dog konkret udelukket i denne sag, idet det
følger af SB punkt 27.2.2, at entreprenøren ikke kan fremsætte krav
om godtgørelse i henhold til § 27, stk. 2, for arbejder, der honoreres
af bygherren som ekstraarbejder, hvilket efter voldgiftsrettens
opfattelse gælder, uanset at HE i aftalesedlerne som et generelt
forbehold har anført, at aftalesedlen udelukkende omfatter
»økonomiske konsekvenser af det udførte arbejde«.
Spørgsmålet er herefter i første række, om BH har udvist fejl eller
forsømmelser vedrørende de forhold, somHE har henvist til udover
de anerkendte 12 dage, og om disse forhold har medført forsinkelse,
der kan henføres til BH's forhold.
K fra R har forklaret blandt andet, at arbejdet i forbindelse med
de førstnævnte 5 dage vedrørende manglende ekspropriation ikke
blev udført. Selv om repræsentanter for HE har forklaret om arbejde
på pladsen, er det ved de sparsomme og ikke særligt præcise
oplysninger, der foreligger om disse 5 dage, ikke godtgjort, at
arbejdet har været forsinket på grund af dette forhold, hvorfor der
allerede af denne grund ikke kan ydes erstatning herfor.
Med hensyn til de 5 dage vedrørende afklaring omkring
ledningsgrav ved hus, der blev eksproprieret, har K fra R forklaret
blandt andet, at arbejdet meget vel kan være blevet forsinket i 5
dage som følge af, at man i første omgang måtte springe arbejdet
ved passagen af dette hus over, da der ikke var blevet eksproprieret.
BH må som bygherre sikre sig, at de fornødne ekspropriationer
er afsluttet, således at arbejdets fremdrift ikke forsinkes, og
voldgiftsretten finder derfor, at BH yderligere er
erstatningsansvarlig for forsinkelse i disse 5 dage.
Med hensyn til de 20 dage grundet trækrør for [el-selskabet] er
der tale om et ekstraarbejde, og det følger af det ovenfor anførte
om ekstraarbejder, at BH ikke kan pålægges erstatningsansvar for
den forsinkelse, der opstod i denne forbindelse, da det ikke er
godtgjort, at der i den forbindelse er udvist fejl eller forsømmelser.



Endelig finder voldgiftsretten, at forholdet vedrørende de
afskærende dræn og brønde burde have været forudset og
projekteret. Vejkassen kunne efter voldgiftsretten opfattelse ikke
udgraves, før forholdene vedrørende drænene var på plads, og
voldgiftsretten finder derfor, at den forsinkelse, der er indtrådt i
den forbindelse, kan henføres til BH's fejl og forsømmelser, og
derfor er erstatningspådragende for BH. Da voldgiftsretten skønner,
at en forsinkelse på 12 dage er passende opgjort, finder
voldgiftsretten, at BH er erstatningsansvarlig for yderligere 12
dages forsinkelse.
Den forsinkelse, som BH er erstatningsansvarlig for, kan herefter
opgøres til 29 dage.
Af SB punkt 27.1.1. fremgår som anført, at entreprenøren senest
samtidig med påberåbelsen af retten til tidsfristforlængelse i AB
92 § 24, stk. 3, skriftligt skal fremsætte eventuelle krav om
erstatning som følge af forsinkelsen, og af blandt
byggemødereferatet fra den 4. august 2014 fremgår, at der ikke
kunne kræves betaling for byggepladsperiode for dage efter den 4.
august 2014.
Under disse omstændigheder finder voldgiftsretten, uanset kravet
først er fremsat ved en aftaleseddel i november 2014, at der for de
29 dage kan kræves erstatning for byggepladsomkostninger, mens
HE ikke har krav på dækning af de øvrige poster, der er nævnt i
den endelige aftaleseddel under overskriften »Omkostninger pr.
arbejdsdag«.
Efter voldgiftsrettens vurdering sammenholdt med forklaringen
fra J fra BH kan byggepladsomkostningerne passende fastsættes
til 9.491 kr. ekskl. moms pr. arbejdsdag, uanset prisen i tilbudslisten,
således at det tab, som HE kan kræve erstattet hos BH for de 29
dage, udgør 344.069,41 kr. inkl. moms.
- - - vej Vest
Aftaleseddel 16,17 og 30 - etablering af interimsspuns -

125.656,56 kr. inkl. moms
BH har anerkendt betaling af disse aftalesedler med skønsmæssigt
890.000 kr. ekskl. moms, således at tvisten angår restbetalingen.
BH har ved et brev af 3. juli 2015 påpeget nogle
uoverensstemmelser mellem de håndskrevne og senere
maskinskrevne dagsedler, ligesom voldgiftsretten har kunnet
konstatere andre uoverensstemmelser herved.
Under disse omstændigheder har HE ikke dokumenteret, at kravet
i henhold til disse aftalesedler overstiger, hvad BH allerede har
betalt, hvorfor BH frifindes for denne del af HE's krav.
Aftaleseddel 22 - indbygning af friktionsmateriale bag spuns -

214.287,49 kr. inkl. moms
BH har betalt 2.173.123,51 kr. ekskl. moms, men det fremgår af
mail af 26. februar 2015 fra HE til R, at aftalesedlen kan afregnes
til 2.013.221,50 kr. ekskl. moms. Det forhold, at det af et bilag
hertil fremgår, at dette skulle være i henhold til et forligsoplæg,
kan ikke føre til, at HE ikke er bundet af aftalen i selve e-mailen,
hvori der ikke er anført noget forbehold.
BH har ifølge bilag Y foretaget sin betaling ad flere omgange,
herunder senest den 29. april 2015 med 417.325 kr. ekskl. moms,
men der er ikke under sagen oplyst nærmere om denne betaling
efter aftalen af 26. februar 2015, herunder at der skulle være sket
betaling med tilbagesøgningsforbehold.
Under disse omstændigheder frifindes BH for yderligere betaling
i henhold til aftalesedlen, ligesom HE frifindes for BH's
tilbagesøgningskrav på 159.902,01 kr.
Aftaleseddel 35 - etablering af banket foran spuns - 594.622,82

kr. inkl. moms
Arbejdet er beskrevet i SAB punkt 3.10.2 og fremgår af tegning
- - - 7222. Af SB punkt 3.3.1. fremgår, at det samlede tilbud
omfatter alle ydelser og mængder, der fremgår af

arbejdsbeskrivelsen, uanset om visse ydelser ikke prissættes særskilt
i tilbudslisten.
Under disse omstændigheder må banketten anses for et
kontraktarbejde, der ikke kan kræves honoreret som ekstraarbejde,
uanset denne ikke er nævnt særskilt i tilbudslisten.
BH frifindes derfor for denne del af HE's krav.
Aftaleseddel 70 - diverse asfaltarbejder - 95.865,63 kr. inkl. moms
Af TAG punkt 6.27 fremgår vedrørende asfaltbetonbindelag
(herefter ABB), at enhedsprisen blandt andet omfatter skæring og
fræsning ved tværgående og langsgående belægningsafslutninger.
Der er derfor, som sagen er forelagt, ikke noget grundlag for den
del af aftalesedlen, der angår tilslutningsfræsning for overgang til
ABB.
Voldgiftsretten lægger efter forklaringen fra HE's repræsentanter
til grund, at aftalesedlens post vedrørende kantfyldning er
kantfyldning i forbindelse med sideudvidelse.
Af blandt andet tegning - - -6021, -6023 og -6025 fremgår blandt
andet, at der ved kanterne af vejen skulle udføres sideudvidelse i
varierende bredde. I sideudvidelserne er vist en
belægningsopbygning af stabilgrus, GAB 1/GAB 2 afsluttet med
ABB.
Tilbudslistens punkt 06.03.41 og 06.30.45 omhandler GAB 2. I
punkt 06.30.99 er angivet reguleringspriser for mer- eller
mindreforburg.
Det er ikke nærmere oplyst, hvor på vejstrækningen arbejdet i
henhold til aftalesedlen er udført, og således som sagen er forelagt,
er det herefter ikke godtgjort, at der er tale om et ekstraarbejde,
hvorved bemærkes, at R's mail af 16. februar 2015 efter de afgivne
forklaringer ikke kan tillægges betydning i denne forbindelse.
BH frifindes derfor for denne del af HE's krav.
BH har ved en mail af 21. januar 2016 betalt blandt andet 72.000
kr. vedrørende denne aftaleseddel. Det fremgår imidlertid direkte
af mailen, at beløbet er betalt i henhold til et forligstilbud, der blev
fremsat på et møde den 17. december 2015. Da forliget ikke er
tiltrådt af HE, der derimod har krævet hele beløbet i henhold til
aftalesedlen betalt, har BH krav på tilbagebetaling.
Som følge heraf tages denne del af BH's krav om tilbagebetaling
til følge med det krævede beløb på 72.000 kr.
Aftaleseddel 71 - diverse ledningsarbejder - 115.782,50 inkl.

moms
Der blev, hvor der skulle fortages en styret underboring, fundet
et 10 kv-kabel og en fjernvarmeledning, der ikke fremgik af de
tilgængelige ledningsplaner m.v.
Voldgiftsretten finder derfor, uanset at tilsynet ikke blev kontaktet
på forhånd, at det var nødvendigt for ledningstrækket at foretage
udgravning som sket.
BH har betalt 92.000 kr. af beløbet i henhold til aftalesedlen og
har i øvrigt bestridt kravet som udokumenteret.
Det er voldgiftsrettens vurdering, at det beløb, der er betalt for
dette nødvendige ekstraarbejde, er en rimelig betaling herfor,
hvorfor HE's krav om yderligere betaling i henhold til aftalesedlen
ikke tages til følge, ligesom BH ikke har noget krav på
tilbagebetaling af de 92.000 kr.
Parterne frifindes derfor hver især for den del af modpartens krav,
der vedrører denne aftaleseddel.
Aftaleseddel 66 - erstatning for mistet fortjeneste ved levering af

friktionsmateriale - 185.899,84 kr. inkl. moms
Der kan af tegning - - -7222 ikke udledes andet end, at der kunne
anvendes råjord til indbygning ved spunsen. Råjord må som
udgangspunkt anses for et egnet materiale til et sådant arbejde,
medmindre andet er anført, da entreprenøren efter det oplyste ikke
kendte beregningsforudsætningerne for spunsen.



Under disse omstændigheder er det ved SAB punkt 5.2.1, herunder
underpunkt 4, sammenholdt med punkt 02.34.21 i tilbudslisten ikke
tilstrækkeligt tydeligt anvist, at der til denne indbygning skulle
anvendes andet end råjord.
Levering af friktionsmaterialet ville derfor være et ekstraarbejde,
og da leveringen overgik til en bygherreleverance, har HE ubestridt
krav på erstatning for den mistede fortjeneste ved ikke at levere
dette. Da der er tale om et ekstraarbejde, er det i den forbindelse
uden betydning, hvad transportomkostningerne i givet fald ville
have været.
Denne del af HE's krav tages derfor til følge med det krævede
beløb på 185.899,84 kr. inkl. moms.
Aftaleseddel 68 - erstatning for omkostninger relateret til

årstidsforskydning - 1.422.786,01 kr. inkl. moms og aftalesedlerne
64 og 72 - erstatning for drift af byggeplads og forlænget byggetid
- 2.067.433,75 kr. inkl. moms
Parterne indgik efter et møde den 23. oktober 2014 et tillæg til
hovedentrepriseaftalen, hvilket er underskrevet af BH den 6.
november 2014 og af HE den 24. november 2014. Det fremgår af
aftalen, at der på mødet var blevet drøftet en række
uoverensstemmelser, hvorefter man havde indgået tillægsaftalen,
der »alene håndterer de i aftalen nævnte forhold og parterne er
således enige om, at der stadig består uoverensstemmelser mellem
dem, der ikke er adresseret ved tillægsaftalen«.
Endvidere fremgår af aftalen blandt andet under overskriften
tidsplan, at afleveringsfristen, der oprindelig var aftalt til den 15.
december 2014, blev ændret til den 27. februar 2015, og under
overskriften »økonomi - forsinkelse« fremgår, at entreprenøren
som følge af blandt andet den ændrede tidsplan frafalder krav om
tidsfristforlængelse og forcering forudsat, at sådanne krav var eller
burde være opgjort, fremsat eller varslet pr. 23. oktober 2014,
ligesom bygherren frafalder krav om dagbøder under de samme
forudsætninger. Endelig fremgår, at parterne var enige om
udskydelse af parternes diskussion omHE's krav om erstatning for
avancetab, da friktionsmaterialet blev en bygherreleverance.
Kravene i henhold til de nævnte aftalesedler har sammenhæng
med, at afleveringsfristen blev udsat, og der således i realiteten ved
tillægsaftalen blev givet tidsfristforlængelse. Det må ved aftalens
indgåelse have stået HE klart, at denne indebar, at der skulle udføres
en større del af arbejdet i vinterperioden med deraf følgende
muligheder for en eventuel produktionsnedgang som følge af
årstidsforskydningen, ligesom det måtte stå HE klart, at udskydelsen
af afleveringsfristen ville resultere i en forlænget drift af
byggepladsen og en forlænget byggetid.
Det kan efter parternes samstemmende forklaringer herom lægges
til grund, at de krav, der er omfattet af aftalesedlerne, ikke var rejst
inden aftalens indgåelse eller blev drøftet i forbindelse hermed,
således at disse forhold ikke var nogen af de uoverensstemmelser,
som parterne var enige om fortsat bestod, og som ikke var adresseret
ved tillægsaftalen, uanset at entreprenøren herved udtrykkeligt
frafaldt krav på tidsfristforlængelse.
Hertil kommer, at kravet vedrørende årstidsforskydning er fremsat
ved aftaleseddel 68 af 5. juni 2015, og at kravet vedrørende
forlænget byggepladsdrift og byggetid er fremsat ved aftaleseddel
64 af 12. maj 2015, uanset at det følger af SB punkt 27.1.1, at
entreprenøren senest samtidig med påberåbelse af retten til
tidsfristforlængelse skriftligt skal fremsætte eventuelle krav om
erstatning som følge af forsinkelsen. Det forhold, at HE ved
tillægsaftalen frafaldt krav på tidsfristforlængelse, kan i den
forbindelse ikke tillægges betydning, da aftalen som anført reelt
må ses som en aftale om tidsfristforlængelse.

Under disse omstændigheder har HE herefter ikke krav på
erstatning i henhold til aftalesedlerne 64, 68 og 72 for perioden
dækket af tillægsaftalen, dvs. indtil den 27. februar 2015.
For så vidt angår perioden fra den 27. februar til den 12. marts
2015 bemærker voldgiftsretten, at de enkelte forhold, der er nævnt
i brevet af 27. februar 2015 fra HE til BH med krav om
tidsfristforlængelse, ikke i alle tilfælde er nærmere tidsfæstet,
ligesom der ikke for voldgiftsretten er fremlagt logbog eller tidsplan
med de indarbejdede forsinkelser, således at omfanget af de
påberåbte forsinkelser, årsagen hertil, og om disse var på kritisk
vej til dels er uafklaret.
På den anden side finder voldgiftsretten, at det ved brevet og den
forklaring, der er afgivet af D fra HE, er tilstrækkeligt grundlag for
at fastslå, at HE har krav på tidsfristforlængelse for den pågældende
periode, men ikke for at fastslå, at BH i den forbindelse har handlet
ansvarspådragende, således at der kan være grundlag for et
erstatningskrav. Endvidere er kravet ikke fremsat samtidig med, at
der blev krævet tidsfristforlængelse.
Som følge heraf frifindes BH for denne del af HE's krav, ligesom
HE frifindes for BH's krav om dagbøder.
Sammenfatning og sagsomkostninger
Efter det ovenfor anførte skal BH til HE betale 529.969,25 kr.
inkl. moms med fradrag af 72.000 kr., svarende til 457.969,25 kr.
med renter som nedenfor bestemt.
Efter sagens forløb og udfald forholdes med sagens omkostninger
som nedenfor bestemt, hvorved bemærkes, at det tilkendte beløb
til dækning af sagsomkostninger er ekskl. moms.

Thi bestemmes
Indklagede, BH A/S, skal til klageren, HE A/S, betale 457.969,25
kr. med procesrente af 344.069,41 kr. fra den 22. januar 2016 og
af yderligere 113.899,84 fra den 30. januar 2016.
I sagsomkostninger skal HE A/S til BH A/S betale 225.000 kr.
De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens
behandling af sagen, betales af HE A/S efter opgørelse og påkrav
fra Voldgiftsnævnet.
Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter dens modtagelse.



 

Kendelse afsagt den 9. februar 2018 af Voldgiftsretten, Byggeri og 
Anlæg, i sag nr. C-13778.

Hovedentreprenør HE (advokat Frants Dalgaard-Knudsen)
mod
- - - Kommune (advokat Jes A. Rosenvinge)

1. Indledning
Mellem klageren, totalentreprenør HE (i det følgende HE), og
indklagede, - - - Kommune (i det følgende Kommunen), er der
opstået tvist om, hvorvidt denmellem parterne i april 2013 indgåede
hovedentreprisekontrakt om renovering af tage på - - - skolen er
misligholdt, og om Kommunen er forpligtet til at betale yderligere
beløb for arbejderne.
I den anledning er der nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler
for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed«
med civilingeniør Ole Schiøth, direktør Jesper Henkel og
landsdommer Henrik Gunst Andersen, med sidstnævnte som
formand.

2. Påstande og hovedforhandling
HE har nedlagt følgende påstande:
1. Kommunen tilpligtes at anerkende at være i væsentlig
misligholdelse af en hovedentreprisekontrakt af 11. april 2013
mellem Kommunen og HE om renovering af zinktage på - - -
skolen.
2. Kommunen tilpligtes til HE at betale 6.540.883,79 kr. (inkl.
moms) med tillæg af renter svarende til den til enhver tid gældende
procesrente fra den 5. juni 2015.
3. Frifindelse over for Kommunens selvstændige
anerkendelsespåstand.
Kommunen har nedlagt følgende påstande:
1. HE skal anerkende, at hovedentreprisekontraktens vilkår,
hvorefter bygherre »skal foretage effektiv betaling af
entreprisesummerne uden at modregne bygherrens krav vedrørende
ældre kontraktforhold …«, alene gælder for de entreprisesummer,
der er anført i tilbudslisten, og som tilsammen udgør
entreprisekontraktssummen på i alt 5.445.700 kr. ekskl. moms.
2. Frifindelse over for HE's påstand 1 og 2.
Sagen er hovedforhandlet den 5. og 8. januar 2018 i
Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620
København V.
Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring af A (HE), C
(Kommunen), - - - (tidl. HE), - - - (- - - Stillads A/S), UE (UEA/S),
D (entreprenørfirma E2 A/S) og rådgiver R (R A/S).
I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt
med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig
sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne
og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og
voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3. Sagsfremstilling
Sagens omstændigheder i hovedtræk
HE og Kommunen indgik den 27. november 2007 en
totalentreprisekontrakt om renovering af - - - skolen, der bl.a.
omfattede tagarbejder. Arbejderne blev afleveret den 3. april 2009.
Ved 1-årseftersyn afholdt den 20. august 2010 blev der konstateret
mangler ved zinktagene på flere bygninger. Af et referat fra et møde
den 11. august 2011 mellem repræsentanter fra HE og Kommunen
fremgår, at det var Kommunens opfattelse, at underdugen ikke var
udført i strukturmåtte, hvilket på sigt kunne give tæring af zinken.
Kommunen iværksatte i efteråret 2011 undersøgelser af
tagkonstruktionen. Ved skrivelse af 30. november 2011 reklamerede
advokat Ulf Andersen på vegne af Kommunen over for HE for
mangler ved zinktagene, og Kommunen anmodede HE om at
iværksætte udbedring.
Kommunen anmodede i december 2011 Voldgiftsnævnet om
udmeldelse af skønsmand.



Ved skrivelse af 13. november 2012 meddelte advokat Ulf
Andersen på vegne Kommunen, at Kommunen ophævede HE's
afhjælpningsret, jf. AB 92, § 32, stk. 4, og at Kommunen ville
udarbejde et projekt for afhjælpning af manglerne og udbyde
arbejdet i licitation.
Kommunen udsendte et udbudsbrev af 11. januar 2013 til bl.a.
HE med opfordring til at afgive tilbud på tagarbejder på tre
bygninger. HE blev lavestbydende med en samlet tilbudspris på
5.445.700 kr. (ekskl. moms).
Af en e-mail af 22. marts 2013 fra C (Kommunen) til - - - (HE)
fremgår følgende:
»….
Hermed kommentar vedr. kontrakten fra vores advokat:
HE's ønsker om ændringer og tilføjelser til entreprisekontrakten
kan accepteres.
….
Jeg vedhæfter revideret hovedentreprisekontrakt, hvori jeg i
overensstemmelse med HE's ønsker har ændret pkt. 3 om
entreprisesummenmed tilføjelse af et nyt 3. afsnit med forbud mod
mod-regning og ….«.
Af den mellem parterne i april 2013 indgåede
hovedentreprisekontrakt fremgår bl.a. følgende:
»3. Entreprisesummen
….
Det er endvidere aftalt, at bygherren skal foretage effektiv betaling
af entreprisesummerne uden at mod-regne bygherrens krav
vedrørende ældre kontraktsforholdmed hovedentreprenøren indgået
før nærværende hovedentreprisekontrakt.
….«.
Entrepriseaftalen indeholder bestemmelse om, at AB 92 er
gældende.
Efter igangsætningen af arbejdet i foråret 2013 foretogKommunen
ændringer i projektet, således at arbejdet først blev færdigt i april
2015.Ændringerne i projektet var begrundet i de forhold, som blev
konstateret i forbindelse med syns- og skønssagen.
Kommunen indgav klageskrift af 1. april 2015 til Voldgiftsnævnet
(C-13678) med påstand om, at HE skulle betale 13.031.254 kr.
med tillæg af nærmere angivne renter med henvisning til, at HE er
ansvarlig for fejl og mangler ved arbejdet udført under
totalentreprisekontrakten fra 2007.
Arbejdet efter hovedentreprisekontrakten fra 2013 blev afleveret
uden tilbagehold for mangler den 14. april 2015.
HE fremsendte den 15. maj 2015 en slutopgørelse udvisende et
samlet tilgodehavende på 4.308.720,71 kr. (inkl. moms). Det
fremgik af opgørelsen, at der havde været forligsdrøftelse om

stilladsomkostninger og andre udgifter foranlediget af en forlænget
byggeperiode.
Ved e-mail af 11. juni 2015 meddelte Kommunen følgende til
HE:
»Med henvisning til den verserende voldgiftssag, hvor - - -
Kommune kræver erstatning af HE på kr. 13.031.254,00 eks. moms,
skal vi informere, at vi afventer voldgiftsrettens afgørelse i sagen.
- - - Kommune har på nuværende tidspunkt betalt HE kr.
9.081.558,33 ekskl. moms.
….
Som anført i mail dateret 18.05.2015, er - - - Kommune ikke enig
i slutopgørelsens punkter, som vedrører økonomi i den forlænget
byggeperiode samt stilladsøkonomien.
…«.
HE anmodede den 17. juni 2005 om sagkyndig beslutning, jf. AB
92 § 22, stk. 14.
Klageskriftet, der danner grundlag for denne sag, er indgivet den
10. juli 2015.
Ved kendelse af 30. august 2016 blev der truffet bestemmelse om
sagens fortsatte behandling. Kommunen påstod sagen afvist,
subsidiært at sagen skal kumuleres med den allerede verserende
voldgiftssag C-13678, og mere subsidiært at sagen behandles
sammen med sag C-13678, således at sagerne følger hinanden
tidsmæssigt og afgøres af den samme voldgiftsret. HE påstod sagen
fremmet til selvstændig behandling.
Af kendelsen fremgår følgende begrundelse og resultat:
»Den omstændighed, at der mellem samme parter er indgået to
entrepriseaftaler, der omhandler de samme konstruktioner på en
bygning, og at der verserer sag om mangler ved udførelsen efter
den først indgåede aftale, kan ikke føre til, at denne sag om den
seneste aftale skal afvises, da Kommunen har udbudt
udbedringsarbejdet som et selvstændigt arbejde med en særskilt
entreprisekontrakt.
En behandling af sagerne som påstået af Kommunen i den
subsidiære og mere subsidiære påstand er ikke en mulighed, idet
de to sager behandles af forskellige voldgiftsretter. Var denne
forudsætning opfyldt, vil det heller ikke være velbegrundet at
behandle sagerne samlet, når der foreligger indsigelse fra HE med
henvisning til bestemmelsen om forbud mod modregning for krav
vedrørende den første entrepriseaftale, hvortil kommer at sagerne
beror på adskilte aftaler, forhandlinger og forløb.
HE's påstand om denne sags selvstændige fremme tages derfor
til følge.«
HE's krav fremkommer således:

5.445.700,00 kr.1. Kontraktsum
-65.000,00 kr.2. Udskiftning af isolering

1.150.019,20 kr.Tillægsarbejder og diverse stilstand mv. for 2013
214.239,00 kr.3. Tillægsarbejder i henhold til faktura 33117
45.155,00 kr.4. Tillægsarbejder i henhold til faktura 33405
879.711,00 kr.5. Ekstra blikkenslagerarbejde
66.105,00 kr.6. Ny tilrigning og mobilisering af byggeplads
68.334,99 kr.7. Faktura 33912 i henhold til aftale-seddel 35, 36

og 37
679.228,00 kr.8. Aftaleseddel 1-34 ekskl. 21, 23 og 25

4.409.739,00 kr.9. Ekstra stilladsomkostninger
1.361.495,20 kr.10. Omkostninger som følge af udvidet

byggeperiode
86.833,49 kr.11. Indeksregulering i henhold til kontrakt



14.341.559,88 kr.Samlet slutbeløb
2.000,98 kr.Fradrag grundet regnefejl i slutopgørelsen

14.339.558,90 kr.Samlet slutbeløb i henhold til slutopgørelse
3.584.889,50 kr.+ moms
17.924.448,40 kr.Krav i alt i henhold til slutopgørelse
11.383.564,61 kr.Modtaget beløb inkl. moms
6.540.883,79 kr.Tilgodehavende i alt inkl. moms

Kommunen har fremsat følgende indsigelser mod opgørelsen:
1. Kontraktstillads er opkrævet dobbelt under både slutopgørelsens
pkt. 1 og pkt. 9, hvorfor HE's krav skal reduceres med (en) udgift
til kontraktstillads svarende til 2.170.000 kr. (ekskl. moms).
2. HE-forbeholdet om »enighed om den øvrige økonomi« er ikke
et vedtaget vilkår for »stilladsforliget«, hvorfor HE ikke kan fragå
forligsbeløbet og kræve yderligere betaling for stillads svarende til
1.403.070 kr. (ekskl. moms).
3. HE har »glemt« at fradrage det af Kommunen for HE til E2
A/S udlagte beløb for udbedring af mangler ved den af HE udførte
dampspærre svarende til 620.844 kr. (ekskl. moms).
4. HE har uden aftale- og dokumentationsgrundlag opkrævet
betaling af Kommunen for ekstra byggeplads svarende til 963.700
kr. (ekskl. moms).
5. HE har ikke krav på indeksregulering af entreprisesummen,
allerede fordi tidsforskydning i entreprisens udførelse var en direkte
konsekvens af den af HEmangelfuldt udførte dampspærre svarende
til 86.833 kr. (ekskl. moms).
6. Kommunens tilbagesøgningskrav for betalte (med
tilbagesøgningsforbehold) stilstandsudgifter i 2013, jf. post 2 i HE's
slutopgørelse, som udgør 1.150.019 kr. (ekskl. moms).
7. Aftalesedlerne 1-15 og 20, 21, 32 og 33 medtaget i HE's
slutopgørelse pkt. 8 er bestridte/udokumenterede svarende til
121.202 kr. (ekskl. moms).
Kommunen har anført, at den som følge af de anførte indsigelser
har betalt for meget til HE, og at den forfølger kravene mod HE
under sag C-13678.

4. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat
Om parternes påstande
HE's påstand 1 om, at Kommunen tilpligtes at anerkende at være
i væsentligmisligholdelse af hovedentreprisekontrakten, omhandler
samme kontraktsforhold, hvorom der er nedlagt en betalingspåstand.
Anerkendelsespåstanden, der ikke har betydning for HE i andre
henseender end i relation til påstand 2, må derfor anses for et
anbringende til støtte for fuldbyrdelsespåstanden, hvorfor
anerkendelsespåstanden afvises. Det tilsvarende er lagt til grund i
Højesterets dom gengivet i UfR 2011.2510.
Kommunens påstand 1 om, at HE skal anerkende, at
hovedentreprisekontraktens bestemmelse om effektiv betaling alene
gælder for de entreprisesummer, der er anført i tilbudslisten, og
som tilsammen udgør 5.445.700 kr. (ekskl. moms), er også anført
til støtte for påstanden om frifindelse, således som det fremgår
under afsnittet nedenfor om Kommunens indsigelser under
punkterne 3, 5 og 6. Påstandenmå derfor anses som et anbringende
til støtte for frifindelsespåstanden, hvorfor også denne
anerkendelsespåstand afvises.
Om Kommunens indsigelse under punkterne 1, 2 og 4
Der er mellem parterne enighed om, at der blev udført arbejde i
henhold til kontrakten i 38 arbejdsdage i foråret 2013. Arbejdet
blev indstillet på grund af konstaterede forhold, der gav anledning
til overvejelser om, hvorvidt det var hensigtsmæssigt at fortsætte
udbedringsarbejdet i henhold til entreprisekontrakten. Kommunen

valgte på baggrund af sagkyndige undersøgelser at ændre den valgte 
tagkonstruktion fra at være en konstruktion betegnet som varmt 
tag til at være en konstruktion betegnet som koldt tag. Det arbejde, 
der allerede var udført på bygning B1, blev dog ikke ændret. 
Byggepladsen blev lukket ned, og stilladset blev nedtaget i efteråret 
2013, og udbedringsarbejdet blev genoptaget i marts 2014.
Kommunen har i en e-mail af 25. september 2013 til HE anført, 
at der ville blive betalt 485.310 kr. (ekskl. moms) for leje af stillads 
og overdækning i stilstandsperioden indtil 31. august 2013 samt 
128.375 kr. for demontage af stillads og overdækning.
Kommunen har betalt en faktura af 12. marts 2014 fra HE, der 
omhandler leje af stillads og overdækning fra den 1. september til 
den 26. september 2013, og for »afregning af byggeplads« for HE 
og UE A/S. UE A/S udførte blikkenslagerarbejdet i underentreprise 
for HE.
HE har udarbejdet en beregning over udgiften til stillads og 
overdækning m.v. for perioden 25. marts 2014 til 15. marts 2015, 
der samlet udgør 4.409.739,00 kr. (ekskl. moms), som angivet i 
HE's slutopgørelse pkt. 9 med betegnelsen ekstra 
stilladsomkostninger. Opgørelsen indeholder ikke oplysninger om 
fradrag for den stilladsudgift, som var indeholdt i entreprisesummen.
HE har ikke fremlagt dokumentation i form af fakturaer fra - - -
Stillads A/S, der har udført stilladsopgaven, for, at udgiften til leje 
af materiel m.v. er svarende til det, som fremgår af beregningen. 
Der er afgivet en forklaring af - - - fra - - - Stillads A/S, hvorefter 
den samlede udgift for HE var i størrelsesordenen 5,8-5,9 mio. kr. 
(ekskl. moms) med tilføjelsen »det tror jeg nok«. Da forklaringen 
ikke var sikker og dermed overbevisende, finder voldgiftsretten 
ikke at kunne tillægge dette udsagn betydning for sagens afgørelse.
Kommunen har anført, at stilladsudgiften blev forligt i
overensstemmelse med en e-mail af 30. marts 2015 fra C fra
Kommunen til A fra HE. HE har vedstået forligets talmæssige
opgørelse, men er ikke enig i, at forliget omfattede kontraktstilladset
men alene de ekstra omkostninger til stillads. HE har endvidere
anført, at forliget er indgået med forbehold for, at der kunne opnås
enighed om den samlede økonomi, hvilket ikke blev opnået.
Det er voldgiftsrettens opfattelse, at det ikke er muligt ud fra 
ordlyden af e-mailen af 30. marts 2015, som er formuleret af R for 
C fra Kommunen, og de afgivne forklaringer om drøftelserne på 
mødet den 26. marts 2015 at fastslå, om udgiften til stillads og 
overdækning, som indgik i entrepriseaftalen med 2.170.000 kr. 
(ekskl. moms), var indregnet i den angivne sum på 3.006.669 kr. 
Der er herved tillige lagt vægt på, at R har forklaret, at han undrede 
sig over det udspil til forlig, som A fra HE uden videre drøftelser 
fremkom med under mødet, der var i størrelsesordenen 200.000 
kr. mindre end det beløb, han og C fra Kommunen havde forventet, 
at Kommunen måtte acceptere, og at der ikke blev stillet spørgsmål 
til præcisering af, hvad A's [fra HE] forslag nærmere dækkede.
Det er herefter ufornødent at tage stilling til, hvorvidt der var 
knyttet et forbehold til forliget om en samlet løsning af parternes 
mellemværende.
Voldgiftsretten må på den baggrund skønsmæssigt fastsætte, hvad 
udgiften til ekstra stillads og overdækning mv. som følge af den



forlængede byggeperiode skal fastsættes til. Parterne er enige om,
at de enhedspriser, som - - - Stillads A/S har oplyst til HE i et tilbud
af 11. marts 2013, hvor prisen for leje er angivet for en kalenderdag
og arbejdsdag for materialetårn og elhejs, skal lægges til grund.
Det lægges til grund efter oplysningerne i bl.a.
byggemødereferaterne, at der blev udført arbejde i 38 arbejdsdage
efter opstart den 18. marts 2013, og at arbejdet herefter var indstillet
i 217 arbejdsdage, med genoptagelse den 20. marts 2014. Det i
kontrakten afsatte antal arbejdsdage udløb den 28. juli 2014. Der
skete aflevering den 14. april 2015, men reelt var arbejdet færdigt
den 15. marts 2015, således som det fremgår af HE's beregning
over stilladsudgifter. Byggeriet i den genoptagne byggeperiode
blev ifølge byggemødereferatet for mødet den 8. april 2014 forsinket
i 4 uger på grund af HE's forhold til UE A/S, der skulle udføre
blikkenslagerarbejdet. Blikkenslagerarbejdet blev endvidere
forsinket med 2 uger pga. sommerferie. Der er i øvrigt ikke grundlag
for at fastslå, at arbejdet ikke blev fremmet behørigt. Der bliver
med fradrag for forsinkelse herefter 188 kalenderdage, som der
skal betales ekstra stilladsleje for, og 155 arbejdsdage, som der skal
betales ekstra leje for af materialetårne og elhejs.
Der var udført arbejder i den første byggeperiode på bygning B i
overensstemmelse med den oprindelige plan. Der var derfor behov
for mindre arbejde med stillads og overdækning i den genoptagne
byggeperiode. Der blev imidlertid anvendt en ekstra overdækning
i den genoptagne byggeperiode, da planen blev ændret til at
omhandle en anden type tagkonstruktion, der nødvendiggjorde
tømrerarbejde. Det medførte udgift til opbygning og nedtagning
af den ekstra overdækning og udgift til flytning af denne, foruden
udgift til leje af materiellet. Endvidere skal der betales for ekstra
montage af to materialetårne og to elhejs med tillæg af dagsleje for
en del af byggeperioden.
Voldgiftsretten fastsætter under hensyntagen til det anførte
skønsmæssigt, at den ekstra udgift til stilladsomkostninger
medregnet dækningsbidrag 13 % til HE samt forsikring og
arbejdsmiljøafgift 6,9 % udgør 1.830.000 kr. (ekskl. moms). Der
er dermed lagt til grund, at den samlede udgift til stillads i
kontrakten og den forlængede byggeperiode udgør 4.000.000 kr.
Udgiften i slutopgørelsens pkt. 9 er således 1.830.000 kr. (ekskl.
moms).
HE's krav om betaling for byggepladsdrift i udvidet byggeperiode
udgør 1.361.495,20 kr.
Kommunens opgørelse over anerkendte udgifter omhandler ekstra
udgift til UE A/S for leje af materiel med 1.520 kr. pr. dag i 121
kalenderdage svarende til 183.920 kr. (ekskl. moms). HE har krævet
betaling for 162 kalenderdage med henvisning til UE A/S's e-mail
af 28. marts 2015, hvori der nævnes »den udvidede periode på 162
dage«. Endvidere har Kommunen anerkendt yderligere
byggepladsomkostninger for 121 kalenderdage til HE for skure,
el-materiel, køreplader, byggepladshegn mv. for samlet 105.875
kr. (ekskl. moms) foruden byggepladsledelse med 108.000 kr.
(ekskl. moms). Det samlede anerkendte beløb udgør 397.795 kr.
(ekskl. moms).
Voldgiftsretten finder, at der ved fastsættelsen af HE's øvrige
udgifter til byggeplads og drift for den ekstra byggeperiode fra 28.
juli 2014 til 15. marts 2015 med 188 kalenderdage svarende til 155
arbejdsdage kan tages udgangspunkt i den pris, som HE har oplyst
i kontrakten for byggeplads og drift heraf, der var 801.700 kr.
(ekskl. moms). I udgiften til byggeplads og drift er der indeholdt
en betydelig udgift til til- og afrigning af pladsen, hvilket skal indgå
i fastsættelsen af udgiften til leje af materiel m.v. per dag.
Voldgiftsretten finder, at HE er berettiget til at kræve betaling for
byggeplads og drift heraf i den forlængede byggeperiode, der
skønsmæssigt kan fastsættes til 835.000 kr. (ekskl. moms).

Udgiften til blikkenslagerens leje af udstyr kan under hensyntagen
til den ekstra byggeperiodes længde og de priser for leje af udstyr,
som UE A/S har oplyst, skønsmæssigt fastsættes til 240.000 kr.
(ekskl. moms). Der er herved indregnet det mellem HE og
Kommunen aftalte dækningsbidrag til HE på 13 procent.
Udgiften i slutopgørelsens pkt. 10 udgør dermed 1.075.000 kr.
(ekskl. moms).
Om Kommunens indsigelser under punkterne 3, 5 og 6
Det er som anført ved kendelsen af 30. august 2016 bestemt, at
denne sag om udbedringsentreprisen fra 2013 skal behandles og
bedømmes som en selvstændig sag med henvisning til bl.a.
entrepriseaftalens bestemmelse om, at Kommunen skal være hindret
i modregning vedrørende ældre kontraktsforhold med HE.
Voldgiftsretten lægger efter ordlyden af bestemmelsen om, at
Kommunen skal foretage effektiv betaling af entreprisesummerne
uden modregning, til grund, at den omhandler samtlige krav, som
HE efter kontrakten fra 2013 kan kræve betalt, og at dette ikke som
påstået af Kommunen er begrænset til selve entreprisesummen på
5.445.700 kr. Krav, som har grundlag i kontraktsforholdet, og
herunder krav på betaling for ændringer i arbejder foranlediget af
Kommunens ønsker, omfattes derfor af modregningsforbuddet.
Der er endvidere ikke grundlag for at forstå bestemmelsen om
modregningsforbud som alene omfattende de krav, der var kendte
ved entreprisekontraktens indgåelse med den følge, at en senere
konstateret mangel ved udførelsen af entreprisen fra 2007 kan
bringes i modregning under denne sag. Krav, der er konstateret
under udførelsen af entreprisen fra 2013, og som kan henføres til
mangler ved udførelsen af entreprisen fra 2007, skal henregnes til
»ældre kontraktsforhold«. HE har dermed krav på effektiv betaling
for krav i henhold til entrepriseaftalen fra 2013 uden hensyntagen
til, om der er tale om krav, som Kommunen mener, at den ikke er
forpligtet til at betale som følge af, at HE's krav er begrundet med
udbedring af mangler ved det tidligere udførte arbejde.
Udbedringsarbejder på dampspærren, som var udlagt i forbindelse
med entreprisen fra 2007, blev udført af E2 A/S, der ikke ønskede
HE som debitor og hovedentreprenør, hvorfor E2 A/S's fakturaer
er udstedt til kommunen. HE påberåbte sig ikke retten efter AB 92
§ 14, stk. 1, til at udføre arbejdet.
Den udgift, som Kommunen har afholdt til E2 A/S for udbedring
af dampspærren med henvisning til, at der var tale om en mangel
ved arbejdet udført under entreprisen fra 2007, kan som følge af
det anførte om bestemmelsen i entreprisekontrakten om effektiv
betaling ikke bringes i modregning over for HE's krav under denne
sag.
Der er med de afgivne forklaringer og sagens dokumenter ikke
ført bevis for, at Kommunens betaling af E2 A/S er sket efter en
aftale med HE, der indebar en fravigelse af modregningsforbuddet
i entreprisekontrakten. Det forhold, at det i byggemødereferater er
anført, at arbejdet »udføres for HE«, og timeopgørelserne fra E2
A/S er godkendt af HE, kan ikke føre til et andet resultat. Det
samme gælder den omstændighed, at HE har betalt E2 A/S for at
udføre arbejder vedrørende nogle af HE erkendte mangler ved
dampspærren.
Kommunen har i en e-mail af 3. juli 2013 tilkendegivet over for
HE, at kommunen »afholder økonomien for de ekstra tiltag, som
er udført på pladsen frem til 28. juni 2013«, men at det er med
forbehold for tilbagesøgning. Kommunen har betalt HE's faktura
32612 ved to beløb, der samlet udgør 1.150.019,20 kr. (ekskl.
moms).
Voldgiftsretten lægger til grund, at der er tale om et beløb, som
er fremkommet efter en forhandling mellem parterne, og som var
begrundet i standsning af arbejdet på grund af forhold, som



Kommunen ønskede undersøgt nærmeremed henblik på inddragelse
i sagen om mangler ved udførelsen af totalentreprisen fra 2007.
Kommunen er som anført om adgangen til at modregne med krav
fra ældre kontraktforhold derfor afskåret fra at inddrage
mangelsproblematikken, som er under behandling i sag C-13678.
Kommunens indsigelser under punkterne 3 og 6 tages derfor ikke
til følge.
Voldgiftsretten finder, at Kommunen som følge af det anførte er
forpligtet til at betale for indeksregulering af entreprisesummen
som bestemt i entrepriseaftalens punkt 3, hvorefter der skal
indeksreguleres efter byggeomkostningsindekset for boliger efter
en fastprisperiode på et år regnet fra licitationsdagen den 12. februar
2013. HE har ikke dokumenteret kravets beløbsmæssige opgørelse,
hvorfor kravet i slutopgørelsens punkt 11 fastsættes af
voldgiftsretten efter bestemmelsen i entrepriseaftalen til 30.000 kr.
(ekskl. moms).
Kommunens indsigelse under punkt 5 tages derfor delvis til følge,
således at slutopgørelsens pkt. 11 dermed udgør 30.000 kr. (ekskl.
moms).
Om Kommunens indsigelse under punkt 7
Kommunen har under skriftvekslingen ikke fremsat konkrete
indsigelser mod aftalesedler, og konkretiseringen af indsigelsen er
først sket ved et »Støttebilag A«, der er uddelt ved
hovedforhandlingens indledning. I bilaget angives ikke nærmere
om indsigelserne end det, som er gengivet ovenfor.
I duplikken var det anført, at Kommunen har et
tilbagesøgningskrav, og der blev afslutningsvis i afsnittet anført:
»Som følge heraf giver det på det foreliggende
dokumentationsgrundlag ikke mening af gå ind i en detaljeret
gennemgående behandling af alle HE's øvrige (mindre) delkrav og
poster i slutopgørelsen, der i øvrigt også er udokumenterede og
som ex tuto bestrides«. I det sammenfattende proces-
skrift/påstandsdokument er det angivet, at »Ex tuto bestrides øvrige
poster og krav i HE's slutopgørelse som udokumenterede. HE har
ikke løftet bevisbyrden for kravenes berettigelse«.
Voldgiftsretten har ikke nærmere oplysninger om de bestridte
aftalesedler, end hvad der fremgår af en oversigt over aftalesedlerne
1-34 udarbejdet af HE til vedlæggelse af en faktura, der omhandlede
aftalesedlerne 11-34. HE har fremlagt fakturaen med bilaget og en
e-mail fra C fra Kommunen til kommunens bogholderi, hvoraf det
fremgår, at teksten på et udgiftsbilag skal være: »Betaling af
ekstraøkonomi punkterne 16-34 minus 20, 21, 32, 33«.
Voldgiftsretten finder, at Kommunens indsigelse som anført i
duplikken giver grundlag for at tage spørgsmålet om kravenes
berettigelse under påkendelse. Da HE ikke findes at have godtgjort
grundlaget for de fremsatte krav, nedsættes HE's krav i
slutopgørelsens pkt. 8 med 121.202 kr. (ekskl. moms).

Konklusion
HE's krav skal som følge af det anførte nedsættes med 3.044.269,69
kr. (ekskl. moms). Derved udgør den samlede slutafregning
11.295.289,21 kr. med tillæg af moms 2.823.822,30 kr. svarende
til 14.119.111,51 kr.
Kommunen har betalt 11.383.564,61 kr., hvorfor
resttilgodehavendet udgør 2.735.564,90 kr. (inkl. moms).
Efter sagens forløb og udfald skal Kommunen betale 200.000 kr.
(ekskl. moms) i sagsomkostninger til dækning af HE's udgift til
advokatbistand.
Omkostningerne forbundet med voldgiftsrettens behandling af
sagen betales af hver part med halvdelen efter opgørelse og påkrav
fra Voldgiftsnævnet.
- - -



 

Kendelse afsagt den 24. januar 2018 af Voldgiftsretten, Byggeri 
og Anlæg, i sag nr. C-13525.

Hovedentreprenør HE (advokat Ole Bernt Hasling)
mod
- - - Kommune (advokat Nikolaj Helsinghoff Andersen)

Indledning
Mellem klageren, hovedentreprenør HE, og indklagede, - - -
Kommune, er der opstået en tvist om, hvorvidt der er indgået forlig
vedrørende betaling for ekstra byggepladsomkostninger i
forbindelsemed renovering og udvidelse af ejendommen - - - gården
beliggende i - - - samt mangler og fradrag i forbindelse hermed.
I den anledning er der nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler
for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed«
med direktør Jesper Henkel, direktør, akademiingeniør Niels Anker
Jørgensen og landsdommer Ulla Langholz, med sidstnævnte som
formand.

Påstande og hovedforhandling
HE har nedlagt følgende påstande:
Principalt: - - - Kommune tilpligtes til HE at betale 1.625.000 kr.
tillige med procesrente fra den 15. november 2013 til betaling sker.
Alternativt: - - - Kommune tilpligtes til HE at betale 1.918.990,25
kr. tillige med procesrente af 1.851.490,25 kr. fra den 15. november

2013 til sagens anlæg og af 1.918.990,25 kr. fra nærværende sags
anlæg til betaling sker.
Herudover har HE påstået - - - Kommune tilpligtet at nedskrive
garanti - - - til 2 % af entreprisesummen.
Påstand overfor selvstændigt modkrav: Frifindelse
- - - Kommune har nedlagt påstand om frifindelse.
- - - Kommune har endvidere nedlagt selvstændig påstand om, at
HE tilpligtes til - - - Kommune at betale 1.020.358,75 kr. inkl.
moms med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling sker.
Under hovedforhandlingen har HE frafaldet et krav på 67.500 kr.,
således at den endelige alternative påstand er betaling af
1.851.490,25 kr. med renter som anført.
Under hovedforhandlingen har - - - Kommune ligeledes nedsat
sin påstand med 306.250 kr. (245.000 kr. + moms), således at den
endelige selvstændige påstand er betaling af 714.108,75 kr. med
renter som anført.
Hovedforhandling har fundet sted den 6. og 7. december 2017 i
- - -.
A fra HE, C fra kommunen, D fra kommunen, F fra kommunen,
bygherrerådgiver BH-R, projektleder G fra HE og TR-A har under
hovedforhandlingen afgivet forklaring. Endvidere har
skønsmændene Per Søndergaard og Poul Henning Hansen vedstået
deres erklæringer og afgivet forklaringer.
I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt
med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig
sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne
og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og
voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

Kort sagsfremstilling
Den 3. september 2012 blev der mellem - - - Kommune og HE
indgået en hovedentreprisekontrakt om renovering af et
socialpædagogisk opholdssted, kaldet - - - gården, og opførelse af
2 nye bygninger i tilslutning hertil. Kontraktsummen var 15.405.381
kr. TR A/S var totalrådgiver og tilsynsførende for - - - Kommune.
Byggeriet skulle påbegyndes umiddelbart derefter og afleveres den
15. juni 2013. Byggeriet blev imidlertid forsinket, og der blev flere
gange meddelt tidsfristforlængelse, således at aflevering skete den
11. oktober 2013. I forbindelse med, at HE krævede en
tidsfristforlængelse den 8. juli 2013 på 20 arbejdsdage i anledning
af ændring af lamper, meddeltes samtidigt, at »Vi forudsætter …ved
aflevering at opgøre udgifter til byggepladsforlængelse.« I mail af
17. juli meddelte - - - Kommunes rådgiver, TR-A, at
tidfristforlængelsen blev accepteret, men at man ikke accepterede
ekstra omkostninger i forbindelse med byggepladsens drift og
forlængelse. I mail af 18. juli 2013 fastholdt HE sit forbehold om
at kræve udgiften til byggepladsforlængelse dækket. Efter
afleveringen fremsendte HE aftaleseddel nr. 47, hvorefter der blev
krævet byggepladsomkostninger for 105 dage fordelt med
994.592,50 kr. til personaleudgifter i form af projektleder,
byggeleder samt KS-medarbejder og 537.799,70 kr. til
materieludgifter, i alt 1.532.392,20 kr. Den 14. november 2013
fremsendte HE en faktura på beløbet, der med moms androg
1.915.490,25 kr. Herudover var der en række andre forhold, som
parterne korresponderede om i forbindelse med sagens endelige
opgørelse. Den 9. december fremsendte TR-A en oversigt til HE
med kommentarer til fremsendte aftalesedler og manglende fradrag
og opfølgning. D, - - - Kommune, sendte den 13. december 2013
sine kommentarer til HE's opgørelser og krævede i den forbindelse
fradrag for en række forhold, som HE efter TR-A's og hendes
opfattelse ikke havde leveret, herunder et fradrag på 295.000 kr.
til istandsættelse af adgangsvejen til institutionen, kaldet 4. - - -
vej. Den 17. december 2013 holdt hun og A, HE, et møde, uden at



der opnåedes enighed om opgørelsen. Der var endvidere ved
afleveringen konstateret en række mangler, hvoraf en del fortsat
ikke var udbedret. Aftaleseddel 47 blev afvist som værende useriøs.
De fakturaer, hvorom der var enighed, herunder HE's slutopgørelse
i henhold til kontrakten, blev anvist til betaling.
Den 8. januar 2014 lavede TR-A en liste over 21 forhold, som
HE efter hans opfattelse manglede at afslutte. Listen blev af D
videresendt til A fra HEmed tilføjelse af yderligere 5 punkter, som
hun havde konstateret ikke var udført.
Den 22. januar 2014 blev der holdt et yderligere møde mellem
repræsentanter for - - - Kommune og HE, hvorunder den endelige
økonomiske opgørelse blev drøftet, herunder aftaleseddel 47. Den
23. januar 2014 fremsendte HE en kreditnota på 232.392 kr.
vedrørende aftaleseddel 47. Der er ikke lavet referat af mødet, men
i et internt notat udarbejdet af A fra HE den 10. februar 2014 er
anført, at denne kreditnota skyldtes et forlig om aftaleseddel 47.
En yderligere faktura på 8.683 kr. skulle ligeledes krediteres ifølge
notatet.

Den 17. februar 2014 udarbejdede TR-A, der ikke deltog i mødet
den 22. januar 2014, et notat til - - - Kommune, hvori han
gennemgik parternes mellemværende. I notatet blev udgiften til
materielleje i aftaleseddel 47 medtaget med 537.799,70 kr., men
der blev samtidig modregnet for en række tidligere fremsatte krav,
herunder reetablering af - - - vej, ligesom der bl.a. blev krævet
dagbøder for manglende rettidig udbedring af mangler. Opgørelsen
resulterede i et tilgodehavende for - - - Kommune på 28.026,22 kr.
Notatet blev den 19. februar 2014 udleveret til HE, der ikke kunne
acceptere opgørelsen, hvorfor man den 20. oktober 2014 indgav
klageskrift.
HE's principale påstand på 1.625.000 kr. inkl. moms svarer til
faktura af 14. november 2013 på 1.915.490,25 kr. med fradrag af
kreditnotaen 232.392 kr. + moms.
HE's endelige alternative påstand på 1.851.490,25 kr. er opgjort
som 1.915.490,25 kr. med fradrag af 64.000 kr. for dørpumpe
(ID:277), varelift (ID:246) og manglende skiltning.
- - - Kommunes endelige selvstændige påstand er opgjort således:

Forklaringer
A har forklaret bl.a. at han er projektdirektør i HE med ansvar for
økonomien. Han deltog sammen med bl.a. projektleder G fra HE
i mødet den 17. december 2013 med D fra kommunen. Det var et
godt møde, hvor de fik afklaret en række økonomiske udeståender,
bortset fra spørgsmålet om betaling for byggepladsomkostninger,
som D fra kommunen afviste, og de derfor aftalte skulle drøftes på
et senere møde. Han skrev efterfølgende en mail, hvori han
resumerede de indgåede aftaler på mødet.

Han deltog i mødet den 22. januar 2014 sammen med G fra HE
og byggeleder J. Mødet handlede om deres krav på
byggepladsomkostninger, jf. aftaleseddel 47. Kommunen ville ikke
betale det fulde beløb, og han forstod det således, at man havde 1,5
mio. kr. på budgettet. Han foreslog derfor, at HE reducerede sit
krav til 1,3 mio. kroner. Der blev holdt en pause, og derefter forstod
han det således, at der var en aftale herom. Han husker ikke
nærmere, om de også drøftede mangler på mødet. Det er muligt,
at der blev nævnt nogle mangler, som de senere har udført.
Efterfølgende gav de hinanden hånden, og derfor skrev han ikke
noget referat af mødet.



Efter mødet sendte han kreditnotaen på 232.392 kr. og regnede
derefter med, at han ville modtage betaling af den resterende
faktura. Det skete imidlertid ikke, og han rettede derfor henvendelse
til D fra kommunen, som bestred, at de havde en aftale. De holdt
et nyt møde den 19. februar 2014, hvor TR-A også deltog. De
gennemgik TR-A's opgørelse, hvorefter HE skyldte kommunen
penge, hvilket han selvsagt ikke var enig i.
Vidnet har generelt om kravet på dækning af
byggepladsomkostningerne forklaret, at G fra HE var projektleder,
mens J var byggeleder, begge på fuld tid. Kvalitetssikrings-
dokumentationen blev varetaget af en hertil tilknyttet ansat. På
aftaleseddel 47, der er udfærdiget af G fra HE, er anført de
timepriser, som de fakturerer ved arbejde i regning. Der foreligger
fakturaer for materialeudgifterne, der efter hans opfattelse er
sædvanlige i branchen. Efter hans opfattelse skyldtes de
forsinkelser, som begrundede kravet, forhold, som de var uden
skyld i, idet projektet på mange punkter var uklart, og det var meget
vanskeligt at få en afklaring fra kommunens rådgivere og
tilsynsførende, der boede i Jylland, og derfor ikke kom så ofte på
byggepladsen.
C har forklaret bl.a., at hun deltog i mødet den 22. januar 2014
som områdeleder for bygninger i - - - Kommune sammen med - -
-, der var jurist i kommunen ogD fra kommunen. Påmødet drøftede
de kommunens krav om udbedring af mangler m.v. og HE's krav
om dækning af byggepladsomkostninger. Det er rigtigt, at der blev
talt om et forlig, hvorefter kommunen ville betale 1,2 eller 1,3 mio.
kr., hvis HE til gengæld opfyldte kommunens krav til udbedring
m.v. Mødet varede ca. 1 time.
D har forklaret bl.a., at hun siden 1996 har været projektleder i -
- - Kommune og beskæftiget sig med kommunens byggesager. Hun
deltog i afleveringen af byggeriet den 11. oktober 2013 og kunne
konstatere, at der var mange mangler, som skulle afhjælpes.
Endvidere skulle det økonomiske mellemværende afklares, idet
der udover slutopgørelsen også var en del fakturaer vedrørende
ekstraarbejde, som skulle afklares. Hun var ikke enig i HE's
opgørelser og sendte derfor en redegørelse den 13. december 2013,
hvori hun redegjorde for sine synspunkter, og idet hun samtidig
henviste til TR-A's oversigt af 9. december 2013. A fra HE sendte
herefter et notat den 15. december 2013, hvor han kommenterede
hendes opgørelse, og de holdt et møde den 17. december 2013,
hvor de gennemgik de udestående fakturaer. De nåede til enighed
om det meste, herunder acontoslutfakturaen. De diskuterede faktura
16153, hvor A fra HE ville fremsende en kreditnota på 7.500 kr.
ekskl. moms, mens hun mente, at kommunen i stedet skulle have
et fradrag på 30.049 kr. Hun fastholdt sin opfattelse af, at kravet
på 1,5 mio. kr. + moms til dækning af byggepladsomkostninger i
3 måneder var useriøst i betragtning af, at der i tilbudslisten havde
været afsat 900.000 kr. til dækning af byggepladsomkostninger i
10 måneder. Efter mødet anviste hun de fakturaer, som de var enige
om, til betaling, mens acontoslutfakturaen afventede nogle
kreditnotaer og blev sendt til betaling den 20. januar 2014. Efter
mødet reviderede hun sine tidligere oversigter over
mellemværendet. På det tidspunktmanglede der ud af de oprindelige
264 mangler på fejl- og mangelslisten fortsat 40 at blive udført.
Hertil kom de punkter, som ifølge TR-A's opfattelse skulle medføre
fradrag, herunder 4. - - - vej, som enten skulle genetableres eller
gives et fradrag på 295.000 kr. svarende til det tilbud, som hun
havde indhentet fra anden side.
På A's [fra HE] foranledning holdt de et møde den 22. januar
2014, hvori hun deltog sammen med C fra kommunen og - - -, som
var jurist i kommunen. De skulle drøfte økonomien i form af HE's
krav om byggepladsomkostninger sammenholdt med de udestående
krav fra kommunens side. - - - forsøgte at forlige sagen ved at

tilbyde 1 mio. kr., hvori hun ville fradrage manglerne. De tog 
udgangspunkt i vidnets reviderede oversigter af 17. december 2013. 
Aftalen blev, at HE skulle opfylde kommunens krav, før en betaling 
kunne komme på tale. Det gjorde de ikke, og den 19. februar 2014 
blev der holdt et nyt møde, hvori TR-A også deltog. Til brug for 
mødet havde TR-A lavet opgørelsen, hvorefter de accepterede HE's 
krav til dækning af materieludgifter, men fradrog dels de krav, som 
de tidligere havde fremsat, dels krævede dagbøder for forsinket 
mangelsudbedring, hvilket TR-A mente, de var berettiget til efter 
kontrakten. HE var ikke enig i denne opgørelse, og der kom derfor 
heller ikke noget ud af dette møde.
Vedrørende kommunens selvstændige krav har vidnet forklaret, 
at der er en fejl med hensyn til aftaleseddel 52, idet der er en 
sammentællingsfejl. Fradragsbeløbet skal rettelig være 43.617 kr.+ 
moms. På opgørelsen af - - - Kommunes selvstændige påstand er 
20.000 kr., som de har krævet i fradrag for en sparet blower door-
test, særskilt angivet, mens dette krav tidligere har været en del af 
aftaleseddel 52. Hun har, som det fremgår af påtegningen på den 
fremlagte kreditnotakopi af 23. januar 2014, afvist kreditnotaen på 
8.683 kr. og fastholdt kravet om fradrag.
Med hensyn til 4. - - - vej er der tale om en adgangsvej til - - -
gården. Det er en offentlig vej, som fører til stranden, og som også 
bruges af andre. De skulle af HE have været indkaldt til vejsyn, 
hvilket de ikke blev. Vejen tog skade af trafikken til byggepladsen, 
og der burde have været pålagt køreplader. Hun ved ikke, om 
beskadigelserne er blevet påtalt under byggeperioden. Vejen er 
blevet udbedret.
Vedrørende brusevinger skulle der efter beskrivelsen og 
tegningerne have været leveret brusevinger til toiletterne i 
boenhederne. Det skete imidlertid ikke, hvorfor hun, da beboerne 
flyttede ind, selv indkøbte bruseforhæng til erstatning herfor.
Efter kontrakten skulle HE sørge for, at arbejdstilsynets krav til 
sikkerhedsrepræsentanter m.v. blev opfyldt. Det skete ikke, og 
derfor fik kommunen et strakspåbud, som medførte, at hun var nødt 
til at hyre en ekstern rådgiver til at opfylde Arbejdstilsynets krav. 
Det kostede 33.420 kr.+ moms.
F har forklaret bl.a., at han er ansat som bygningskonstruktør i -
- - Kommune. Han deltog ikke i behandlingen af sagen i 
udbudsfasen, men har sammen med TR og deres ingeniører, - - -
A/S, lavet mangelslisten på Byggeweb, ligesom han løbende har 
ajourført den, når en mangel blev udbedret. Han kan bekræfte, at 
der manglede sammenklappelige brusevinger, selvom disse var 
klart angivet på en tegning. Der er udført spanske vægge på 
toiletterne.
Ved mangelsgennemgangen konstaterede de, at på træfacaderne, 
især på bygning A, sad sømrækken i zigzag i øjenhøjde. Endvidere 
var fortandingen meget ujævn. De har ikke udbedret forholdet. I 
hovedhuset havde de foreskrevet koblede vinduer og døre, som 
skulle passe til det gamle hus. Han så en prøve på vinduerne fra -
- - vinduer og godkendte den. Han så ikke en prøve på dørene, der 
adskilte sig fra vinduerne ved at have udvendigt siddende 
messingkoblingsskruer. Dørene er ikke blevet udskiftet, men 
skruerne er blevet malet hvide, så de er mindre iøjnefaldende.
4. - - - vej er en offentlig vej, der også benyttes af badegæster. 
Den er nu sat i stand. Det viste sig unødvendigt at genopbygge den, 
i stedet blev der pålagt 10 cm asfalt. Det kostede 280.000 kr.
BH-R har forklaret bl.a., at han var bygherrerådgiver på CTS-
projektet. Der er ikke udført de påkrævede looptests af automatikken 
for ventilationsanlæggene, således at temperaturen kan indstilles
til en konstant temperatur og ikke svinger. Der er heller ikke leveret
det nødvendige materiale til brug for CE-mærkning, som er et krav
ifølge maskindirektivet. Han har talt med CTS-montøren herom,
som ikke havde fået de nødvendige informationer fra VVS-manden



i form af attester for ventiler og pumper. Hvis man ikke får det
nødvendige materiale, må man selv skaffe sig det, da mærkningen
er et lovkrav.
G har forklaret bl.a., at han blev projektleder på byggesagen den
15. december 2012. Han deltog i mødet den 22. januar 2014 med
de 3 repræsentanter fra - - - Kommune. De skulle have lukket sagen.
De blev enige om, at HE skulle skrive en kreditnota, og så var sagen
lukket. Sluttallet skulle ende på 1,6 mio. kr. På det tidspunkt havde
de udbedret manglerne, men der kom nogle flere til, som de også
lavede. Da han gik hjem fra mødet, troede han, at sagen var færdig.
Han har lavet aftaleseddel 47. Årsagen til forsinkelserne var et
utrolig uklart projektmateriale og en elendig byggeledelse fra TR's
side. TR-A boede i - - - og ville kun holde byggemøder hver 14.
dag. Kommunikationen var dårlig, for TR henviste ofte bare til
ingeniørfirmaet - - -, som havde en uklar aftale og var svære at få
fat i. Selvom han gjorde opmærksom på, at det var af betydning
for tidsfristerne, var det meget svært at få rådgiverne til at træffe
beslutningerne. Det var derfor, han i marts 2013 oprettede en
beslutningsliste, som han løbende ajourførte og sendte til TR-A.
Som det fremgår af listen, var der mange spørgsmål, som det tog
lang tid at få afklaret, også selvom han gjorde opmærksom på, at
en manglende afklaring ville få indflydelse på tidsfristerne.
Eksempelvis var betonentreprenøren ved at være færdig med sit
arbejde den 18. marts, men de kunne ikke få afklaret, hvorledes
fundamentet skulle være i bygning A og B's spidser, hvor en kælder
var sparet væk, så projektet skulle revideres. Afklaringen kom først
den 22. juli, hvor betonentreprenøren så skulle komme tilbage og
genoptage arbejdet. Denne forsinkelse med fundamenterne havde
også indflydelse på færdiggørelsen af ydervægge og tag. Der var
problemer med at få afklaret placeringen af en stålbjælke i
hovedhuset, hvilket forsinkede bestillingen af trappen, hvor
leveringstiden var 12 uger. Arkitekten skiftede mening med hensyn
til den udvendige træbeklædning, hvilket betød ekstra afklaringstid,
der også havde indflydelse på lægningen af tagpap. Han fik 20
dages tidsfristforlængelse på lamper, idet elingeniøren sagde, at de
projekterede lamper/spots ikke var gode nok, hvorfor der skulle
bestilles nogle andre, som der var ventetid på. Det betød, at loftet
ikke kunne lægges op, og at maleren også blev forsinket. Der er i
byggemødereferaterne angivet vejrligsdage/spilddage som
begrundelse for tidsfristforlængelse. Der var dog ikke flere
vejrligsdage end dem, som skulle være indeholdt i kontrakten. Der
blev lavet en blower door test for hver halvdel af boenhederne,
fordi der var åbent til spidserne, så der er lavet 2x2 tests. Han havde
ikke andre byggesager på det tidspunkt. J var på selve byggepladsen.
TR-A har forklaret bl.a., at han tidligere var ansat i TR i - - -.
Firmaet var totalrådgiver og tilsynsførende på - - - gården. Han
ledede byggemøderne og skrev referaterne. Slutterminen blev rykket
pga. vejrlig, ekstraarbejder og projektændringer. G's [fra HE]
beslutningsliste var oppe at vende på hvert byggemøde, idet G fra
HE forlangte, at de gennemgik den. Han sendte G's spørgsmål
videre til I, der var projekterende ingeniør, og til arkitekt - - -. Det
er rigtigt, at der opstod en forsinkelse, fordi arkitekten ville have
en anden træbeklædning end beskrevet. Showdagen, hvor arkitekten
havde lejlighed til at se den foreslåede beklædning, var dog også
blevet forsinket fra HE's side. Det er korrekt, at de var længe om
at beslutte, hvad der skulle ske med spidserne, som endte med at
blive et skur.
Med hensyn til blower door-tests, blev der sat dampspærre og
beklædning på, uden at testen blev lavet, og der blev efter hans
opfattelse kun lavet en test pr. bygning, mens HE mener, der er
lavet to. Bygning A og B var svære bygninger at lave testen på.
Han besigtigede facaderne i forbindelsemedmangelsgennemgangen
sammen med F fra kommunen. Han havde under tilsynet sagt god

for bygning B, men da de beså bygningerne, sejlede sømningen og
fortandingen, især på bygning A. Døre og vinduer var godkendt af
I, der havde foretaget stikprøvekontrol, men det var en overraskelse,
at der var anvendt udvendigemessingskruer til koblingen på dørene.
De blev af visuelle grunde malet hvide.
Skønsmand Per Søndergaard har supplerende forklaret, at han
kender området omkring - - - gården godt, da han er kommet i
området i mange år. 4. - - - vej var en gammel, dårlig vej, der
krummede som en banan, og hvor asfalten var ødelagt i siden.
Vejen blev især benyttet af badegæster, og den er selvfølgelig blevet
endnu ringere af trafikken til byggepladsen. Han tvivler på, at
køreplader kunne have beskyttet vejen pga. krumningen.
Skønsmand Poul Henning Hansen har supplerende forklaret, at
problemet med røggaskanalen er at opnå det nødvendige fald på
30 cm pga. rummets størrelse.

Procedure
Parterne har procederet i overensstemmelse med deres
påstandsdokumenter.

Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Vedrørende spørgsmålet om forlig den 22. januar 2014:
Voldgiftsretten lægger efter forklaringerne til grund, at der ved
byggeriets aflevering var en rækkemangler, somHE skulle udbedre,
og kun en del af disse var udbedret den 22. januar 2014. Endvidere
fremgår det af korrespondancen mellem parterne i december og
januar, at der var uenighed mellem parterne om, hvad HE fortsat
manglede at levere, herunder om man var forpligtet til at udbedre
4. - - - vej. Det kan efter forklaringerne endelig lægges til grund,
at der på mødet af - - - Kommunes repræsentanter blev
tilkendegivet, at man var sindet at honorere i hvert fald en del af
de krævede byggepladsomkostninger. Der er imidlertid ikke enighed
om, hvad betingelserne herfor var. Ingen af parterne har lavet referat
af mødet, og ingen har forklaret om, hvorledes man mere præcist
forholdt sig til mangler og fradragskrav. Voldgiftsretten finder, at
det har formodningen imod sig, at - - - Kommune skulle have
frafaldet de mangler og fradragskrav, som parterne havde
korresponderet om den 13., 15. og 17. december samt mellem den
8. og 21. januar 2014, hvoraf alene kravene vedrørende 4. - - - vej
og de manglende brusevinger udgjorde over 400.000 kr. Hertil
kommer, at - - - Kommune påmødet den 19. februar 2014 fastholdt
sine hidtidige krav. Voldgiftsretten finder derfor ikke, at HE har
bevist, at der blev indgået en bindende aftale om betaling af
1.625.000 kr. den 22. januar 2014.
Vedrørende HE's alternative påstand om betaling af
byggepladsomkostningerne bemærkes, at der ubestridt er bevilget
tidsfristforlængelse fra den 15. juni 2013 til den 11. oktober 2013,
hvor byggeriet blev afleveret. Spørgsmålet er herefter, om HE har
krav på dækning af sine ekstra omkostninger i anledning heraf. HE
har gjort gældende, at forsinkelserne skyldtes - - - Kommunes
forhold, idet årsagen er uklarheder i projektet og vanskeligheder
med at få afklaret projektet, fordi kommunens byggeledelse ikke
traf beslutninger i tide, uanset man var opfordret hertil i den
fremlagte beslutningsliste og på byggemøderne. - - - Kommune er
derfor ansvarlig for det tab, som man har opgjort i aftaleseddel 47,
jf. AB 92, § 27, stk. l, nr. 1, subsidiært § 27, stk. 2. - - - Kommune
har anført, at forsinkelserne skyldes vejrlig og ekstraarbejder, for
hvilke udgifterne til byggeplads må anses for indregnede, samt
HE's uhensigtsmæssige tilrettelæggelse af arbejdet. Der er således
ikke grundlag for erstatning eller godtgørelse efter AB 92 § 27.
Voldgiftsretten bemærker, at det af byggesagsbeskrivelsen
fremgår, at der i arbejdstidsplanen skulle være indregnet nærmere



fastsat antal spilddage pr. måned som følge af vejrlig, og at der for
dokumenterede spilddage herudover gives forlængelse af
tidsfristerne. Der er mellem parterne enighed om, at der ikke har
været spilddage i byggeperioden udover de forventede ifølge
byggesagsbeskrivelsen. Det fremgår imidlertid af
byggemødereferaterne, at der er registreret i alt 15 spilddage som
følge af vejrlig, og det er udtrykkelig anført, at »Spilddage tillægges
afleveringen (der forsøges at indhente spilddagene)«. Herefter
finder voldgiftsretten det sandsynliggjort, at indtil 15 dage af
tidsfristforlængelserne skyldes vejrlig, for hvilket der hverken kan
kræves erstatning eller godtgørelse, jf. AB 92, § 27, stk. 3.
Med hensyn til ekstraarbejder fremgår det af sagen, at der er udført
ekstraarbejder for 1.191.921,50 kr. På en del aftalesedler er anført,
at ekstraarbejderne medfører tidsfristforlængelse. - - - Kommune
har gjort gældende, at der er givet 53 dages tidsfristforlængelse
som følge af ekstraarbejder, og byggepladsomkostningerne må
anses for indregnet i prisen for ekstraarbejderne. Voldgiftsretten
finder, at ekstraarbejder, som har medført tidsfristforlængelse, vil
kunne begrunde godtgørelse, jf. AB 92 § 27, stk. 2, nr. 1, såfremt
der kan bevises tab, i hvilken forbindelse bemærkes, at det ikke
kan kræves, at byggeriet er på »kritisk vej«, men bevisbyrden for
tabet er entreprenørens. HE har ikke fremlagt underbilag til
aftalesedlerne, hvorfor det ikke er muligt at fastslå, i hvilket omfang
eksempelvis udgifterne til projekt- og byggeledelse samt
kvalitetssikrings-medarbejder er medregnet i den forlangte pris.
Det må dog antages, at i hvert fald en væsentlig del af disse udgifter
er medregnet.
HE har begrundet sit krav i uklarheder i projektet og - - -
Kommunes forsømmelighed med hensyn til afklaring heraf.
Voldgiftsretten finder på grundlag af navnlig G's [fra HE]
forklaring, der understøttes af hans beslutningsliste og parternes
korrespondance samt aftaleseddel 35 om ekstraudgifter i anledning
af opdelt montage, at en væsentlig del af forsinkelserne skyldes de
af HE anførte årsager. Som sagen foreligger oplyst med hensyn til
tabet, fastsættes det HE tilkommende erstatnings- og
godtgørelsesbeløb skønsmæssigt til 600.000 kr. + moms.
Med hensyn til - - - Kommunes selvstændige krav bemærkes:
HE har helt generelt gjort gældende, at - - - Kommune ved at
betale slutacontofakturaen den 20. januar 2014 har afskåret sig fra
efterfølgende at gøre mangler gældende, jf. AB 92, § 22, stk. 7,
analogt. Voldgiftsretten bemærker hertil, at bestemmelsen
omhandler entreprenørens slutopgørelse, og der er ikke
holdepunkter for at antage, at en bygherre ikke efterfølgende skulle
kunne kræve erstatning for ikke-udbedrede mangler m.v.
Vedrørende udgiften til udskiftning af træbeklædning på bygning
A og B's facader bemærkes, at det fremgår af skønserklæringen,
at afslutningen af træbeklædningen mod zinkinddækningen er
foretaget med varierende afstande, hvilket ikke er
håndværksmæssigt korrekt. Det samme gælder det forhold, at
sømrækken i øjenhøjde er ujævn. Voldgiftsretten er enig med
skønsmanden i, at der foreligger en mangel ved træbeklædningen.
Afslutningen af træbeklædningen vil kunne rettes modsat den
ujævne sømrække. Voldgiftsretten finder imidlertid, at en
udskiftning af de 2 bygningers træbeklædning vil være
uproportional i forhold til manglens karakter, hvorfor der alene
tilkendes et forholdsmæssigt afslag på 40.000 kr. + moms.
Vedrørende - - - Kommunes krav om erstatning for
fejlkonstruerede terrassedøre fremgår det af skønsmandens
besvarelse, at dørene opfylder de krav, som er anført i
byggesagsbeskrivelsen, men at de visuelt adskiller sig fra de
samtidig opsatte koblede vinduer ved at være forsynet med
udvendige koblingsskruer i messing. Det fremgår af sagen, at HE
den 16. januar 2013 fremsendte kopi af - - - vinduers beskrivelse

af de vinduer og døre, som man agtede at isætte, til TR-A og - - -
til endelig godkendelse. Samme dag svarede I, at han havde
foretaget stikprøvekontrol af vinduer og døre, idet han dog samtidig
henviste til andre varenumre end dem, der fremgik af HE's
fremsendelse. I har ikke afgivet forklaring for voldgiftsretten, og
det anførte findes ikke at kunne medføre, at - - - Kommune har
overtaget risikoen for, at dørene er i overensstemmelse med
kontrakten. Skønsmanden har anført, at terrassedørene ikke har
samme visuelle kvalitet som vinduerne. Voldgiftsretten finder, at
den visuelle forskel i betydelig grad er afhjulpet ved, at
messingskruerne er malet hvide, og der er derfor ikke grundlag for
at kræve dørene udskiftet. Derimod fremgår det af skønsmandens
besvarelse, at konstruktionen må antages at medføre betydelige
krav til vedligeholdelsen sammenlignet med en skjult, beskyttet
sammenkobling. Voldgiftsretten finder, at HE er ansvarlig for denne
øgede vedligeholdelsesudgift, og tillægger derfor - - - Kommune
20.000 kr. + moms til dækning heraf.
- - - Kommune har krævet et fradrag på 20.000 kr. + moms under 
henvisning til, at der kun er udført 1 blower door-test pr. bygning. 
Der er enighed om, at bygningerne er tætte. G fra HE har forklaret, 
at man har udført 2 pr. bygning, idet man var nødt til at udføre 
testen i 2 omgange i dele af bygningen pga. de åbne spidser. TR-
A har bekræftet, at det var vanskelige bygninger at udføre testen 
på. Det fremgår af arbejdsbeskrivelsen, at »Trykprøvning vil blive 
foretaget… i alt 3 gange pr. bygning«. Det er ubestridt, at den ene 
trykprøvning blev sparet væk. Efter det af G fra HE og TR-A 
oplyste, hvorefter bygningerne ikke kunne trykprøves i en omgang, 
findes der ikke grundlag for at fastslå, at arbejdsbeskrivelsens krav 
ikke er opfyldt. Kravet tages derfor ikke til følge.
- - - Kommune har under hovedforhandlingen nedsat kravet 
vedrørende 4. - - - vej til 50.000 kr. efter skønsmandens forklaring. 
Voldgiftsretten bemærker, at der er tale om en offentlig vej, som 
fører til byggepladsen, og det påhviler bygherren at sørge for, at 
entreprenøren kan komme frem til byggepladsen. Det findes ikke 
godtgjort, at HE har handlet ansvarspådragende i forbindelse med 
transporten til og fra byggepladsen, og påstanden tages derfor ikke 
til følge.
Vedrørende kravene angående looptest og manglende CE-
mærkning fremgår det af mangelslisten samt BH-R's forklaring, at 
der ikke var foretaget den foreskrevne looptest. Skønsmanden har 
opgjort udgiften til 12.000 kr.+ moms, jf. besvarelsen af spørgsmål 
12. Det fremgår endvidere af vidnets forklaring, at CTS-montøren 
ikke har modtaget den relevante dokumentation vedrørende de to 
ventilationsanlæg, hvilket påhvilede HE at sørge for. Det fremgår 
af skønsmandens besvarelse af spørgsmål 9 a, at udgiften hertil er 
1000 kr. + moms.
- - - Kommune har i sin påstand medtaget udgiften til 2 emhætter. 
Skønsmanden har i besvarelsen af spørgsmål 10 konstateret, at der 
alene mangler 1 emhætte, og at udgiften til etablering af denne 
udgør 16.000 kr.+ moms, som tages til følge.
Skønsmanden har konstateret, at indreguleringen af det ene 
ventilationsanlæg ikke er udført håndværksmæssigt korrekt, jf. 
besvarelsen af spørgsmål 11 a-k, og har opgjort udgiften til 
regulering til 18.500 kr. + moms. Herudover har skønsmanden 
konstateret, at et røgrør ikke er udført korrekt, idet røret ikke har 
den foreskrevne hældning på mindst 3 grader, jf. besvarelsen af 
spørgsmål 14. Udgiften til afhjælpning er anslået til 40.000 kr. 
Voldgiftsretten tager kravene til følge.
Idet HE har anerkendt kravene vedrørende dørpumpen og 
vareliften, findes de af - - - Kommune anførte mangelskrav at kunne 
opgøres således: 40.000 kr. + 20.000 kr. + 4.000 kr. + 1.000 kr. 
+12.000 kr. + 16.000 kr. + 18.500 kr. + 18.500 kr. + 40.000 kr. = 
170.000 kr. + moms.



- - - Kommune har herudover gjort nogle fradragskrav gældende.
For så vidt angår kravet vedrørende aftaleseddel 52 bemærkes, at
det efter bevisførelsen findes godtgjort, at HE's kreditnota på 8.683
kr. blev afvist af D fra kommunen. Det fremgår endvidere af hendes
og A's [fra HE] korrespondance af 13. og 15. december 2013, at
kommunen havde afvist HE's tillæg ifølge aftalesedlens punkt 2
og 4, mens der var enighed om de øvrige tillæg og fradrag. Herefter
findes - - - Kommune at have et fradragskrav på 23.617 kr. + moms.
Med hensyn til - - - Kommunes påstand om fradrag for ikke-
leverede bruseafskærmninger fremgår det af tilbudslisten, at under
tømrerentreprisen vedrørende bygning A og B (boenhederne) er
anført 75.677 kr., der angives at vedrøre spanske vægge i toiletter.
Endvidere er der under overskriften »Enhedspriser (indeholdt i
tilbuddet)« anført: »(TØ) Pris på levering og montering af
bruseafskærmning ved toiletter kr./stk. 6.700,00«. I
arbejdsbeskrivelsen for boenhederne er under punktet
»B.3.1.4.spanske vægge i toiletter« om arbejdets omfang anført,
at arbejdet omfatter brusevinger i samtlige toiletrum for lejligheder.
En tilsvarende bemærkning er vedrørende hovedhuset anført under
overskriften »Nye indvendige døre, glaspartier med sidepartier«.
I tegning (99)3.01 er vedrørende boenhederne vist bruseafskærming
i 9 lejligheder, og det fremgår af detaljetegning (99)4.02, at der er
tale om brusevinger. Voldgiftsretten finder på denne baggrund, at
det med tilstrækkelig tydelighed fremgår af tilbudsmaterialet, at
der skulle leveres brusevinger til boenhederne, jf. AB 92, § 3, stk.
3 og 4, hvorfor kravet tages til følge med 60.300 kr. + moms.
Derimod kan det under hensyn til uoverensstemmelserne mellem
tegningsmaterialet og beskrivelserne ikke antages at have været
indeholdt i tilbuddet vedrørende hovedhuset.
- - - Kommune har krævet fradrag for udgifter i forbindelse med
manglende sikkerheds- og sundhedsplan. Det fremgår af
byggesagsbeskrivelsens pkt. 5, at HE forud for arbejdets begyndelse
skulle udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed. Dette krav blev
ikke opfyldt, hvorfor Arbejdstilsynet ved skrivelse af 25. april 2013
gav - - - Kommune et strakspåbud om at bruge autoriseret
rådgivningsvirksomhed til sikring af, at kravene blev opfyldt. Dette
påførte kommunen en udgift til rådgiver på 33.420 kr. + moms.
Voldgiftsretten er enig i, at det påhviler HE at godtgøre udgifterne
til rådgiveren.
HE har anerkendt fradraget for skiltning, og - - - Kommunes
fradragskrav kan herefter opgøres til 23.617 kr. + 60.300 kr. +
12.700 kr. +33.420 kr. = 130.037 kr.
Herefter kan parternes mellemværende opgøres således, at HE
har krav på 600.000 kr., hvori skal fratrækkes - - - Kommunes krav
for mangler og fradrag i alt 300.037 kr. HE's påstand tages herefter
til følge med 299.963 kr. + moms = 374.953,75 kr.
Med hensyn til HE's påstand om nedskrivning af garantien
bemærkes, at der ved nærværende kendelse er taget stilling til
kommunens mangelskrav, og HE findes herefter at have krav på
nedskrivning af garantien til 2 %, jf. AB 92 § 6, hvorfor påstanden
herom tages til følge.
Efter sagens forløb og udfald forholdes med sagens omkostninger
som nedenfor bestemt.

Thi bestemmes
Indklagede, - - - Kommune, skal til klageren, HE A/S, betale
374.953,75 kr. med procesrente fra den 15. november 2013.
- - - Kommune skal nedskrive garanti - - - til 2 % af
entreprisesummen.
Hver part bærer egne omkostninger, herunder omkostninger til
syn og skøn.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens
behandling af sagen, betales af klageren og indklagede med hver
halvdelen efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.
Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter dens modtagelse.
- - -



 

 

Kendelse afsagt den 5. marts 2018 af Voldgiftsretten, Byggeri og
Anlæg, i sag nr. C-13386

Hovedentreprenør HE (advokat Charlotte F. Malmqvist)
mod
Bygherre BH (advokat Kasper Mortensen og advokat Casper
Christiansen)

1. Indledning
Mellem klageren, hovedentreprenør HE (herefter »HE«) og
indklagede, - - - almene Boligselskab - - - (herefter »BH«), er der
opstået en tvist om det økonomiske opgør vedrørende
ekstraarbejder, forsinkelse og mangler i forbindelse med opførelse
af 40 nye taglejligheder på 8. etage af en eksisterende boligblok i
- - -.
I den anledning er der nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler
for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed«
med arkitekt m.a.a. Erik Jørgensen, civilingeniør Jens Wichmand
Jørgensen og højesteretsdommer Jan Schans Christensen, med
sidstnævnte som formand.

2. Påstande og hovedforhandling mv.
HE har nedlagt følgende påstande:
1. BH tilpligtes at betale HE 11.546.297,50 kr. inkl. moms,

subsidiært et mindre beløb efter voldgiftsrettens skøn, med
tillæg af renter i henhold til renteloven som følger:

Rente af 437.500,00 kr. inkl. moms fra den 30. august
2013 og til betaling sker.

•

• Rente af 68.278,75 kr. inkl. moms fra den 10.
december 2013 og til betaling sker.

• Rente af 8.832.415 kr. ekskl. moms fra sagens
indbringelse og til betaling sker.

2. BH tilpligtes at anerkende, at HE har ret til
tidsfristforlængelse på 65 arbejdsdage eller 13 uger,
subsidiært at HE har ret til tidsfristforlængelse i mindre
omfang end påstået.

3. Overfor BH's selvstændigt nedlagte påstand påstås frifindelse,
subsidiært påstås, at HE har ret til at foretage afhjælpning,
alternativt frifindelse mod betaling af et mindre beløb end
det påståede.

BH har nedlagt følgende påstande:
1. Ad. HE's påstand 1



Principalt: Frifindelse.
Subsidiært: Frifindelse mod betaling af et mindre beløb end det
påståede.
2. Ad. HE's påstand 2
Principalt: Frifindelse.
Subsidiært: Frifindelse mod anerkendelse af en mindre
tidsfristforlængelse end den påståede.
3. Mod HE
Principalt: HE skal til BH betale 9.087.255,50 kr. med tillæg af
procesrenter som følger:
- af 6.953.068,00 kr. fra indleveringen af svarskriftet den 1.

oktober 2014 og
- af 2.134.187,50 kr. fra indleveringen af processkrift A den

30. september 2015
til betaling sker.
Subsidiært: HE skal til BH betale et af voldgiftsretten fastsat
mindre beløb med tillæg af procesrenter. Hovedforhandling har
fundet sted den 23., 24., 25. og 26. januar 2018 i Voldgiftsnævnets
lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V.
- - -, - - -, - - -, - - - fra HE, - - -, - - - fra UR, - - -, - - - fra UR, - -
- fra UE og - - -, daværende administrerende direktør for HE, har
under hovedforhandlingen afgivet forklaring, ligesom der er
foretaget afhjemling af skønsmand Michael Krog Hansen.
I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt
med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig
sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne
og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og
voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3. Indledning - kort om tvisten og dens baggrund
BH indbød ved udbudsbrev af 20. oktober 2011 syv virksomheder
- herunder HE - til at afgive tilbud på opførelse af 40 nye
taglejligheder på 8. etage af en eksisterende boligblok beliggende
- - -, blok 1, - - -. I udbudsbrevet er bl.a. anført, at opgaven udbydes
»i hovedentreprise som systemleverance«, og at targetprisen er
58.944.000 kr. inkl. moms. Tildelingskriterierne var pris: 70 %,
byggeproces: 10 % og kvalitet af materialer: 20 %.
Det fremgår af udbudsmaterialet bl.a., at TR var totalrådgiver,
projekteringsleder, projekterende arkitekt, byggeleder samt
fagtilsyn, og at UR var projekterende ingeniør og fagtilsyn.
HE afgav tilbud den 2. december 2011 med en tilbudssum på
67.834.496 kr. inkl. moms. BH valgte HE's tilbud, som var det
økonomisk mest fordelagtige.
Den 10. februar 2012 indgik parterne hovedentreprisekontrakt.
For entreprisen er bl.a. aftalt AB 92med visse tilføjelser/fravigelser.
Den entreprise, der herefter blev iværksat og gennemført, indebar
en systemleverance med rumbokse (tagkassetter) fra
underentreprenøren UE. Rumboksene blev placeret på langsgående
stålbjælker, der var anbragt på det eksisterende tagdæk.
Parterne er bl.a. uenige om, hvem af dem der er ansvarlig for og
dermed skal betale for den efter- og omprojektering, som var
nødvendig for, at den valgte løsningmed rumbokse kunne anvendes.
Løsningen omfattede bl.a. langsgående stålbjælker og tilpasning
af sammenbygningsdele i grænsefladen mellem det eksisterende
byggeri og rumboksene.
Byggeriet blev påbegyndt den 10. april 2012 og blev afleveret
den 30. august 2013. Efter tidsplanen skulle byggeriet have været
færdigt den 31. maj 2013, og der er således tale om en forsinkelse
på 65 dage eller 13 uger. Parterne er uenige om, hvem af dem der
bærer ansvaret for forsinkelsen, og om HE har krav på
tidsfristforlængelse og forlænget byggetid, eller om BH har krav
på betaling af dagbod.

Parterne er endvidere uenige om, hvorvidt HE har krav på betaling
for en række arbejder, som efter HE's opfattelse er ekstraarbejder,
men som efter BH's opfattelse er omfattet af HE's entreprise efter
hovedentreprisekontrakten. En del af disse krav relaterer sig til den
ovennævnte tilpasning af projektet, mens en anden del er ekstrakrav,
som ikke er knyttet til valg af rumboks-løsningen.
Parterne er endvidere uenige om, hvorvidt der er mangler ved
gulvene i de nye lejligheder, som HE er ansvarlig for.

4. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat
4.1 Ansvaret for projektering af de langsgående stålbjælker mv.
Det fremgår som anført af udbudsbrevet af 20. oktober 2011, at
byggeopgaven blev udbudt i hovedentreprise som systemleverance,
Af Generel Arbejds- og Bygningsdelsbeskrivelse (»GAB«), der
var en del af udbudsmaterialet, fremgår bl.a.:
»4.1 Orientering
Hovedentreprisen udbydes som systemleverance beskrevet herved.
Der skal sammen med tilbudslisterne afleveres følgende som en
del af tilbudet
…
Redegørelse for stabilitet samt fastgørelse/støtte på eksisterende
underliggende bygningsdele.
SIDEORDNET TILBUD
Der skal medregnes sideordnet tilbud på følgende leverancer og
montager, uanset om arbejdet tilbydes som Systemleverance eller
in-situ byggeri. Sideordnet udbud/tilbud skal indeholde alle bi-fags
ydelser, der er krævet for det færdige arbejde.
Parketgulve
Køkkener
Ovenlys
Skydedøre
Rørkanal trapper
4.2 Omfang
Nærværende udbydes som systemleverance.
Arbejdet omfatter i sin helhed alle nødvendige dimensioneringer,
projekteringer, arbejdstegninger og produktionstegninger, arbejder,
forarbejder, leverancer, ydelser og bi-ydelser i henhold til projekt
og som er nødvendige for udførelsen og den fulde og gode
færdiggørelse af de nævnte bygningsdele, selv om disse ydelser
ikke udtrykkeligt er nævnt på tegninger eller i beskrivelser.
Arbejdet skal udføres fuldt færdigt i forbindelse med aflevering.
GENERELBESKRIVELSE PÅ SYSTEMLEVERANCE
Hovedentreprisen kan udføres/tilbydes enten som systemleverance
eller delvist traditionel in-situ byggeri. Herved gælder en af de to
muligheder, som er beskrevet herunder, med del 1 og del 2
DEL 1
Nærværende beskrivelser gælder for Hovedentreprisen udført som
systemleverance på rumstore konstruktioner.
Herunder BDB er gældende for de pågældende konstruktioners
udfaldskrav, men det står leverandør frit for hvilke systemer, dvs.
som rumelementer eller bygningselementer, der anvendes såfremt
det kan overholde udfaldskravene.
…
LEVERANCEN
…
Der skal dokumenteres før entrepriseaftalens indgåelse,
dokumentation, på garantier, og produktdokumentationer, at tilbudte
systemleverance overholder alle lovgivningskrav og indeholdte
udbudskrav i materialet.
Systemleverancen er med dette tilbud en del af den samlede
Hovedentreprise.
GRÆNSEFLADER



Vælges det at afgive tilbud som del 1 systemleverance, skal der
påregnes projektering i sammenbygning med eksisterende
konstruktioner og kompletterende dele. Hovedentreprenøren har
projekteringsansvaret for sine egen systemer og leverancer, til fulde,
og Rådgiver har projekteringsansvaret for bygningsdele der
sammenbygges in situ. som anvist under entrepriseskel.
Entrepriseskel
Ved del 1, bygge systemleverance med rumelementer, som
typiseret leverance, skal der påregnes at der udføres følgende in-
situ af den samlede hovedentrepriseleverance - leverance og
montage:
• Altandæk
• Altanrækværk
• Indvendige trapper
• Etagedækfastgørelser
• Installationer
4.2.0 DEL 2
Udføres Hovedentreprisen som traditionel Håndværkerudførelse
in-situ, eller med delvise bygningskomponenter som fx tag, væg,
og gulv, kassetter samt badekabiner, uden organiske materialer,
skal der påregnes det fulde komponents projektering, samt det skal
indpasse sig til det givne udbudsmateriales geometri og
bygningsdele/materialemæssigt tilstødende sammenbygning. Dette
sidst beskrevne løses i samarbejde med projekterende rådgivere.
…
4.7 PROJEKTERING
Generelt
Entreprenøren skal ved systemleverance, foretage en teknisk og
konstruktiv bearbejdning af systemleverancens projektet.
…
Dimensionering af konstruktioner
Konstruktionerne dimensioneres af entreprenøren og samtlige
konsekvenser af konstruktions valg som kræver ændringer på andre
bygningsdele skal være inkluderet i tilbuddet.
…
Entreprenøren udføre dimensionering og projektering på basis af
ingeniør- og arkitekt grundlag.
Opbygningen skal i geometri følge arkitekttegninger. Opbygningen
kan udføres efter principper i konstruktionsprojektet. Uanset hvilke
principper, der vælges for de bærende konstruktioner, skal der tages
hensyn til føringer af installationer, som vist i installationsprojektet
(eller som det alternativt vælges at udføre installationsprojektet).
…
Stabilitet
Tværstabilitet:
Tværstabiliteten af den nye tagetage opnås ved stålrammer, som
er placeret i lejlighedsskel (systemlinier pr. 6 meter). I
stålrammernes felter etableres afstivningskryds, som sikrer at lasten
overføres til de eksisterende stabiliserende betonelementvægge.
Ved valg af alternativ løsning for tværstabiliserende system, skal
det sikres, at det konstruktive system for tværstabiliteten
tilvejebringes i forhold til den eksisterende konstruktions
stabiliserende forhold. …
Længdestabilitet:
Den eksisterende bygning stabiliseres i længderetningen af
betonelementvægge ved trappeskakte mellem længdemodul E og
F.
…
Koncentrerede trækforankringskræfter forankres mekanisk til
betonfordelingsbjælke og dermed sikres tilstrækkeligt modhold
mod løft. Se endvidere afsnit om forankring og modhold.
Ved valg af alternativ løsning for stabiliserende system, skal det
sikres, at det konstruktive system for længdestabiliteten

tilvejebringes i forhold til den eksisterende konstruktions 
stabiliserende forhold.
Forankring og modhold
Det skal sikres, at den nye tagetage er forankret til den eksisterende
underliggende konstruktion. Da det bærende system vist i 
konstruktionsprojektet har en lav tyngde i forhold til den vindlast, 
bygningen skal regnes påvirket af, er der etableret en 
betonfordelingsbjælke, for at skabe et tilstrækkeligt modhold.
I projektet anvendes en let stålrammekonstruktion med 
afstivningskryds. Den vandrette belastning forårsager koncentrerede 
trækkræfter i afstivningskryds, som skal forankres til den 
eksisterende konstruktion. Forankringen skal ske mod de 
eksisterende stabiliserende vægge i systemlinier pr. 6 meter, samt 
ved trappeskakte. …
Anvendes en alternativ konstruktiv løsning, skal det eftervises at 
tilstrækkeligt modhold kan opnås, enten i form af egenvægt af nye 
konstruktion eller via mekaniske fastgørelser til den underliggende 
konstruktion, hvor fastgørelsesmidler er eftervist.«
I udbudsmaterialet indgår både tegningsmateriale, som omhandler 
en løsning baseret på tværgående fordelingsbjælker i beton (tegning 
KO-0-12), og tegningsmateriale (AR-0-30 A), som indeholder et 
tværsnit af det fremtidige byggeri, hvoraf det fremgår, at en mulig 
løsning kan være en konstruktion, der omfatter langsgående 
stålbjælker (der er på tegningen indtegnet fire mulige langsgående 
bjælker).
Den valgte løsning med en systemleverance baseret på rumbokse 
forudsætter, at der anvendes langsgående stålbjælker.
Hovedentreprisekontrakten af 10. februar 2012 mellem parterne 
henviser bl.a. til udbudsmaterialet, som således indgår i 
kontraktsgrundlaget.
- - - fra BH har bl.a. forklaret, at BH forud for det aktuelle udbud 
ved udbudsbrevet af 20. oktober 2011 havde gennemført et udbud 
vedrørende opførelse af taglejlighederne baseret på en in situ-
løsning, som var blevet annulleret, fordi de indkomne bud blev 
anset som for høje.
HE har anført bl.a., at udbudsmaterialet ikke lever op til kravet i 
AB 92 § 2, stk. 2, 2. pkt., hvorefter projektmaterialet »skal være 
entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes 
omfang og indhold«. I henhold til Betænkning 1246/1993, s. 63, 
indebærer kravet i AB 92 § 2, stk. 2, 2. pkt., at »beskrivelser, 
betingelser og tegninger skal give en sikker forståelse af 
byggeopgaven og vilkårene for denne, og at de bydende skal være 
på det rene med, hvilke projekterings- og arbejdsydelser opgaven 
omfatter«.
Det fremgår af udbudsbrevet dateret 20. oktober 2011, at opgaven 
udbydes i hovedentreprise som systemleverance.
Det er ikke meningsfyldt at anskue systemleverancen som blot 
én ud af to mulige løsninger. Systemleverancen har været forudsat 
ved udbuddet og ved den efterfølgende indgåelse af 
hovedentrepriseaftalen af 10. februar 2012. Systemleverancen må 
følgelig anses som den forudsatte løsning - og ikke som den af HE 
valgte løsning.
Når den forudsatte løsning netop er systemleverancen, har det den 
konsekvens, at hovedentreprenøren, der giver tilbud på denne, 
rettelig, jf. AB 92 § 2, stk. 2, 2. pkt., må kunne forvente et 
gennemarbejdet projektmateriale, der entydigt er bygget op omkring 
systemleveranceløsningen. Et sådant forelå ikke i denne sag.
Det er HE's opfattelse, at BH i forbindelse med, at entreprisen
blev ændret fra en håndværkerydelse in situ til en systemleverance,
helt generelt ikke har taget højde for alle nødvendige
projektændringer/tilretninger som følge af ændringen, hvilket har
medført uklarhed/tvetydighed i projektet i relation til en række for
denne sag vigtige projektbeskrivelser og tegninger. Problemet er



således ikke, at der skulle anvendes langsgående stålbjælker, men
at BH ikke foretog en omprojektering, da man i forbindelse med
det aktuelle udbud ændrede strategi fra et 100 % in situ-byggeri,
som havde været forudsat i det tidligere udbud, til et udbud, der
omfattede systemleverance. Dette synspunkt finder støtte i de svar,
som skønsmændene har afgivet.
Når den for sagen vigtige tegning AR-0-30 A viser fire stiplede
linjer, der angiver, at her skal der måske/måske ikke være
langsgående fordelingsbjælker, tegner der sig et billede af et ikke-
gennemarbejdet projekt. Risikoen forbundet hermed påhviler BH.
Et projektmateriale kan godt vise sig at være uklart, selvom en
part (eller begge parter) indledningsvis har troet, at projektmateriale
var »klart«. I denne sag var det således HE's opfattelse, at
projektmaterialet klart angav (mulighed) for langsgående
stålbjælker. Det, der imidlertid ikke var klart, var, at BH var af den
opfattelse, at HE selv skulle projektere disse. Havde det været
tilfældet, havde HE som minimum drøftet det med BH.
Konsekvensen af, at projekteringsansvaret for de langsgående
stålbjælker ikke (med den fornødne klarhed) er overdraget til HE,
er, at projekteringen og ansvaret herfor fortsat ligger hos BH. BH
gav HE mulighed for at udføre bjælkekonstruktionen ved valg af
langsgående stålbjælker, og valget af langsgående stålbjælker
udgjorde ikke en »alternativ« løsning.
BH's rådgivere har i øvrigt godkendt løsningen med de
langsgående stålbjælker.
BH har projekteringsansvaret for bygningsdele, der sammenbygges
in situ som anvist under »entrepriseskel« i GAB'en, hvilket bl.a.
betyder, at BH har projekteringspligten for de dele, der kan henføres
til etagedækfastgørelser. Etagedækfastgørelsesdefinitionen
omhandler fastgørelsen af de nye etagedæk til den eksisterende
bygning for de kræfter, der i henhold til gældende normer vil kunne
påvirke etagedækkene.
BH har anført bl.a., at det påhvilede HE at tilrette projektet. HE
afgav tilbud på udførelse af hovedentreprisen som in situ. På
projektmøde nr. 1 den 7. marts 2012 foreslog HE at udføre
hovedentreprisen som en systemleverance i stedet for in situ. HE's
løsning med rumbokse, som medførte, at de tværgående
fordelingsbjælker i beton skulle erstattes af stålbjælker, blev drøftet
og besluttet. Der var udelukkende tale om et ønske fra HE's side,
som gav HE lov til at ændre grundlæggende ved sit tilbud og overgå
fra in situ til systemleverance, selv om der var indgået en kontrakt
om udførelse af hovedentreprisen som in situ.
Det følger af almindelige entrepriseretlige principper, at en
entreprenør er ansvarlig for konsekvenserne af en ændring, der er
sket efter ønske fra entreprenøren selv. Forholdet kan sidestilles
med en partiel totalentreprise. Hvis ændringen f.eks. medfører
ekstraarbejder, er det bygherren uvedkommende. Det ville da også
være både urimeligt og ulogisk, hvis bygherren skulle bære risikoen
for en ændring, der er sket efter entreprenørens ønske og i dennes
interesse.
Også hvis det lægges til grund, at udbudsmaterialet skal tillægges
betydning ved fastlæggelsen af ansvaret for konsekvenserne ved
overgangen fra in situ til systemleverance, er det BH's synspunkt,
at ansvaret påhviler HE.
Det følger af bestemmelserne i GAB'en om omfang og
grænseflader (jf. pkt. 4.2), at hvis HE havde tilbudt at udføre
hovedentreprisekontrakten som en systemleverance, havde det
under alle omstændigheder været HE's ansvar at foretage de
nødvendige tilretninger af projektet. Dette giver også mening,
eftersom det selvsagt ikke er muligt at udarbejde et projektmateriale,
der passer til alle tænkelige systemleverancer, som tilbudsgiver
måtte byde ind med.

Den udbudte løsning og projektmaterialet var baseret på 
tværgående fordelingsbjælker i beton, hvilket f.eks. fremgår af 
tegning KO-0-12. HE's løsning med rumbokse var derimod baseret 
på langsgående fordelingsbjælker i stål. Brugen af rumbokse 
medførte således, at det statiske system såvel i længderetning som 
i tværgående retning skulle ændres i forhold til det udbudte projekt. 
Herudover skulle den projekterede løsning for sammenbygning 
med eksisterende bygningsdele ændres. Tegning AR-0-30 A, der 
viser fire mulige langsgående fordelingsbjælker under 
rumkonstruktionen, er et alternativ til løsningen med de tværgående 
betonbjælker og var alene medtaget for det tilfælde, at entreprenøren 
skulle vælge en anden løsning end den, der fremgår af udbuddet. 
Konstruktionsprojektet var baseret på en entydig statisk løsning 
med tværgående fordelingsbjælker i beton.
Det fremgår af GAB'en (4.2, del 1, vedrørende entrepriseskel), at
rådgiver ved en systemleverance har projekteringsansvaret for
etagedækfastgørelsen in-situ. Det påhviler således rådgiver at
projektere den samlingsdetalje, der skulle være mellem etagedækket
og den overliggende nye stålkonstruktion, der er en del af løsningen
med rumbokse. Selve stålbjælken og dét, der ligger over denne,
herunder samlingsdetalje mellem bjælke og rumbokse, er derimod 
en del af entreprenørens ydelse. Dette gælder ligeledes
projekteringen heraf.
Det anførte støttes ligeledes af GAB'ens pkt. 4.7, underpunkt 
»Forankring og modhold«, som viser, at udbudsprojektet var baseret 
på en løsning med tværgående betonbjælker, og at en løsning med 
langsgående stålbjælker må anses for et alternativ til det udbudte, 
som derfor skal projekteres af HE.
Voldgiftsrettens bemærkninger:
I udbudsbrevet af 20. oktober 2011 hedder det i indledningen:
»På vegne af bygherren… fremsendes hermed udbudsmateriale 
som grundlag for afgivelse af tilbud… i hovedentreprise som 
systemleverance.«. GAB'en indledes i pkt. 4.1 (»Orientering«) med 
ordene »Hovedentreprisen udbydes som systemleverance«…, og 
tilsvarende formulering findes i indledningen til pkt. 4.2 
(»Omfang«). Længere nede i beskrivelserne fremgår det, at der 
både er mulighed for systemleverance og in situ-byggeri. En del 
af entreprisen som f.eks. elevatoren vil efter sin karakter utvivlsomt 
være i form af en systemleverance, mens udbudsmaterialet med 
hensyn til øvrige dele, herunder selve byggeriet af de nye 
lejligheder, umiddelbart må forstås således, at en systemleverance-
løsning og en in situ-løsning er sidestillede.
I dele af beskrivelsen i GAB'en, f.eks. i afsnittene i pkt. 4.7 
(»Projektering«) om tværstabilitet og længdestabilitet og i afsnittet 
om forankring og modhold, anvendes formuleringerne »Ved valg 
af alternativ løsning…« og »Anvendes en alternativ konstruktiv 
løsning…«. Spørgsmålet er, om disse dele af beskrivelsen kan føre 
til en fortolkning af udbudsmaterialet, hvorefter udbuddet omfatter 
en løsning med tværgående betonbjælker, og at en systemleverance 
med langsgående stålbjælker må anses for et alternativ til det, der 
udbydes, med den følge, at en entreprenør, som tilbyder og anvender 
en systemleverance, påtager sig ansvaret for at tilpasse projektet.
En sådan forståelse bryder med øvrige dele af GAB'en, som 
nærmest synes at rangere systemleverance over in situ-byggeri, jf. 
bemærkningerne ovenfor. Hertil kommer, at udbudsmaterialet som 
anført både indeholder tegningsmateriale, som lægger op til en 
løsning baseret på tværgående fordelingsbjælker i beton (tegning 
KO-0-12), og tegningsmateriale (AR-0-30 A), hvoraf det fremgår, 
at en mulig løsning kan være en konstruktion, der omfatter 
langsgående stålbjælker.
Ud fra en samlet bedømmelse af udbudsmaterialet finder 
voldgiftsretten, at der ikke er grundlag for at rangordne de to 
løsningsmodeller således, at en in situ-løsning baseret på



tværgående fordelingsbjælker i beton anses for at være den udbudte
løsning, og at en løsningmed rumbokse og langsgående stålbjælker
er en afvigelse fra det udbudte med den konsekvens, at der heri
ligger en pligt for den, der tilbyder og anvender denne løsning, til
at tilrette projektet. De to løsningsmodeller må anses for
sideordnede.
Det kan efter indholdet af HE's tilbud af 2. december 2011,
herunder tilbudslisterne, give anledning til tvivl, om tilbuddet
omfatter en systemleverance eller en in situ-løsning. Voldgiftsretten
finder imidlertid ikke, at denne tvivl får afgørende betydning for
bedømmelsen af sagen.
Efter forklaringen afgivet af - - - fra UE lægger voldgiftsretten til
grund, at UE før jul 2011 fik en henvendelse fra - - -, som var
projektleder hos HE. HE var interesseret i at anvende UE's løsning
med rumbokse. Der blev ikke på dette tidspunkt indgået kontrakt
mellem HE og UE, men - - - fra UE gav ifølge sin forklaring
håndslag på, at UE kunne levere rumbokse til byggeriet.
Det må endvidere efter forklaringen afgivet af - - -, daværende
administrerende direktør for HE, lægges til grund, at en løsning
baseret på rumbokse med langsgående stålbjælker blev drøftet
mellem BH og HE inden indgåelsen af hovedentrepriseaftalen. - -
- fra HE har bl.a. forklaret, at han den 3. januar 2012 deltog i et
møde hos BH med deltagelse af bl.a. - - - fra BH (som var
medunderskriver på hovedentrepriseaftalen som projektleder) og
- - - fra UR. På mødet var fokus på rumbokse-løsningen, som BH
udtrykte interesse for. - - - fra UR pegede i den forbindelse på
behovet for at føre tilsyn med produktionen af rumboksene på UE's
fabrik i Letland (i overensstemmelse hermed foretog UR i uge 28
i 2012 en gennemgang af produktionen af rumbokse i Letland). I
forløbet efter mødet den 3. januar 2012 fokuserede parterne ifølge
- - - fra HE på en rumboks-løsning, og det var også denne løsning,
som ifølge hans forklaring lå til grund for
hovedentreprisekontrakten, der blev underskrevet den 10. februar
2012. Voldgiftsretten finder ikke anledning til at tilsidesætte - - -'s
[fra HE] forklaring, som bl.a. støttes af den forklaring, som - - -
har afgivet, og som efter voldgiftsrettens opfattelse ikke er blevet
imødegået af de øvrige forklaringer.
Voldgiftsretten lægger herefter til grund, at det på tidspunktet for
hovedentreprisekontraktens indgåelse lå fast, at HE's entreprise var
baseret på en systemleverance med rumbokse, der bl.a. forudsatte
anvendelsen af langsgående stålbjælker. Der blev i øvrigt ikke i
forbindelse med indgåelsen af hovedentreprisekontrakten taget
skridt til at ændre aftalegrundlaget, herunder de dele, der beskriver
det arbejde, som skal udføres.
Det, som passerede på projektmøde nr. 1. og nr. 2 (den 7. og 27.
marts 2012), støtter efter voldgiftsrettens opfattelse den ovenstående
bedømmelse. Referatet af mødet den 7. marts 2012 (pkt. 3.01 under
»Konstruktionsdrøftelser«) må forstås således, at bygherrens
rådgivere på mødet kunne godkende løsningen med langsgående
stålbjælker. På de to møder blev der ifølge referaterne bl.a. foretaget
en nærmere præsentation af UE's løsning med bokse, og der fandt
en drøftelse sted af den praktiske gennemførelse af projektet. I
forbindelse hermed drøftedes behovet for yderligere projektering,
ligesom spørgsmålet om, hvorvidt denne projektering skulle
foretages af UR som bygherrens rådgiver, blev drøftet. Parterne
var uenige om, hvem det påhvilede at forestå projektering, og for
hvis regning UR i givet fald skulle gøre dette. Hverken på de nævnte
møder, materialemødet den 29. marts 2012 eller under det
efterfølgende forløb blev der opnået enighed om disse spørgsmål.
Voldgiftsretten finder ikke, at HE på de nævnte møder eller
gennem sin korrespondance og dialog med UR, herunder i
forbindelse med UR's fremsendelse af tilbud af 3. og 13. april 2012
på rådgivningsassistance, har påtaget sig at betale for den yderligere

projektering, UR foretog, og som BH valgte at afholde udgifterne
til i første omgang.
Ved fastlæggelsen af, hvem der har projekteringsansvaret, må der
tages udgangspunkt i udbudsmaterialet, herunder GAB'ens
beskrivelse af grænseflader, jf. afsnittet herom under pkt. 4.2. Af
afsnittet om grænseflader fremgår, at hovedentreprenøren har
projekteringsansvaret for sine egne systemer og leverancer, mens
rådgiver - og dermed, i forholdet mellem HE og BH, bygherren -
har projekteringsansvaret for bygningsdele, der bygges sammen
på stedet (»in situ«), som anvist under entrepriseskel. Af det
efterfølgende afsnit om entrepriseskel fremgår, at der ved
systemleverancemed rumelementer må påregnes, at in situ-arbejdet
omfatter altandæk, altanrækværk, indvendige trapper,
etagedækfastgørelser og installationer.
Voldgiftsretten finder, at beskrivelsen af, hvem der har
projekteringsansvaret, må forstås således, at projekteringen af bl.a.
etagefastgørelsen, som skal foretages på stedet, er rådgivers
(bygherres) ansvar.
Med hensyn til etagefastgørelsen omfatter rådgivers - og dermed,
i forholdet mellem HE og BH, bygherrens - projekteringsansvar
efter voldgiftsrettens opfattelse (i) de langsgående stålbjælker, (ii)
samlingen mellem det eksisterende etagedæk og de nye stålbjælker
og (iii) samlingen mellem de nye stålbjælker og de rumbokse, der
placeres oven på stålbjælkerne. HE's projekteringsansvar omfatter
rumboksene og de dele, der knytter sig dertil. Grænsen mellem
rådgivers og HE's ansvar kan i denne sammenhæng beskrives som
oversiden af stålbjælkerne.
Det ændrer efter voldgiftsrettens opfattelse ikke på bedømmelsen
af ansvaret for projekteringen, at det under pkt. 4.7 i GAB'en er
angivet, at entreprenøren ved systemleverance skal foretage en
teknisk og konstruktiv bearbejdning af systemleverancens projekt.
Voldgiftsretten mener ikke, at der heri ligger V.
Det følger af det ovenfor anførte, at HE ikke er forpligtet til at
refundere de udlæg, som BH har afholdt til UR vedrørende
projektering af langsgående stålbjælker. (153.620 kr.) ekskl. moms.
4.2 HE's krav om tidsfristforlængelse
Parterne er enige om, at byggeriet skulle have været afleveret den
31. maj 2013, at det først blev afleveret den 30. august 2013, og at
forsinkelsen af byggeriet følgelig var på 65 dage eller 13 uger.
HE har rejst krav om tidsfristforlængelseskrav på i alt 13 uger,
hvoraf 5 uger ifølge HE kan henføres til parternes tvist om
projekteringen af de langsgående stålbjælker, 3 uger kan henføres
til manglende afklaring af materialevalg til køkkener og gulve, og
5 uger kan henføres til en række forhold, hvor nogle ifølge HE
tidsmæssigt overlapper hinanden, men som ifølge HE har ført til
en kumuleret forsinkelse og et heraf afledt krav om
tidsfristforlængelse på 5 uger.
HE har til støtte for sit krav gjort gældende bl.a., at forsinkelsen
skyldes BH's forhold. De enkelte forsinkende forhold ligger ifølge
HE hver for sig og/eller samlet på kritisk vej, og der er kausalitet
mellem de påberåbte forsinkende årsager og den de facto indtrådte
forsinkelse. HE har derfor gjort gældende, at HE har ret til
tidsfristforlængelse, og at denne er opgjort og varslet korrekt.
BH har generelt anført bl.a., at HE har bevisbyrden for, at de
omhandlede hændelser og forhold rent faktisk har forsinket
aktiviteter på kritisk vej, og at der derfor er årsagssammenhæng
mellem de påberåbte hændelser og den forsinkelse, der ramte
byggesagen (en sædvanlig årsag og virkning-bevisbyrde). Det
påhviler ikke BH at bevise, at der ikke er årsagssammenhæng. BH
bestrider, at HE på noget tidspunkt har påvist eller blot
sandsynliggjort, at der er årsagssammenhæng mellem de anførte
hændelser og forhold og den indtrådte forsinkelse.



Parterne har ud over det anførte knyttet en række bemærkninger
til de enkelte hændelsesforløb og forhold.
4.2.1 Opstartsfasen - projekteringen af de langsgående stålbjælker
Som anført under 4.1 i denne kendelse påhvilede det BH/dennes
rådgivere at projektere de langsgående stålbjælker, som var
nødvendige for, at rumboksene kunne placeres på det eksisterende
tagdæk.
Parterne er enige om, at arbejdet med montage af stålbjælker
skulle være påbegyndt i uge 22 i 2012, jf. tidsplan af 17. februar
2012, og at montagearbejdet først blev påbegyndt i uge 26 i 2012.
Af referatet af byggemøde nr. 1 den 7. marts 2012, hvor bl.a. - -
- fra UE deltog, fremgår bl.a., at dimensioneringen og fastgørelsen
af stålbjælkerne krævede yderligere beregninger, og at det blev
aftalt, at TR, der var rådgiver for BH, skulle fremsende en DWG-
fil til UE.
På byggemøde nr. 2, den 27. marts 2012, anmodede HE UR, som
ligeledes rådgav BH, om at forestå den nødvendige projektering i
forbindelse med systemleverancen.
I mail af 13. april 2012 til TR og UR betonede HE bl.a.
vigtigheden af, at der blev foretaget projektering. HE erindrede om
dette ved mails af 26. og 30. april samt 1. og 3. maj 2012. I mailen
af 1. maj 2012 varslede HE tidsfristforlængelse. Af en mail af 6.
maj 2012 fra UR til bl.a. HE fremgår, at UR var blevet igangsat
med at foretage beregninger vedrørende stålbjælkerne. Forløbet
frem til dette tidspunkt bar præg af, at rådgiverne ikke var enige
med HE i, at de - og ikke HE - skulle forestå projekteringen af
stålbjælkerne. Først vedmail af 4. juni 2012 fremsendte UR skitser
(tegninger) med anvisninger for, hvorledes forankringen af
bjælkerne skulle foretages.
På den anførte baggrund finder voldgiftsretten, at rådgivernes
nægtelse af at foretage den projektering af de langsgående
stålbjælker, som det kontraktuelt påhvilede BH/rådgiverne at
foretage, var årsag til forsinkelsen på 5 uger. Der var tale om arbejde
på kritisk vej.
Efter oplysningerne i sagen, herunder forklaringen afgivet af - -
- om forløbet med fremskaffelsen af de nødvendige oplysninger til
brug for projekteringen, finder voldgiftsretten, at der i skønsmæssigt
1 ud af de 5 uger tillige forelå forsinkende omstændigheder, der
skyldes HE's forhold.
Voldgiftsretten finder imidlertid, at de forsinkende
omstændigheder, der kan henføres til HE, ikke ændrer på, at HE
efter AB 92 § 24, stk. 1, som bl.a. giver entreprenøren ret til
tidsfristforlængelse ved forsinkelser, der skyldes bygherrens forhold
eller en anden entreprenørs forsinkelse, er berettiget til en
tidsfristforlængelse på 5 uger med hensyn til opstartsfasen.
4.2.2 Levering og montering af rumbokse - materialevalg til
køkkener og gulve
Der er enighedmellem parterne om, at montage af rummodulerne
ifølge revideret tidsplan af 18. juni 2012 var planlagt til at begynde
i uge 32, men at monteringen først blev påbegyndt i uge 34.
Det må efter bl.a. - - -'s [fra UE] forklaring lægges til grund, at
det oprindelig var hensigten, at køkkener og gulve i rummodulerne
skulle færdiggøres hos leverandøren i Letland, inden rummodulerne
blev transporteret til Danmark. Denne fremgangsmåde vil ifølge -
- - fra UE almindeligvis blive fulgt, da det er mest hensigtsmæssigt
og billigst at indrette og færdiggøre rumboksene i Letland inden
levering. Der viste sig imidlertid at være krav om, at der bl.a. skulle
gennemføres en beboerorientering, som førte til ændringer i
byggeriet, ligesom gulvtykkelsen, der ikke fremgik af
udbudsmaterialet, efterfølgende blev fastsat til 22 mm. Det var
først på byggemøde nr. 7 den 17. juli 2012, at de endelige
materialevalg mv. vedrørende køkkener og gulve lå fast.

Selv om de omhandlede ændringer ikke forhindrede UE - og 
dermed HE - i at levere rummodulerne uden køkkener, må det 
tilskrives BH's forhold, at det ikke fra begyndelsen blev gjort klart 
for HE, at den endelige projektafklaring ikke ville foreligge så 
tidligt, at rummodulerne kunne færdiggøres i Letland med køkkener 
monteret, således at levering kunne ske og montering påbegyndes 
i uge 32 som forudsat i tidsplanen. Køkkenerne måtte således 
færdiggøres efter monteringen af rummodulerne.
Voldgiftsretten fastsætter skønsmæssigt den forsinkelse, som det 
ovenfor anførte medførte, og som skyldes manglende klare 
anvisninger fra BH's rådgiveres side, til 2 uger. Det forsinkede 
arbejde lå på kritisk vej.
Med hensyn til den ene af de to uger finder voldgiftsretten efter 
en skønsmæssig vurdering, at forsinkelsen tillige skyldes forhold, 
som kan henføres til HE's planlægning og tilrettelæggelse af 
arbejdet, og som HE derfor var ansvarlig for.
Voldgiftsretten finder imidlertid, at de forsinkende 
omstændigheder, der kan henføres til HE, ikke ændrer på, at HE 
efter AB 92 § 24, stk. 1, er berettiget til en tidsfristforlængelse på 
2 uger vedrørende materialevalg til køkkener og gulve.
4.2.3 Øvrige forhold
Udover de omstændigheder, som er omtalt under 4.2.1. og 4.2.2,
har HE som anført tidligere rejst krav om yderligere 5 ugers 
tidsfristforlængelse, der udspringer af en række forskellige forhold.
Voldgiftsretten behandler i det følgende de forhold, som HE har 
anført til støtte for kravet om tidsfristforlængelse. Efter 
gennemgangen af de enkelte forhold tager voldgiftsretten samlet 
stilling til kravet om tidsfristforlængelse.
Strøm
Et af de forhold, som HE har påberåbt sig til støtte for en
tidsfristforlængelse, er manglende strøm i de monterede
modulbokse. Efter pkt. 4.1 i byggesagsbeskrivelsen af 20. oktober
2011 var HE ansvarlig for byggestrøm. Den eksisterende
strømforsyning fra hovedtavlen viste sig ikke at være tilstrækkelig,
og en yderligere strømforsyning var nødvendig, for at lejlighederne
kunne opvarmes, hvilket ifølge - - - 's [fra HE] forklaring bl.a. var
afgørende for, at HE kunne lægge gulvene og gennemføre
malerarbejdet.
HE havde på byggemøde nr. 26 den 8. januar 2013 rykket for en 
afklaring med hensyn til slutbrugeradresser, således at der kunne 
installeres elmålere og føres strøm til de enkelte modulbokse 
(lejligheder). På byggemøde nr. 27 den 15. januar 2013 rykkede 
HE igen for adresserne, og TR påtog sig herefter at indhente 
oplysning om adresserne. Ifølge referat af byggemøde nr. 30 den 
5. februar 2013 havde kommunen meddelt adresserne på dette 
tidspunkt, og [el-leverandøren] kunne herefter iværksætte de 
nødvendige aktiviteter. Af referat af byggemøde nr. 40 den 7. maj 
2013 fremgår, at [el-leverandøren] ville udføre nye kabelskabe som 
hasteopgave, og at el-entreprenøren ville igangsætte fremføring af 
stikledninger.
Voldgiftsretten finder på denne baggrund, at i hvert fald en del af 
den forsinkelse af arbejdet, der var forbundet med manglende strøm 
i de monterede modulbokse, skyldes rådgivernes/BH's forhold. Da 
arbejdet lå på kritisk vej, berettiger forsinkelsen HE til en 
tidsfristforlængelse.
Stålprojekt i forbindelse med gavlspær
HE har anført, at manglende afklaring af stålprojekt i forbindelse
med gavlspær har ført til en forsinkelse af de efterfølgende arbejder, 
og at dette skal føre til en tidsfristforlængelse. Voldgiftsretten finder 
ikke, at dette kan begrunde en tidsfristforlængelse, allerede af den 
grund, at det ikke er godtgjort, at der er tale om forsinkelse af 
arbejde på kritisk vej.
Brandkamserstatning



Ifølge HE har manglende afklaring af projekt vedrørende
brandkamserstatning, trapperum og vindfang besværliggjort
byggerytmen og dermed forsinket byggeriet.
I overensstemmelse med skønserklæring af 4. oktober 2016 (svar
på spørgsmål 1) lægger voldgiftsretten til grund, at
brandkamserstatning, trapperum og vindfang i vid udstrækning er
udført som projekteret, og at der derfor alene er sket mindre
tilretninger. Uanset om der måtte være sket en forsinkelse i
forbindelse med projekteringen eller ej, finder voldgiftsretten, at
det ikke er godtgjort, at der er tale om en forsinkelse af arbejde på
kritisk vej.
Afløbsinstallationer, boligventilation - installationer i krybekælder
og tagrum
HE har gjort gældende, at der var forsinkelser i forbindelse med
afløbsinstallationer og boligventilation (krybekælder og tagrum),
som berettiger HE til tidsfristforlængelse.
Der er en nær sammenhæng mellem disse forhold, som i det
følgende kort vil blive gennemgået og herefter behandlet samlet.
Arbejdet med afløbsinstallationerne, som var en følge af, at HE's
entreprise omfattede en systemleverance med rummoduler, skulle
foregå på det eksisterende dæk, og med hensyn til projekteringen
finder voldgiftsretten ud fra de betragtninger, som voldgiftsretten
har anført under 4.1, at ansvaret påhviler BH/dennes rådgivere.
HE's arbejde med afløbsinstallationerne skulle efter tidsplanen af
18. juni 2012 være udført fra uge 37. På dette tidspunkt var der
allerede indtrådt forsinkelse på grund af den forsinkede projektering
af de langsgående stålbjælker.
Det fremgår af referat af byggemøde nr. 32 den 19. februar 2013,
at - - - fra HE påmødet oplyste, at der var konstateret en »kollision«
mellem røgventilation og afløbsrør under modulbokse. Det fremgår
endvidere, at et afklaringsmøde var aftalt med - - - fra UR. Mødet
blev afholdt. Af referater af byggemøde nr. 35 den 12. marts 2013,
byggemøde nr. 36 den 19. marts 2013 og byggemøde nr. 37 den 9.
april 2013 fremgår, at problemerne med at få plads til afløb, der
skulle krydse langsgående stålbjælker, ikke var løst. På byggemøde
nr. 38 den 23. april 2013 var der ifølge referatet fundet en løsning
på problemet, og prøvemontering pågik.
Den sene løsning på problemet med afløbsinstallationerne, som
efter voldgiftsrettens opfattelse er BH's/dennes rådgiveres ansvar,
indebar bl.a., at det var nødvendigt at udføre installationerne i
rummet mellem det oprindelige tagdæk og undersiden af de nye
rumbokse (»krybekælderen«), hvilket har vanskeliggjort og
forsinket byggeriet. Arbejdet lå på kritisk vej.
Selve ændringen af afløbssystemet til et UV-system, dvs. et system
med lukket strømning, har efter voldgiftsrettens opfattelse ikke i
sig selv medført en forsinkelse.
Også med hensyn til boligventilation skulle HE's arbejde efter
tidsplanen af 18. juni 2012 være udført fra uge 37. Som nævnt før
var der på dette tidspunkt allerede indtrådt forsinkelse på grund af
den forsinkede projektering af de langsgående stålbjælker.
Parternes uenighed med hensyn til boligventilation omfatter
ansvaret for og betydningen af eventuel manglende projektafklaring
vedrørende ventilation i tagplan (tagrum), herunder ændring i
placeringen af taghætter/ventilationshætter. Ud fra de betragtninger,
som voldgiftsretten har anført under 4.1, påhviler ansvaret for
projektering af boligventilation BH/dennes rådgivere. HE modtog
først den endelige plan vedrørende bl.a. føring af kanaler for
boligventilation den 3. maj 2013. Selv om voldgiftsretten finder,
at der var tale om en projekteringsforsinkelse, somBH er ansvarlig
for, er der ikke tale om arbejde på kritisk vej. HE har derfor ikke
krav på tidsfristforlængelse med hensyn til dette.
Med hensyn til den forsinkelse, der har været en følge af, at en
del af ventilationsarbejdet måtte gennemføres i krybekælderen,

henviser voldgiftsretten til bemærkningerne ovenfor vedrørende 
arbejdet med afløbsinstallationerne i krybekælderen, som finder 
tilsvarende anvendelse på den forsinkelse, der her er tale om.
Elevator
HE har anført, at manglende projektafklaring vedrørende elevator
har ført til en forsinkelse af de efterfølgende arbejder, og at dette 
skal føre til en tidsfristforlængelse. Voldgiftsretten finder ikke, at 
dette kan begrunde en tidsfristforlængelse, allerede af den grund, 
at det ikke er godtgjort, at der er tale om forsinkelse af arbejde på 
kritisk vej.
HE's krav på tidsfristforlængelse vedr. »Øvrige forhold« 
Voldgiftsretten finder efter det foran anførte, at HE er berettiget
til tidsfristforlængelse for forsinkelser i forbindelse med manglende
strøm og vedrørende afløbsinstallationer og boligventilation
(krybekælder og tagrum). Da forsinkelsen i forbindelse med de
pågældende arbejder i et vist omfang overlapper hinanden, og da
der i øvrigt er en vis usikkerhed knyttet til den nøjagtige varighed
af forsinkelsen, fastsætter voldgiftsretten skønsmæssigt HE's krav
på tidsfristforlængelse til 4 uger.
4.2.4 HE's samlede krav på tidsfristforlængelse
HE har efter det ovenfor anførte krav på en tidsfristforlængelse
på i alt 11 uger.
4.3 HE's økonomiske krav som følge af tidsfristforlængelsen
4.3.1 Forlænget byggetid
Det følger af AB 92 § 27, stk. 1, nr. 1, at entreprenøren har krav
på erstatning, hvis en forsinkelse skyldes bygherrens forhold, jf. § 
24, stk. 1, nr. 2, og denne har udvist fejl eller forsømmelse. 
Voldgiftsretten finder, at dette er tilfældet med hensyn til de 11 
uger.
Af den samlede tidsfristforlængelse, som voldgiftsretten tilkender 
HE, er der 2 uger, hvor der tillige forelå forsinkende 
omstændigheder, der skyldes HE's forhold, jf. herom under 4.2.1 
og 4.2.2.
Voldgiftsretten finder, at HE alene har krav på erstatning efter 
AB 92 § 27, stk. 1, nr. 1, med hensyn til forsinkelse, som ikke 
(tillige) skyldes HE's egne forhold. HE har således alene krav på 
betaling som følge af tidsfristforlængelse med hensyn til 9 uger.
HE har rejst krav om betaling af 2.184.875 kr. ekskl. moms for 
en række forhold knyttet til forsinkelsen af byggeriet, herunder 
byggestyring, velfærdsfacilliter og stilladsleje. Der er ikke fremlagt 
nærmere dokumentation for alle de omhandlede udgifter, og 
voldgiftsretten fastsætter herefter skønsmæssigt HE's krav 
vedrørende forlænget byggetid til i alt 900.000 kr. ekskl. moms.
4.3.2 Forcering
HE har rejst krav om betaling af 625.175 kr. ekskl. moms til
dækning af forceringsomkostninger (121 timer vedrørende 
smedearbejder under modulbokse og 1350 timer vedrørende 
tømrerarbejder).
Det er ubestridt, at der ikke er indgået aftale mellem HE og BH 
om forcering.
Selv om HE har krav på tidsfristforlængelse, finder voldgiftsretten, 
at forceringen er sket i HE's egen interesse, og at HE ikke har krav 
på betaling for forcering.
4.4 BH's krav på dagbod
BH har rejst krav om betaling af 6.761.043 kr. i dagbod, idet BH
gør gældende, at HE er ansvarlig for overskridelse af 
afleveringsterminen for entreprisen.
Som nævnt tidligere er parterne enige om, at byggeriet skulle have 
været afleveret den 31. maj 2012, og at det først blev afleveret den 
30. august 2013, dvs. at forsinkelsen af byggeriet var på 65 dage 
eller 13 uger.
Parterne er endvidere enige om, at der er aftalt dagbod, og det 
gøres ikke gældende fra HE's side, at BH har fortabt sit krav på



dagbod på grund af manglende eller for sen varsling. Der er enighed
mellem parterne om, at dagbod udgør 104.016 kr. pr. dag.
HE har krav på en samlet tidsfristforlængelse på 11 uger, jf. 4.2.4
ovenfor.
Voldgiftsretten finder herefter, at BH har krav på dagbod for 2
uger eller 10 dage.
Den omstændighed, at der med hensyn til 2 af de 11 uger tillige
forelå forsinkende omstændigheder, der skyldes HE's forhold (jf.
under 4.2.1 og 4.2.2), kan - i en situation, hvor forsinkelsen også
skyldes BH's forhold - ikke føre til, at den periode, for hvilken BH
kan kræve dagbod, forlænges med 2 uger.
BH's krav på dagbod fremkommer herefter således: 10 dage a
104.016 kr. eller 1.040.160 kr.
4.5 Ekstrakrav rejst af HE
HE har rejst krav om betaling af en række arbejder, som efter
HE's opfattelse er ekstraarbejder, der ikke var en del af HE's
forpligtelser i medfør af hovedentreprisekontrakten. En del af disse
krav relaterer sig til den tilpasning af projektet, som fulgte af den
valgte løsning med rumbokse, mens en anden del er ekstrakrav,
som ikke er knyttet til valg af rumbokse-løsningen.
4.5.1 Ekstrakrav knyttet til rumbokse-løsningen
4.5.1.1 Ekstra kropsafstivninger
HE har ved aftaleseddel nr. 6 af 11. februar 2013 krævet betaling
af 172.044 kr. ekskl. moms for ekstra kropsafstivninger under
rumbokse.
BH har heroverfor anført bl.a., at de ekstra kropsafstivninger var
en direkte konsekvens af den løsning med rumbokse placeret på
langsgående stålbjælker, som HE havde valgt. Dette understøttes
af skønsmandens besvarelse af spørgsmål 31 i skønserklæringen
af 30. november 2017. Det påhviler HE at levere en holdbar løsning,
hvorfor enhver omkostning, som HE har afholdt i forbindelse med
levering og montering af de ekstra kropsafstivninger, er BH
uvedkommende. HE havde selv ansvaret for tilretning af projektet
til den valgte systemleverance. HE burde derfor have sikret
tilstrækkelige kropsafstivninger allerede ved montering af de
langsgående stålbjælker, hvorefter det ikke havde været nødvendigt
at foretage arbejde på tilbagegang. I den sammenhæng bemærkes,
at en del af kravet faktisk vedrører ekstra kropsafstivning udført
før modulmontage samt udgifter til materialer, og at disse udgifter
under alle omstændigheder ikke kan have udgjort en merudgift for
HE. På den baggrund bestrider BH, at HE er berettiget til at kræve
betaling for omkostninger forbundet med de ekstra
kropsafstivninger.
Voldgiftsretten bemærker, at det af det projektmateriale, som UR
fremsendte til HE ved mail af 7. juni 2012, fremgår, at der skulle
udføres kropsafstivninger på de langsgående (IPE 300) stålbjælker.
Det fremgik ikke af projektmaterialet, at der også skulle foretages
kropsforstærkninger på de underliggende (UNP 180)
vederlagsbjælker. I bilag til tilsynsnotat af 29. august 2012 pegede
UR bl.a. på, at der manglede kropsafstivning på vederlagsbjælke,
og ved mail af 20. november 2012 anviste UR, hvorledes der skulle
forholdes med hensyn til yderligere kropsafstivninger.
Voldgiftsretten finder på denne baggrund, at arbejdet med ekstra
kropsafstivninger er ekstraarbejde, som HE kan kræve betalt. HE's
krav på betaling vedrørende arbejdet fastsættes skønsmæssigt til
100.000 kr. ekskl. moms.
4.5.1.2 Ændringer og tilføjelser
HE har endvidere ved aftaleseddel nr. 11.1 af 15. marts 2013 rejst
krav om betaling af 754.106 kr. ekskl. moms for en række
ændringer og tilføjelser i det udbudte projekt. Arbejderne omfatter
brandkamserstatninger, brandsektionsvægge, lejlighedsskel samt
nedre og øvre dæk i trapperum.

BH har heroverfor anført bl.a., at HE havde ansvaret for at foretage
tilretning af projektet. Brandkamserstatninger, brandsektionsvægge
i tagrum, vægge i trapperum, nedre og øvre dæk i trapperum samt
lofter på underside af øvre dæk i trapperum var under alle
omstændigheder en del af hovedentreprisekontrakten, jf.
skønsmandens oprindelige besvarelse af spørgsmål 1 i
skønserklæringen af 4. oktober 2016. Selv om det har været
nødvendigt at foretage en mindre tilretning af projektet, skulle de
pågældende arbejder have været udført under alle omstændigheder,
og BH bestrider, at der er tale om ekstraarbejder, som HE kan kræve
særskilt betaling for. Det faktisk udførte arbejde adskiller sig ifølge
BH kun i mindre grad fra det, der oprindelig var projekteret, hvilket
bl.a. skyldes, at arbejdet i trapperum er udført in situ, hvorfor HE's
valg af systemleverance i al væsentlighed har været uden betydning.
I supplerende skønserklæring nr. 2 af 19. oktober 2017 (svar på 
spørgsmål 1 og 14) anfører skønsmanden bl.a. følgende med hensyn 
til, om det i aftaleseddel nr. 11.1 omhandlede arbejde adskiller sig 
fra udbudsprojektet:
»Ja, det udførte adskiller sig fra udbudsprojektet ved at 
udbudsprojektet angiver en ny tagetage, der er opbygget på stedet, 
hvorimod det udførte er en ny tageetage udført som indkranede 
kabinemoduler.
Kabinemodulerne er standardiserede i forhold til lejlighederne, 
hvorfor man har måttet udføre brandsektionering, lydadskillelse 
ol., i forhold til trappeopgange og den eksisterende bygning, som 
en efterfølgende påbygning på kabinemodulerne.
Udbudsprojektet i sig selv vurderes således ikke umiddelbart egnet 
til at bygge det udførte kabinemoduls-byggeri efter. Det er primært 
de i udbudsprojektet angivne krav omkring brandsektionering, 
lydkrav, overflader ol., som vurderes anvendelige for det udførte 
byggeri.
Det vurderes, at der inden udførelsen burde have været foretaget 
en egentlig omprojektering.
Uden omprojekteringen har der selvsagt været en del uafklarede 
detaljer, der er blevet løst på stedet, hvilket har vist sig 
uhensigtsmæssigt og en del mere komplekst end først antaget, som 
f.eks. brandsektioneringen«.
I skønsmandens svar på spørgsmål 21a i samme erklæring hedder 
det bl.a.:
»Spg. 21 (samt spg. 14) blev ved Teknikermøde beskrevet og 
specificeret til primært at omhandle brandsikring af hele 
trappeopgangen for den ny tagetage.
De beskrevne ekstraarbejder vurderes ligeledes at være en 
konsekvens af strategiændringen fra in situ-byggeri til kabinemodul-
byggeri uden egentlig omprojektering«.
I supplerende erklæring nr. 3 af 30. november 2017 hedder det i 
besvarelsen af spørgsmål 31 bl.a.:
»Aftaleseddel 011.1 vurderes i det primære at dreje sig om 
brandsikring af trappeopgange og vindfang.
Denne brandsikring vurderes alt andet lige at skulle have været 
sikret på stedet i et eller andet omfang uafhængigt af 
hovedbjælkernes spændretning, da det primært drejer sig om at få 
sikret brandtætningen mellem boligmodulerne, fællesmodulerne 
og den eksterne bygning.
Det ville angiveligt enkelte steder have drejet sig om lidt andre 
arbejder, men det vurderes generelt, at denne sikring på stedet 
kunne have været minimeret/simplificeret ved en 
gennemprojektering af kabinemodulløsningen inden udførelsens 
opstart.«
På baggrund af de ovennævnte besvarelser fra skønsmanden, og 
idet der i øvrigt henvises til voldgiftsrettens bemærkninger under 
4.1, finder voldgiftsretten, at der er tale om ekstraarbejder, som HE 
har krav på at få betalt. Efter oplysningerne i sagen finder



voldgiftsretten imidlertid ikke, at arbejdet kan føre til en betaling
i den størrelsesorden, som HE har krævet. HE's krav fastsættes
herefter skønsmæssigt til 100.000 kr. ekskl. moms.
4.5.1.3 Ekstrabeslag ved karnapper og fiberbeton
HE har ved aftaleseddel nr. 12A af 11. februar 2013 rejst krav om
betaling af 155.620 kr. ekskl. moms for ekstra beslag ved karnapper
samt tætning mellem modul og eksisterende fiberbeton.
BH har heroverfor anført bl.a., at omkostningerne til ekstrabeslag
og intern tætning i al væsentlighed var en konsekvens af HE's valg
af systemleverance med rumbokse placeret på langsgående
stålbjælker samt HE's valg af udførelsesmetode. Dette fremgår
ligeledes af skønsmandens oprindelige besvarelse af spørgsmål 2
i skønserklæringen af 4. oktober 2016 samt (gen)besvarelsen af
spørgsmål 2 i skønserklæringen af 19. oktober 2017. Det påhviler
HE at levere en holdbar og tæt løsning, hvorfor enhver omkostning,
som HE har afholdt vedrørende ekstra beslag og intern tætning, er
BH uvedkommende. Hertil kommer, at HE selv havde ansvaret for
tilretning af projektet til den valgte systemleverance. HE burde
derfor have udført de ekstra beslag og den interne tætning i
forbindelse med det oprindelig udførte arbejde på karnapperne,
hvorefter det ikke havde været nødvendigt at foretage arbejde på
tilbagegang. En del af kravet vedrører udgifter til materialer, og
disse udgifter kan under alle omstændigheder ikke have udgjort en
merudgift for HE. På den baggrund bestrider BH, at HE er berettiget
til at kræve betaling for omkostninger forbundet med de ekstra
beslag og intern tætning.
I supplerende skønserklæring nr. 2 af 19. oktober 2017 (svar på
spørgsmål 2 og 15) anfører skønsmanden bl.a. følgendemed hensyn
til, om det arbejde, der er omhandlet i aftaleseddel 12A, adskiller
sig fra udbudsprojektet:
»Ja, det udførte adskiller sig fra udbudsprojektet ved at
udbudsprojektet angiver en ny tagetage, der er opbygget på stedet,
hvorimod det udførte er en ny tageetage udført som indkranede
kabine-moduler.
Kabinemodulerne er standardiserede i forhold til lejlighederne,
hvorfor man har måttet udføre karnapper og facadebeklædningen
som en påbygning på kabine-modulerne.
Udbudsprojektet i sig selv vurderes således ikke egnet til at bygge
det udførte kabine modulsbyggeri efter. Det er primært de i
udbudsprojektet angivne krav omkring vandtætninger, overflader
ol., som vurderes anvendelige for det udførte byggeri.
Uden omprojekteringen har der selvsagt været en del uafklarede
detaljer, der er blevet løst på stedet, hvilket har vist sig
uhensigtsmæssigt og en del mere komplekst end først antaget, som
f.eks. montering af facadeskaller samt interne tætninger i facader«.
Som svar på spørgsmål 22a, hedder det i samme erklæring bl.a.:
»Spg. 22 blev ved Teknikermøde beskrevet og specificeret til
primært at omhandle en intern tætning i selve brystningen bag
fiberbetonen for alle brystninger.
De beskrevne ekstraarbejder vurderes ligeledes at være en
konsekvens af strategiændringen fra in situ-byggeri til kabinemodul-
byggeri uden egentlig omprojektering«.
I supplerende erklæring nr. 3 af 30. november 2017 hedder det
endvidere bl.a. (svar på spørgsmål 31):
»Aftaleseddel 012A vurderes i det primære at dreje sig om interne
tætninger og bærebeslag for brystningerne i fiberbeton.
Denne tætning og bæring af fiberbetondele vurderes alt andet lige
at skulle have været udført på stedet uafhængigt af hovedbjælkernes
spændretning.
Det ville angiveligt have drejet sig om stort set samme arbejder,
men det vurderes generelt, at denne udførelse på stedet burde kunne
have været minimeret/simplificeret ved en gennemprojektering af
kabinemodulløsningen inden udførelsens opstart.«

På baggrund af de ovennævnte besvarelser fra skønsmanden, og 
idet der i øvrigt henvises til voldgiftsrettens bemærkninger under 
4.1, finder voldgiftsretten, at der er tale om ekstraarbejder, som HE 
har krav på at få betalt. Efter oplysningerne i sagen finder 
voldgiftsretten imidlertid ikke, at arbejdet kan føre til en betaling 
i den størrelsesorden, som HE har krævet. HE's krav fastsættes 
herefter skønsmæssigt til 60.000 kr. ekskl. moms.
4.5.1.4 Projektering
HE har ved aftaleseddel nr. 30 af 1. maj 2013 rejst krav om
betaling af 718.950 kr. ekskl. moms for projektering foretaget i
perioden fra byggeriets opstart til og med den 31. december 2012.
Af en opgørelse fremgår, at projekteringen bl.a. vedrørte deltagelse
i møde med rådgivere, deltagelse i interne møder, koordinering af
projektforhold, udgifter til projektmateriale i grænseflader, trapper
og altaner samt UV-system.
HE har endvidere ved aftaleseddel nr. 48 af 24. maj 2013 fremsat 
krav om betaling af 475.000 kr. ekskl. moms for projektering udført 
i perioden januar til maj 2013. Af en opgørelse fremgår, at 
projekteringen angik en række forskellige forhold, herunder 
koordinering af projekt i grænseflader.
BH har heroverfor anført bl.a., at der for begge de to aftalesedlers 
vedkommende er tale om projektering, som var en nødvendig følge 
af HE's valg af systemleverance med rumbokse placeret på 
langsgående stålbjælker. HE har derfor ansvaret for at foretage den 
nødvendige tilretning af projektet, og ændringerne er BH 
uvedkommende.
Voldgiftsretten finder, at aftaleseddel nr. 30 og 48 omfatter 
projektering- og koordineringsopgaver af en i forhold til entreprisen 
accessorisk karakter og af et omfang, som ikke ligger uden for det, 
en entreprenør må forvente ved et projekt af den type som det 
foreliggende. Der er derfor ikke tale om ekstraarbejder, som HE 
kan kræve betaling for.
4.5.1.5 Ændring af ventilation på dæk
HE har ved aftaleseddel nr. 34.1 af 27. november 2013 fremsat
krav om betaling af 418.954 kr. ekskl. moms vedrørende ændring 
af ventilation på dæk. Arbejdet omfattede udførelse af ventilation 
fra eksisterende boliger i firkantede rør (i stedet for runde) på grund 
af krydsende stålbjælker og manglende frihøjde.
BH har heroverfor anført bl.a., at ændringen af ventilationen var 
en nødvendig følge af HE's valg af løsning med rumbokse placeret 
på langsgående stålbjælker og derfor BH uvedkommende. Det 
bemærkes i øvrigt, at en del af kravet tilsyneladende dækker over 
materialer, som skulle have været afholdt, uanset hvordan 
ventilationen var blevet udført. Det forhold, at en del af arbejdet 
ifølge HE har måttet udføres på tilbagegang, kan henføres til HE's 
valg af byggetakt, der ikke skal komme BH til skade. HE har kun 
betalt 356.110,90 kr. til sin underleverandør, - - - A/S, for at udføre 
det pågældende arbejde. Det pågældende hovedentreprenørhonorar 
er angiveligt fastsat til 17,65 %. BH bestrider, at HE har haft 
hjemmel til at beregne sig et hovedentreprenørhonorar i den 
størrelsesorden. Det er herudover vanskeligt at se, hvordan der kan 
være tale om et hovedentreprenørhonorar, når der intet sted er 
anført, at HE har beregnet sig et sådant honorar. Tværtimod er det 
BH's opfattelse, at der er tale om en efterrationalisering. Hertil 
kommer, at hovedentreprenørhonoraret er beregnet som en »skæv« 
procentsats, hvilket i sig selv er usædvanligt. Det bestrides derfor, 
at HE er berettiget til betaling for omkostninger forbundet med 
ændring af ventilationen.
Voldgiftsretten finder, at arbejdet vedrørende ventilationsrørene 
var resultatet af en mangelfuld projektering i forbindelse med 
udbuddet, og at der derfor er tale om ekstraarbejde. HE har derfor 
krav på betaling. Voldgiftsretten finder imidlertid, at det honorar, 
som HE har tillagt fakturaen fra - - - A/S, ikke kan overstige ca.



10% af fakturabeløbet. HE's samlede krav vedrørende dette arbejde
fastsættes herefter til 392.000 kr. ekskl. moms.
4.5.1.6 Tillæg for gener på installationer
HE har ved aftaleseddel nr. 51A af 16. august 2013 krævet betaling
af 1.023.555 kr. ekskl. moms for bl.a. gener forbundet med
udførelse af afløbsinstallationer i krybekælder samt omkostninger
forbundet med belysning, ændringer i afløb og udluftning af
faldstammer samt hultagning og genmontage for mandehuller i
gulve.
BH har heroverfor anført bl.a., at nødvendigheden af at udføre
arbejde i krybekælder er en direkte konsekvens af HE's eget valg
af løsningen med rumbokse og HE's planlægning af byggetakten.
Hvis HE i stedet havde valgt en løsning, hvor byggetakten var
»nedefra og op«, ville det besværlige arbejde i krybekælderen ikke
have været nødvendigt. BH bestrider derfor, at HE er berettiget til
betaling for omkostninger forbundet med ovennævnte forhold.
Voldgiftsretten finder, at det omhandlede arbejde var
konsekvensen af en mangelfuld projektering i forbindelse med
udbuddet, og at der derfor er tale om ekstraarbejde. HE har derfor
krav på betaling, men efter oplysningerne i sagen ikke i den
størrelsesorden, som HE har krævet. Voldgiftsretten tilkender
herefter skønsmæssigt HE 250.000 kr. ekskl. moms.
4.5.1.7 Trappeskakte - placering
HE har ved aftaleseddel nr. 61 af 4. september 2013 fremsat krav
om betaling af 426.400 kr. ekskl. moms vedrørende omkostninger
forbundet med ændring af placeringen af trappeskaktene.
BH har heroverfor anført bl.a., at ansvaret for den ændrede
placering af trappeskaktene under alle omstændigheder påhvilede
HE, som valgte at udføre hovedentreprisen som en systemleverance,
uden at der forinden blev foretaget de nødvendige tilretninger af
projektmaterialet. HE havde derfor ansvaret for tilretning af
projektet. BH har herudover peget på, at en del af kravet
tilsyneladende dækker over materialer, og materialeudgifter skulle
i alle tilfælde have været afholdt, uanset hvornår projektet var blevet
tilrettet, så det passede til HE's valg af systemleverance. BH
bestrider derfor, at HE er berettiget til betaling for omkostninger
forbundet med ændring af placering af trappeskakte.
I supplerende skønserklæring nr. 2 af 19. oktober 2017 (svar på
spørgsmål 26) hedder det bl.a.:
»Spg. 26 blev ved Teknikermøde beskrevet og specificeret til
primært at omhandle følger af den eksisterende bygnings tolerancer
samt tilpasninger for montering af kabinemodulerne.
De beskrevne ekstraarbejder vurderes ligeledes at være en
konsekvens af strategiændringen fra in situ-byggeri til kabinemodul-
byggeri uden egentlig omprojektering«.
På baggrund af den nævnte besvarelser fra skønsmanden, og idet
der i øvrigt henvises til voldgiftsrettens bemærkninger under 4.1,
finder voldgiftsretten, at der er tale om ekstraarbejder, som HE har
krav på at få betalt. Voldgiftsretten finder imidlertid, at
dokumentationen for HE's krav på betaling ikke er fyldestgørende.
HE's krav fastsættes herefter skønsmæssigt til 200.000 kr. ekskl.
moms.
4.5.1.8 Ændring af befæstigelse
HE har ved aftaleseddel nr. 68 af 19. september 2013 fremsat krav
om betaling af 152.600 kr. ekskl. moms for fastgørelse af modulerne
til fordelingsbjælkerne.
BH har heroverfor anført bl.a., at det påhviler HE at levere en
holdbar løsning, hvorfor enhver omkostning, som HE har afholdt
i forbindelse med fastgørelsen af modulerne til fordelingsbjælkerne,
er BH uvedkommende. Det fremgår af tilsynsnotat nr. 204 af 29.
august 2012, at der var betydelige problemer med den af HE
foreslåede løsning, der ikke var i stand til at opfylde de gældende
statiske krav. Tilsynet aftalte derfor med HE, at befæstigelserne

skulle ændres, jf. tilsynsnotat nr. 210 af 20. december 2012. Hertil 
kommer, at HE selv havde ansvaret for tilretning af projektet til 
den valgte systemleverance. HE burde derfor have sikret, at 
modulerne var ordentligt fastgjort i forbindelse med monteringen, 
hvorefter det ikke havde været nødvendigt at foretage arbejde på 
tilbagegang. BH bemærker herved, at en del af kravet vedrører 
ændret befæstigelse udført før modulmontage samt udgifter til 
materialer. Disse udgifter kan under alle omstændigheder ikke have 
udgjort en merudgift for HE.
I supplerende skønserklæring nr. 2 af 19. oktober 2017 (svar på 
spørgsmål 28a) anfører skønsmanden bl.a. følgende om de arbejder, 
der er omfattet af aftaleseddel 68:
»Spg. 28 blev ved Teknikermøde beskrevet og specificeret til 
primært at omhandle ændring af fastgørelsen af kabinerne-
modulerne til bærestålet for sikring mod vind-sug.
De beskrevne ekstraarbejder vurderes ligeledes at være en 
konsekvens af strategiændringen fra in situ-byggeri til kabinemodul-
byggeri uden egentlig omprojektering«.
I supplerende erklæring nr. 3 af 30. november 2017 hedder det 
endvidere i besvarelsen af spørgsmål 31 bl.a.:
»Aftaleseddel 068 drejer sig primært om fastgørelser for sikring 
mod vindsug.
Denne sikring mod vindens sugende effekt vurderes alt andet lige 
at skulle ske uafhængigt af hovedbjælkernes spændretning.
Den egentlige udførelse ville dog angiveligt have været skulle
udført anderledes, men igen vurderes det generelt, at denne
udførelse på stedet burde kunne have været minimeret/simplificeret
ved en gennemprojektering af kabinemodulløsningen inden
udførelsens opstart.«
Voldgiftsretten lægger til grund, at den løsning til fastgørelse af 
moduler til fordelingsbjælker, som HE havde foreslået, ikke 
opfyldte de statiske krav. Det var imidlertid først relativt sent, at 
rådgiver fremkom med anvisninger om ændring af befæstningerne. 
Voldgiftsretten finder på denne baggrund, at HE har krav på at få 
dækket en del af sit krav. HE tilkendes herefter skønsmæssigt 
50.000 kr. ekskl. moms.
4.5.2 Øvrige ekstrakrav
4.5.2.1 Reparation efter vandskader
HE har ved aftaleseddel nr. 14A af 11. februar 2013 krævet
betaling af 75.498 kr. ekskl. moms for omkostninger vedrørende 
vandskader.
BH har heroverfor anført bl.a., at BH ikke skal bære en del af 
ansvaret for vandskaderne. Tværtimod er HE efter BH's opfattelse 
eneansvarlig for vandskaderne. HE var ansvarlig for at udføre en 
korrekt og vandtæt overdækning, jf. byggesagsbeskrivelsen, pkt. 
4.6.3 Aflukning. Sammenkoblingen af tagnedløbet til UV-systemet 
skete i øvrigt efter ønske fra HE som følge af den valgte løsning 
med rumbokse. Det fremgår af UR`s tekniske notat af 11. juli 2012, 
at det er HE's egen leverandør, der har beregnet systemet og 
udarbejdet arbejdstegningerne, hvorfor HE er henvist til at rette et 
krav mod sin egen leverandør for vandskader som følge af UV-
systemet. BH bestrider derfor, at HE har krav på betaling for 
omkostninger forbundet med vandskaderne.
Voldgiftsretten har ikke grundlag for at antage, at vandskaderne 
er forårsaget af BH eller andre, der var knyttet til BH, og finder det 
mest nærliggende, at skaderne er forårsaget af HE eller en af dennes 
underentreprenører. Voldgiftsretten tager derfor ikke HE's krav om 
betaling til følge.
4.5.2.2 Brandtætning i etageadskillelse
HE har ved aftaleseddel nr. 35 af 13. maj 2013 fremsat krav om
betaling af 165.060 kr. ekskl. moms for brandtætning. Kravet angår 
HE's omkostninger ved brandtætning i etagedækadskillelsen, som 
er placeret der, hvor det gamle tag er nedrevet.



BH har heroverfor anført bl.a., at når der i arbejdsbeskrivelsen
for ventilationsarbejder henvises til brandtætning i taget, er der tale
om det på udbudstidspunktet eksisterende tag, dvs. den nuværende
etageadskillelse. Det savner efter BH's opfattelse mening at stille
krav om brandtætning i det nye tag, og ventilationsbeskrivelsen
giver da heller ikke det indtryk. HE's krav i aftaleseddel nr. 35
vedrører netop betaling for brandlukning af
ventilationsgennemføringer, brandlukning af gennemføringer for
udluftning af affaldsskakte, brandlukning af gennemføringer for
udluftning af elevatorskakte. Eftersom disse arbejder er indeholdt
i ventilationsbeskrivelsen, bestrider BH, at HE er berettiget til ekstra
betaling for arbejdet med brandlukning. BH har endvidere anført,
at skønsmanden i skønserklæring af 8. november 2016 ved
besvarelsen af spørgsmål A har anført, at den brandtekniske
redegørelse indeholder krav om brandtætning i sektionsadskillelsen.
Den brandtekniske redegørelse var en del af udbudsmaterialet,
hvilket også fremgår af udbudsbrevet.
Voldgiftsretten finder ikke, at det med den fornødne klarhed
fremgår af udbudsmaterialet, at HE's entreprise omfattede
brandtætning i etageadskillelsen. Der er derfor tale om
ekstraarbejder, som HE kan kræve betalt. Der er en vis usikkerhed
knyttet til størrelsen af de omkostninger, HE kan kræve betalt, og
voldgiftsretten tilkender derfor skønsmæssigt HE 150.000 kr. ekskl.
moms.
4.5.2.3 Tilslutning ved entredøre
HE har ved aftaleseddel nr. 62A af 10. september 2013 krævet
betaling af 54.623 kr. ekskl. moms for tilslutning ved entredøre.
Udgifterne angår overgangen mellem svalegangen og entredørene
(bundstykker).
BH har heroverfor anført bl.a., at BH ikke har accepteret denne
aftaleseddel. Overgangen fremgik af tegning AR-0-14 A, der var
en del af udbudsmaterialet. HE var eller burde have være bekendt
med, at overgangen under alle omstændigheder var en del af
hovedentreprisekontrakten.
Voldgiftsretten finder, at arbejdet med overgangen mellem
svalegangen og entredørene må anses for så tæt knyttet til
rumboksene, at det udgør en del af HE's leverance. HE har derfor
ikke krav på ekstrabetaling for dette arbejde.
4.5.2.4 Elevator
HE har ved aftaleseddel nr. 63A af 11. september 2013 rejst krav
om betaling af 1.057.898 kr. ekskl. moms for en række forskellige
omkostninger relateret til fastgørelsen af elevator.
BH har heroverfor anført bl.a., at fastgørelse af elevatoren var en
del af hovedentreprisekontrakten, og at det påhviler HE at levere
en holdbar løsning. Enhver omkostning, som HE har afholdt i
forbindelse med fastgørelse af elevatoren, er derfor BH
uvedkommende. En del af det i aftaleseddel nr. 63A anførte arbejde
vedrører forcering for i alt 130.000 kr. ekskl. moms. HE er derfor
under alle omstændigheder ikke berettiget til betaling herfor.
Voldgiftsretten bemærker, at det af kontraktsmaterialet
(Bygningsdel - 355.01 Elevator) fremgår, at entreprisen omfatter
projektering, levering, montering samt sammenbygning/fastgørelse
af elevator til eksisterende bygning. På denne baggrund finder
voldgiftsretten, at HE ikke har krav på yderligere betaling
vedrørende elevator. HE's krav om ekstrabetaling tages derfor ikke
til følge.
4.5.3 HE's samlede krav på ekstrabetaling

HE har efter det ovenfor anførte krav på ekstrabetaling på i alt
1.302.000 kr. ekskl. moms.
4.6 Mangler ved gulve
BH har gjort gældende, at gulvene i de nye tagboliger lider af en
mangel, idet de »gynger« og er ustabile. På baggrund af skønsmands
Michael Krog Hansens besvarelse er det BH's opfattelse, at de
gyngende gulve er mangelfulde, og at HE bærer ansvaret herfor.
Skønsmanden peger på, at den samlede konstruktion ikke
overholder gældende regler og anvisninger, og det er BH's
opfattelse, at ansvaret for gulvkonstruktionen påhvilede HE. Til
brug for udbedringen af gulvene har BH indhentet et
udbedringsforslag fra - - -, hvoraf det fremgår, at - - - har opgjort
udgifterne forbundet med udbedringsforslaget til 2.672.645 kr.
ekskl. moms. Dette beløb er lagt til grund ved opgørelsen af BH's
påstand vedrørende gulvene.
HE har herover anført bl.a., at der ikke foreligger mangler ved
det arbejde, som HE har udført. Eventuelle fejl, der kan henføres
til projekteringen, er BH's ansvar og risiko. I alle tilfælde kan HE
ikke acceptere omkostninger til udbedringen af de gyngende gulve
i den størrelsesorden, som BH har krævet. I den forbindelse
bemærkes, at HE ikke anerkender, at det tilbud, som BH ensidigt
har indhentet, skal tages til indtægt for, at HE accepterer de
omkostninger, som BH har opgjort.
I skønserklæring af 4. oktober 2016 (svar på spørgsmål C) anfører
skønsmanden om årsagen til, at gulvene gynger, bl.a. følgende:
»Det vurderes at årsagen til at gulvene gynger er en manglende
samlet stivhed ned igennem hele dækkonstruktionen til stabile
vederlag«.
I samme skønserklæring hedder det i svaret på spørgsmål D bl.a.:
»De enkelte dele i den samlede etagedækskonstruktion overholder
hver for sig de max 2 mm udbøjning ved alm. gang over en 2 m
retstok, men der vurderes ikke at være taget højde for den samlede
bevægelse ned gennem konstruktionen til stabilt underlag på det
gamle betonhus.
Det vurderes således ikke, at den samlede gulvkonstruktion er
udført i overensstemmelse med gældende regler og anvisninger,
hvor kravet på de max. 2 mm over en 2 m retstok ikke kan
overholdes på den samlede konstruktion, ligesom konstruktionen
relativt let kan sættes i uhensigtsmæssige svingninger.
Hvis der ses bort fra de for store bevægelser, vurderes der dog
ikke noget i veje med selve den håndværksmæssige udførelse af
de enkelte dele.«
På baggrund af de nævnte svar fra skønsmanden finder
voldgiftsretten, at gulvene er mangelfulde, og at HE er ansvarlig
for dette. BH har således krav på erstatning for de udgifter, der er
forbundet med en udbedring.
I det udbedringsforslag (overslag) af 17. oktober 2017 fra - - -,
som BH har fremlagt, er det bl.a. forudsat, at udbedringerne skal
ske inde fra lejlighederne, som derfor skal fraflyttes. Voldgiftsretten
finder det ikke godtgjort, at det er nødvendigt med en så omfattende
og dyr løsning. Efter et samlet skøn over, hvad udbedring af gulvene
med rimelighed må antages at koste, tilkender voldgiftsretten
herefter BH 500.000 kr. ekskl. moms.
4.7 Opgørelse af mellemværendet mellem parterne
BH har inden hovedforhandlingen i sagen godkendt følgende krav,
rejst af HE (beløb er ekskl. moms):

116.195 kr.• Ændring af taghætter
59.400 kr.• Fremstilling af lyddæmpere
321.700 kr.• Rensning af eksisterende ventilation
497.295 kr.• I alt



BH har tilbageholdt 435.000 kr. ekskl. moms. HE's krav mod BH kan herefter opgøres således:
Beløb i kr.HE`s krav

900.000 (ekskl. moms)1. HE forlænget byggetid
1.302.000 (ekskl. moms)2. HE ekstrabetaling
497.295 (ekskl. moms)3. Krav godkendt af BH, jf. ovenfor
435.000 (ekskl. moms)4. BH tilbagehold

783.573,755. Moms af 3.134.295 kr., jf. pkt. 1-4
3.917.868,756. I alt

Fradrag
1.040.1607. Dagbod

500.000 (ekskl. moms)8. Mangel ved gulve
125.0009. Moms af 500.000 kr., jf. pkt. 8

1.665.160Fradrag i alt
2.252.708,7510. HE's krav efter fradrag

4.8 Konklusion og sagsomkostninger
BH skal til HE betale 2.252.708,75 kr. med procesrente af 435.000
kr. fra den 30. august 2013 (tidspunktet for tilbageholdet) til betaling
sker og af 1.817.728,75 kr. fra sagens anlæg den 2. juni 2014 til
betaling sker.
BH skal anerkende, at HE har ret til en tidsfristforlængelse på 11
uger.
Efter sagens forløb og udfald forholdes med sagens omkostninger
som nedenfor bestemt.

Thi bestemmes
Indklagede, BH , skal til klageren, HE, betale 2.252.708,75 kr. med
procesrente af 435.000 kr. fra den 30. august 2013 til betaling sker
og af 1.817.728,75 kr. fra den 2. juni 2014 til betaling sker.
BHskal anerkende, at HE har ret til en tidsfristforlængelse på 11
uger.
I øvrigt frifindes BH og HE for de påstande, de hver især har
nedlagt over for hinanden.
Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.
De omkostninger, der har været afholdt til syn og skøn, betales
af parterne med halvdelen hver. BH skal til HE betale 16.453,13
kr.
De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens
behandling af sagen, betales af parterne med halvdelen hver efter
opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.
Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter dens modtagelse.
- - -



 

 

Kendelse afsagt den 4. oktober 2018 af Voldgiftsretten, Byggeri og
Anlæg, i sag nr. C-14566.

Hovedentreprenør E (cand.jur. Lennart G. Pedersen)
mod
Bygherre BH (advokat Niels Jørgen Oggesen)

1. Indledning
Mellem klageren, hovedentreprenørHE, herefter HE, og indklagede,
…, afd. 002, …, herefter BH, er der opstået en tvist om ansvar for
forsinkelser og om ekstraarbejder mv. i forbindelse med udført
renovering af altaner og facader på boligblokkene … beliggende i
….
I den anledning er der nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler
for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed«
med direktør, akademiingeniør Per Mohr Hansen, murermester
Ivan Stubbe og højesteretsdommer Lars Apostoli, med sidstnævnte
som formand.

2. Påstande og hovedforhandling
HE har nedlagt påstand om, at BH tilpligtes at betale HE
8.579.466,29 kr. inkl. moms med tillæg af procesrente som følger:
- af 125.000 kr. inkl. moms (restbeløb på faktura 21242 - bilag

2) fra den 5. december 2015 til betaling sker,
- af 125.000 kr. inkl. moms (restbeløb på faktura 21296 - bilag

3) fra den 2. februar 2016 til betaling sker,
- af 125.000 kr. fra 2. februar 2016 til betaling sker,
- af 5.957.078,29 kr. inkl. moms (faktura 21409 - bilag 5) fra

den 3. juni 2016 til betaling sker,
- af 2.247.388 kr. (tidsfristforlængelse for 115 arbejdsdage x

15.634 kr. ekskl. moms) fra klageskriftets indlevering til
betaling sker.

Subsidiært skal BH tilpligtes at betale et mindre beløb med tillæg
af renter.
Over for BH’s selvstændige påstand har HE nedlagt påstand om
frifindelse.
BH har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært betaling af et
mindre beløb end påstået af HE, med tillæg af procesrente fra
forfaldstidspunktet.
BH har endvidere nedlagt selvstændig påstand om, at HE til BH
skal betale 792.936 kr. med tillæg af procesrente fra den 26. februar
2018 til betaling sker.



Hovedforhandling har fundet sted den 24., 25. og 26. september
2018 i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620
København V.
Adm. dir. … (HE), driftschef C (BH), projektleder … (HE),
projektchef D (HE), projektchef … (HE), projektleder … (R),
projektleder F (R) og tilsynsførende T (R) har afgivet forklaring
under hovedforhandlingen.
Det er aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden
fuldstændig sagsfremstilling og uden gengivelse af forklaringerne
og alenemed gengivelse af parternes påstande og hovedsynspunkter
samt voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3. Kort sagsfremstilling
Sagen angår et projekt med renovering af altaner på 10 boligblokke,
heraf 4 vinkelblokke, i BH’s afd. 2 i…. Ud over renoveringen med
udvidelse og glaslukning af altanerne var facadepuds på nogle af
boligblokkene (de 4 vinkelblokke) også omfattet af projektet.
HE fik opgaven som hovedentreprenør, og ifølge
hovedentreprisekontrakten af 10. juli 2014 mellem BH og HE
udgjorde entreprisesummen 39.873.750 kr. inkl. moms, og
udbudstidsplanen af 4. juni 2014 var gældende med sluttermin den
31. maj 2015, dog med 15 arbejdsdages tidsfristforlængelse.
Parterne er enige om, at denne tidsfristforlængelse er udtryk for en
forskydning med 15 dage af byggeriets start- og
færdiggørelsestidspunkt.
Færdiggørelsen af projektet blev forsinket, og aflevering fandt
derfor sted den 28. oktober 2015. Parterne er ikke enige om
årsagerne til forsinkelsen. De er endvidere uenige om ansvaret og
om de økonomiske konsekvenser af forsinkelsen. Spørgsmålet om
HE’s krav på tidsfristforlængelse samt økonomisk godtgørelse fra
BH eller forpligtelse til betaling af dagbøder for forsinkelsen er
derfor et hovedspørgsmål i sagen.
Parterne er endvidere uenige om HE’s krav på betaling for
ekstraarbejder mv. som følge af projektændringer eller projektfejl,
som BH eller BH’s rådgiver, det rådgivende ingeniørfirma R A/S,
herefter R, er ansvarlig for. R var BH’s repræsentant og førte
tilsynet under gennemførelsen af projektet. Med R’s støtte har BH
helt eller delvist afvist en række af de krav om betaling for
ekstraarbejder mv., som HE har fremsat, og det er derfor også et
hovedspørgsmål i sagen, om denne afvisning er sket med rette.

4. Parternes hovedsynspunkter om forsinkelse og
økonomiske konsekvenser heraf
Ud over tidsfristforlængelsen på 15 dage i henhold til
hovedentreprisekontrakten er parterne også enige om, at HE har
krav på 32 vejrligsdage. Herudover har BH godkendt
tidsfristforlængelse med 18 dage. BH anser ikke HE for at være
materielt berettiget til yderligere krav om tidsfristforlængelse og
gør endvidere gældende, at yderligere krav om tidsfristforlængelse
under alle omstændigheder er fortabt på grund af manglende
reklamation. I øvrigt bestrider BH rigtigheden af de principper og
forudsætninger, som ligger til grund for HE’s økonomiske krav
som følge af forsinkelse.
Efter fradrag af den godkendte tidsfristforlængelse kan
forsinkelsen af den faktiske aflevering i forhold til
kontraktstidsplanen opgøres til 43 dage, som efter BH’s opfattelse
giver grundlag for krav om dagbøder a 31.899 kr. pr. dag, svarende
til 1.371.657 kr.
HE har afvist BH’s krav om dagbøder med den begrundelse, at
kravet ikke er materielt berettiget, idet HE har krav på
tidsfristforlængelse med i alt 162 dage. Hertil kommer, at BH efter

HE’s opfattelse under alle omstændigheder har fortabt krav om
dagbøder på grund af manglende eller for sen reklamation.
HE anser sig endvidere for at være berettiget til økonomisk
godtgørelse fra BH for forlænget drift af byggeplads, for så vidt
angår den del af tidsfristforlængelsen, som ikke kan henføres til de
32 vejrligsdage og de 15 dage, der blev aftalt ved
kontraktsindgåelsen. På dette grundlag har HE beregnet 115 dage,
som giver grundlag for et krav om økonomisk godtgørelse for
forlænget drift af byggeplads. Herefter er det økonomiske krav for
forlænget drift af byggeplads opgjort til 115 X 15.634 kr. + moms
= 2.247.388 kr.

5. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat vedr.
forsinkelse og økonomiske konsekvenser heraf
5.1. Om arbejderne i jorden
Byggemødereferat nr. 1 af 26. august 2014 viser, at arbejdet
allerede på dette tidspunkt var forsinket. I referatet hedder det
således bl.a.: »I forhold til kontrakttidsplanen er arbejdet incl.
tidsfristforlængelsen ca. 3 uger forsinket. … HE meddelte, at den
forsinkede opstart skyldes byggepladsstrøm og TDC kabler på blok
A og B. Tilsynet henstiller til forcering af arbejdet, herunder
produktionstegninger, således at de angivne tider i byggeavisen og
den aftalte sluttermin overholdes. … HE er positive og vil forcere
arbejdet, men forbeholder sig dog retten til tidsfristforlængelse pga.
den senere opstart.«
Det fremgår af de efterfølgende byggemødereferater, at det ikke
lykkedes at indhente forsinkelsen, der løbende blev større og større,
men at HE fortsat var optimistisk med hensyn til udsigten til at
færdiggøre byggeriet til tiden. I byggemødereferat nr. 9 af 18.
november 2014 er således bl.a. anført følgende: »HE forventer
fortsat kontrakttidsplanen overholdt. I forhold til
produktionstidsplanen er blok 3 og A ca. 3 uger forsinket.« I
byggemødereferat nr. 11 af 2. december 2014 hedder det: »HE
forventer fortsat kontrakttidsplanen overholdt. I forhold til
produktionstidsplanen er blok 3 forsinket med ca. 4 uger og blok
A med ca. 5 uger. Forsinkelserne skyldes langsom fremdrift af
smedearbejdet. Der er mindre forsinkelse pga. eksisterende stålprofil
ikke er placeret som vist på eksisterende tegninger. HE oplyste, at
der er lavet en plan om, hvordan smeden skal indhente
forsinkelsen.« Af byggemødereferat nr. 12 af 9. december 2014
fremgår bl.a.: »HE forventer fortsat kontrakttidsplanen overholdt.
I forhold til produktionstidsplanen er blok 3 forsinket med ca. 6
uger og blok A med ca. 5 uger. HE vil gerne vide, om nedskæring
af altaner på de næste blokke skal udsættes, da man er bagud i
fremdriften. … HE fremsender et oplæg over faktorer, der har haft
indflydelse på forsinkelserne. Der afholdes et særskilt møde om
tidsplan, hvor årsagen til forsinkelserne vil blive drøftet.«
Der blev afholdt møde om forsinkelserne mellem repræsentanter
for HE og R den 16. december 2014, og i dette møde gav HE udtryk
for, at det ikke var muligt at overholde kontraktstidsplanen, og at
man var berettiget til tidsfristforlængelse. R afviste kravet om
tidsfristforlængelse og fastslog, at BH ville kræve dagbøder, i det
omfang den aftalte afleveringsdato med tillæg af godkendte
vejrligsdage blev overskredet. Parternes uenighed og
meningsudveksling om berettigelsen af tidsfristforlængelse fortsatte
i efterfølgende korrespondance og er også bekræftet under
vidneafhøringerne for voldgiftsretten.
På baggrund af det anførte om forløbet finder voldgiftsretten, at
HE som følge af manglende reklamation er afskåret fra
tidsfristforlængelse ud over den af BH godkendte i anledning af
forhold, som angår arbejder, der er udført før mødet den 16.
december 2014, hvor man første gang fremsatte krav om



tidsfristforlængelse, jf. AB 92 § 24, stk. 3. Voldgiftsretten lægger
herved navnlig vægt på, at HE så sent som i byggemøde nr. 12 den
9. december 2014 fortsat gav udtryk for, at man forventede at
indhente de konstaterede forsinkelser, således at kontraktstidsplanen
blev overholdt.
HE har påberåbt sig en række problemer med arbejderne i jorden,
herunder nødvendigheden af dybere fundering end forudsat i
projektet samt problemer med diverse ledninger i terræn, som
grundlag for krav om yderligere tidsfristforlængelse. Allerede fordi
de pågældende problemer var løst, og de omhandlede jordarbejder
var færdigudført inden udgangen af oktober 2014, lægger
voldgiftsretten til grund, at HE som følge af manglende reklamation
har fortabt ethvert muligt krav om yderligere tidsfristforlængelse
begrundet med disse problemer, som HE ellers måtte have været
berettiget til.
5.2. Om tagudskæring og membraner ved altaner, dørkplade ved
tagaltan m.v.
Arbejdetmed tagudskæring i tagudhæng ogmembraner ved altaner
skulle ifølge tidsplanen have været færdigt på de første boligblokke
allerede inden årsskiftet 2014/2015. Imidlertid blev arbejdet på de
første boligblokke først påbegyndt i december 2014 og trak ud over
en længere periode ind i februar. Parterne er uenige om årsagerne
til den sene påbegyndelse af dette arbejde samt årsagerne til, at
arbejdet trak ud.
BH har gjort gældende, at grunden til, at arbejdet med tagudhæng
ogmembraner mv. blev forsinket, var for ringe bemanding, navnlig
for få tømrere på byggepladsen. BH har henvist til det herom anførte
i byggemødereferaterne og de forklaringer, som er afgivet af
projektchef ... og projektleder F fra R. BH har endvidere anført, at
man kulancemæssigt har godkendt en tidsfristforlængelse på 6 dage
på dette punkt, og at der ikke er grundlag for yderligere. Heroverfor
har HE gjort gældende, at der for dette arbejde er grundlag for en
tidsfristforlængelse på 49 dage + 1 dag på afklaring vedr.
dørkpladen. HE har herved bl.a. henvist til, at arbejdet med
udskæring af tagudhæng og membraner mv. ved altaner gik i stå
på manglende eller mangelfulde anvisninger i projektet og tilsynets
sene tilbagemelding om de ønskede løsninger og materialevalg.
Efter bevisførelsen, navnlig det fremlagte skriftlige materiale med
byggemødereferater og korrespondance mv. samt de afgivne
forklaringer, finder voldgiftsretten, at HE ikke har ført bevis for,
at BH eller R er ansvarlig for forhold, som har medført forsinkelse
af arbejdet med udskæring i tagudhæng eller med membraner mv.
ved altaner på en måde, som kan begrunde fristforlængelse ud over
den, som BH allerede har godkendt. Voldgiftsretten bemærker
herved, at oplysningerne om arbejdernes placering i forhold til »den
kritiske vej« er sparsomme, og at det må lægges til grund, at R har
besvaret HE’s forespørgsler om arbejdet uden forsinkelse.
5.3. Om manglende adgang til lejligheder
HE har fremsat krav om 24 dages fristforlængelse med henvisning
til manglende adgang til altanerne via de enkelte lejligheder. Det
fremgår af punkt 4.7.3 i fællesbeskrivelsen (FB), at »der arbejdes
ikke i boliger«, men det fremgår også af FB punkt 4.12.1 om adgang
til lokaliteter i brug, at »hovedentreprenøren forestår administration
af nøgler og er ansvarlig for adgang til de enkelte lejemål.« Det
fremgår endvidere, at »der skal anvendes nøglebokse, som skal
være forsikringsgodkendte.« Efter HE’s opfattelse er det derfor
forudsat, at der er adgang til de altaner, hvor der skal udføres
arbejde, via lejlighederne, og at hovedentreprenøren råder over
nøgler til de enkelte lejligheder med henblik på dette arbejde. I
HE’s tilbud af 8. december 2014 om udførelse af ekstraarbejde
med maling af altanvægge, som blev accepteret af tilsynet, indgår
også følgende udtrykkelige forudsætning: »Der er ikke medregnet
udgifter til lift/stillads, hvorfor adgang skal ske gennem lejlighed.«

Trods forudsætningerne om hovedentreprenørens råden over 
nøgleboks og om håndværkernes adgang til altanerne gennem 
lejlighederne blev der aldrig opsat nogen nøgleboks. HE mener, at 
der opstod betydelige forsinkelser og merforbrug af resurser netop 
af den grund. HE måtte således træffe aftale med beboerne for at 
få adgang til lejlighederne, og det var problematisk, bl.a. fordi 
beboerne jævnligt ikke gav adgang til altanerne for håndværkerne 
trods forudgående varslinger herom. Det blev også nødvendigt at 
anvende lift i videre udstrækning end forudsat for at få adgang til 
altanerne udefra, når maleren var forhindret i at komme til altanerne 
via lejlighederne. Med henvisning til den fremlagte korrespondance 
og mødereferaterne gør HE endvidere gældende, at der, medens 
problemerne stod på, gentagne gange blev reklameret og fremsat 
krav om tidsfristforlængelse og merbetaling med henvisning hertil.
BH har erkendt, at det var et vilkår for aftalen om malerarbejdet,
at der skulle være adgang gennem lejlighederne. Efter BH’s
opfattelse skyldtes problemerne med adgangsforholdene imidlertid,
at HE ikke var god til at overholde egne varslinger af beboerne,
som derfor i nogle tilfælde blev uvillige til at indgå eller overholde
aftaler om at blive hjemme for at give håndværkerne adgang
gennem lejlighederne. BH har henvist til den fremlagte
korrespondance og til C’s (fra BH) forklaring herom. C (fra BH)
forklarede endvidere, at årsagen til, at opsætning af nøglebokse
aldrig fandt sted, var manglende dokumentation for, at den
nøgleboks, som HE havde foreslået, var forsikringsgodkendt som
foreskrevet i FB punkt 4.12.1. Efter BH’s opfattelse er der i øvrigt
hverken tilstrækkelig dokumentation for reklamation eller for
rigtigheden af opgørelsen af den forsinkelse, som HE har gjort
gældende.
Voldgiftsretten lægger til grund, at HE efter aftalegrundlaget 
havde krav på adgang til altanerne via lejlighederne under 
forudsætning af, at der blev opsat en forsikringsgodkendt nøgleboks. 
Det fremgår af en mailkorrespondance mellem projektchef D fra 
HE og projektleder F fra R, at HE den 13. maj 2015 fremsendte 
forslag til tilsynet om en bestemt nøgleboksmodel. Foto af modellen 
er også fremlagt. Den 18. maj 2015 blev forslaget godkendt af R 
med følgende bemærkninger: »Det er OK med prisen herfra, så I 
kan bare gå videre med nøglebokse!« Denne godkendelse blev 
imidlertid annulleret ved en mail fra R dagen efter. I sin mail af 
19. maj 2015 skrev F således følgende til D (fra HE): »Har modtaget 
en mail fra bygherren om, at nøgleboks ikke er en mulighed! Vi 
må drøfte på mødet i morgen, hvad vi så kan gøre!«. Det fremgår 
hverken af den her omtalte mailkorrespondance eller noget andet 
skriftligt materiale, at der blev givet meddelelse til HE om, at 
årsagen til BH’s manglende accept af den foreslåede nøgleboks 
skulle være manglende opfyldelse af vilkåret om 
forsikringsgodkendelse, jf. FB punkt 4.12.1. I et projektnotat af 10. 
juni 2015 er problemet med adgangsvanskelighederne omtalt, og 
her har tilsynet alene noteret, at »nøglebokse er ikke en mulighed 
grundet beboernes holdning til aflevering af deres nøgler.« Heller 
ikke efter vidneforklaringerne for voldgiftsretten er det 
dokumenteret, at HE fik meddelelse om, at afslaget på nøglebokse 
skulle være begrundet med manglende forsikringsgodkendelse af 
den model, som HE havde foreslået. Der er i øvrigt ikke fremlagt 
nærmere oplysninger om, hvorvidt den af HE foreslåede model 
rent faktisk var forsikringsgodkendt. Voldgiftsretten finder herefter, 
at HE har ført fornødent bevis for, at den forsinkelse af byggeriets 
færdiggørelse samt den omkostningsforøgelse, som måtte være 
begrundet med manglende adgang til altanerne for maler, skyldes 
forhold, som bygherren er ansvarlig for.
Voldgiftsretten bemærker, at såvel den fremlagte korrespondance 
som byggemødereferaterne viser, at HE omgående og løbende 
reklamerede over den manglende adgang til lejlighederne og gjorde



krav på merbetaling og tidsfristforlængelse i den anledning. En
angivelse af længden af den tidsfristforlængelse, som forholdet
kunne berettige til, har HE derimod ikke foretaget før
voldgiftssagen, og i klageskriftet af 28. december 2017 er den
krævede tidsfristforlængelse opgjort til 18 dage. Først i replikken
af 11. april 2018 blev kravet opgjort til de 24 dage, som HE siden
har fastholdt. Opgørelsen er baseret på en skønsmæssig
gennemsnitsberegning: 8 altanranker a 3 dage = 24 dage.
Voldgiftsretten finder, at krav om tidsfristforlængelse principielt
skal være baseret på fremlæggelse af fyldestgørende dokumentation
for den faktiske forsinkelse - dag for dag - som det pågældende
forhold uundgåeligt har medført, ikke alene af den berørte aktivitet
(her maleraktiviteten), men af færdiggørelsen af hele
byggeprojektet, jf. AB 92 § 24, stk. 3, 2. pkt., jf. § 24, stk. 2. Sådan
dokumentation har HE ikke fremlagt i det foreliggende tilfælde.
Efter en samlet vurdering af beviserne finder voldgiftsretten dog,
at der er fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at problemerne
med håndværkernes adgang til altanerne via lejlighederne var så
væsentlige og langstrakte, at de forsinkede færdiggørelsen af hele
renoveringsprojektet. Under hensyn hertil og under hensyn til
malerarbejdets tidsmæssige placering i slutningen af »den kritiske
vej« for projektets gennemførelse lægger voldgiftsretten til grund,
at problemet, som BH er ansvarlig for, kan begrunde en samlet
tidsfristforlængelse, som skønsmæssigt fastsættes til 8 dage.
5.4. Om øvrige hindringer
HE har under påberåbelse af øvrige hindringer fra bygherrens side
gjort gældende, at man har krav på yderligere fristforlængelse med
13 dage, hvilket BH har afvist.
De påberåbte hindringer omfatter navnlig bygherrens forbud imod,
at HE søgte at indhente forsinkelser ved at gå videremed nedrivning
af gamle altaner på efterfølgende blokke, selv om man på de
foregående blokke var kommet bagud i forhold til tidsplanen.
Herudover modsatte BH sig HE’s bestræbelser på at indhente
forsinkelser ved arbejde uden for normal arbejdstid samt
weekendarbejde.
I den særlige beskrivelse (SB) for renoveringsprojektet hedder
det bl.a. i punkt 1.5 om byggepladsforhold: »Arbejdet skal
tilrettelægges, så afspærringsperioden for altanerne bliver så kort
som muligt.« I ændringsdokument vedr. 2. udbud er der under
redegørelse for ændringer bl.a. anført følgende omændret tidsplan:
»Det præciseres, at udførelsen af pudsearbejde skal følge
beskrivelsen og tegninger, så der udføres interimsforanstaltninger
for minimering af tiden, hvor beboerne ikke kan bruge deres altaner.
Der regnes med spærring af altaner på 3 - maximalt 4 uger.« Af
kontraktstidsplanen fremgår bl.a.: »Facadepudsearbejder planlægges
udført, så spærring af altanerne bliver 3 - max 4 uger.«
Af FB punkt 4.12.1 generelt om særlige forhold ved bygninger i
brug fremgår bl.a.: »Arbejde må tidligst påbegyndes på
byggepladsen kl. 7.30, og det skal afsluttes senest kl. 16.00. Arbejde
må tidligst påbegyndes i lejligheder kl. 8.00, og det skal afsluttes
senest kl. 16.00. Der må kun arbejdes i weekenden efter nærmere
aftale med tilsynet.«
I en mail af 1. juli 2015 skrev HE’s projektchef D følgende til R’s
tilsynsførende, T: »Hej…. Jeg hørte godt, at du i går sagde, at hvis
vi ikke meldte ind med weekend-arbejde senest på byggemødet
hver tirsdag morgen - for den kommende weekend, så er det ikke
tilladt. Det er en holdning hos bygherren, som jeg bestemt ikke
forstår, da vi jo arbejder for at få projektet færdigt - ikke for at
genere. Derfor er det med frimodighed, at jeg hermed ansøger om
lov til, at fugemanden arbejder på blok A og blok B fra lift på lørdag
mellem kl. 8 og 16.« I T’s (fra R) svar af samme dag hedder det:
»Hej…. Bygherren har gjort det meget klart, at hvis der ikke bliver

nævnt noget om weekendarbejde på byggemøde, så skal man ikke
spørge efter. Og det må vi fastholde.«
En meningsudveksling mellem parterne vedr. bl.a. spørgsmålet
om standsning af arbejdet med nedrivning af altaner fremgår af en
mailkorrespondance af 5. og 11. februar 2015 mellem projektchef
D fra HE og projektleder F fra R. Her giver D bl.a. udtryk for HE’s
frustration over, at tilsynet har stoppet nedrivningsarbejdet, og F
(fra R) svarer bl.a. følgende: »Vi har meddelt, at I skal ikke
nedskære flere altaner, før I er klar til at efterfølgende arbejder kan
følge jeres tidsplan. … Vi har sagt til jer, at I kan gå i gang med
nedrivningen, hvis ellers I kan bekræfte, at de efterfølgende arbejder
går i gang og følger jeres egen tidsplan, så det var jeres eget valg
at stoppe nedrivningen.« I en mail af 13. marts skrev F (fra R) bl.a.
følgende: »Det gælder stadig, at der ikke skal åbnes for arbejdet
på flere blokke, før man kan se, at der er fremdrift på de
efterfølgende arbejder, som gør, at altanerne ikke er afspærret
længere end de 8-9 uger.«
Den 16. juni 2015 fremsatte HE kravet om en tidsfristforlængelse
på 13 dage begrundetmed »forsinkelser pga. bygherrens forhindring
af fremdrift/opstart af nedrivning.« Kravet blev afvist af R på BH’s
vegne.
Voldgiftsretten finder, at BH i henhold til kontraktsgrundlaget
(FB punkt 4.12.1) var berettiget til at nægte HE adgang til at arbejde
i weekenden eller uden for normal arbejdstid uden overholdelse af
de vilkår, som blev fastsat af tilsynet. Ønsket om fred i weekenden
og uden for normal arbejdstid var loyalt begrundet med hensynet
til beboerne. De citerede bestemmelser i SB og kontraktstidsplanen
om begrænsning af varigheden af afspærring af altanerne var også
loyalt begrundet med hensynet til beboerne, og det kan ikke give
grundlag for et krav om tidsfristforlængelse, at tilsynet fastholdt,
at HE ikke måtte fortsætte arbejdet med nedrivning af altaner, hvis
man ikke kunne foretage den nødvendige opfølgning af de
efterfølgende arbejder tilstrækkeligt hurtigt - med den virkning, at
beboernes adgang til deres altaner var afspærret i en periode, som
var væsentligt længere end forudsat ved kontraktens indgåelse. Af
disse grunde finder voldgiftsretten HE’s krav om 13 dages
tidsfristforlængelse for »øvrige hindringer« uberettiget.
5.5. Økonomiske konsekvenser af forlænget drift af byggeplads
mv. for så vidt angår den af bygherren godkendte
tidsfristforlængelse og for så vidt angår tidsfristforlængelsen på 8
dage, som følger af voldgiftsrettens afgørelse ommanglende adgang
til lejligheder
Parterne er som nævnt enige om, at fristforlængelsenmed 15 dage
i henhold til kontrakten samt fristforlængelsen med 32 dage på
grund af vejrlig ikke kan begrunde noget økonomisk krav fra HE’s
side.
Hvad angår fristforlængelsen på 18 dage, som BH har godkendt,
har BH gjort gældende, at der allerede er betalt 431.305 kr. til
dækning af den forlængede drift af byggepladsen. HE har ikke
kommenteret denne indsigelse fra BH’s side, men har fastholdt
kravet om betaling for forlænget drift af byggeplads for hele
forsinkelsen bortset fra vejrligsdagene og de 15 dages
fristforlængelse i henhold til kontrakten. HE har som nævnt krævet
15.634 kr. pr. dag + moms, og der ses ikke i den forbindelse at
være taget hensyn til den omtalte betaling af 431.305 kr. for de 18
dage, som BH har godkendt. Voldgiftsretten har ikke modtaget
nærmere oplysninger om grundlaget for BH’s opgørelse af
betalingen på 431.305 kr.
På det anførte grundlag lægger voldgiftsretten til grund, at BH
har betalt 431.305 kr. for forlænget drift af byggeplads i perioden
på 18 dage, som er dækket af den godkendte tidsfristforlængelse,
og at HE ikke har ført bevis for, at denne betaling ikke har givet



fuld dækning for omkostningerne ved den forlængede drift af
byggepladsen i den pågældende periode.
Hvad angår fristforlængelsen på 8 dage, som følger af
voldgiftsrettens afgørelse ommanglende adgang til lejligheder, har
HE også krav på betaling af sine omkostninger ved den forlængede
drift af byggepladsen. Herudover har HE krav på betaling af de
særlige merudgifter til øget anvendelse af lift, som var
nødvendiggjort af den manglende adgang til lejlighederne, idet HE
i et vist omfangmå antages at have afhjulpet problemet med adgang
til lejlighederne ved at skaffe sig adgang til lejlighederne udefra -
ved brug af lift.
Efter bevisførelsen er det voldgiftsretten opfattelse, at HE hverken
har ført tilstrækkeligt bevis for de faktiske udgifter, som den
forlængede drift af byggepladsen gav anledning til, eller for de
faktiske merudgifter til lift, som var nødvendiggjort af den
manglende adgang til lejlighederne indefra. Der er alene fremlagt
en række listepriser, fakturaer og andet, der kan give en indikation
om tabets størrelse.
Voldgiftsretten finder herefter, at en skønsmæssig ansættelse af
omkostningerne ved den forlængede drift af byggeplads og af
merudgifterne til lift og ekstraarbejde med beboerkontakt er
nødvendig. På baggrund af de fremlagte oplysninger ansætter
voldgiftsretten de samlede omkostninger ogmerudgifter til 200.000
kr. og bemærker i den forbindelse, at der bl.a. er taget hensyn til
malerarbejdets placering i slutningen af »den kritiske vej« for
projektets færdiggørelse, og at HE’s faktiske tab ikke skal tillægges
moms.
5.6. BH’s krav om dagbøder
BH’s beløbsmæssige opgørelse af dagboden til 31.899 kr. pr. dag
er ubestridt. HE har derimod anfægtet BH’s berettigelse til
dagbøder, både med henvisning til manglende reklamation og med
henvisning til, at BH efter HE’s opfattelse ikke er materielt
berettiget til dagbøder, idet forsinkelsen efter HE’s opfattelse
skyldes forhold, som BH selv er ansvarlig for, når bortses fra
vejrligsdagene og fristforlængelsen på 15 dage i henhold til
kontrakten.
Efter voldgiftsrettens afgørelse af spørgsmålet om HE’s krav på
tidsfristforlængelse, jf. afsnit 5.1-5.4 ovenfor, er resultatet, at HE
ud over de 15 dage i henhold til kontrakten samt de 32 vejrligsdage,
som parterne er enige om, og de 18 dage, som BH allerede har
godkendt, alene er berettiget til yderligere 8 dages fristforlængelse.
Det betyder, at den forsinkelse, som giver grundlag for krav om
dagbøder, kan opgøres til 35 dage. BH har herefter som
udgangspunkt krav på 35 dagbøder a 31.899 kr. = 1.116.465 kr.
Spørgsmålet er herefter, om BH har fortabt kravet om dagbøder
på grund af manglende eller for sen reklamation.
Af FB punkt 3 om aftalegrundlaget fremgår det, at AB 92 er
gældende med en række tilføjelser. I en tilføjelse til AB 92 § 25
om entreprenørens hæftelse ved forsinkelse er anført følgende:
»Bygherren er berettiget til at vente med dagbodsopgørelsen/-serne
indtil aflevering er sket, uden herved at fortabe nogen rettigheder.«
Som nævnt blev krav om fristforlængelse første gang fremsat af
HE i mødet med R den 16. december 2014, hvor kravet blev afvist
af R, der fastslog, at BH ville kræve dagbøder, i det omfang den
aftalte afleveringsdato med tillæg af godkendte vejrligsdage blev
overskredet. Det fremgår af det fremlagte skriftlige materiale,
herunder korrespondancen og mødereferaterne, at R har fastholdt
indstillingen om, at forsinkelse ud over de godkendte
fristforlængelser ville udløse krav om dagbøder. Af mødereferat
af 11. marts 2015 fremgår f.eks. følgende: »Tilsynet har flere gange
gjort opmærksom på, at man kan godkende en forlængelse som
også refereret i byggemødereferatet på 15 dage, der er givet ved
opstart, samt senere 18 dage + vejrligsdage. Således fastholdes

varslingen om dagbod til 31-05-2015 + 15 dage + 18 dage + vejrlig,
hvor vejrligsdage, der er sammenfaldende med øvrig givet
forlængelse bortfalder.« Meddelelsen er gentaget i en mail af 13.
marts 2015 fra projektleder F (fra R) med tilføjelsen: »Strækker
arbejdet sig ud over den dato, vil der blive givet den varslede
dagbod.« Det samme fremgår af byggemødereferat nr. 25 af 8. april
2015.
I et møde den 26. august 2015 blev parterne enige om at rette
henvendelse til Voldgiftsnævnet med anmodning om bistand til
mægling. Af mødereferatet fremgår bl.a., at BH fastholder kravet
om dagbøder med virkning fra 21. august. I en mail af 28. august
2018 præciserede HE’s direktør ... , at HE ikke kunne anerkende
BH’s ret til dagbøder med virkning fra den 21. august 2015.
Efterfølgende fortsatte parternes meningsudvekslinger om HE’s
krav på fristforlængelse og om BH’s krav på dagbøder, og der blev
iværksat mægling i Voldgiftsnævnets regi, men bestræbelserne på
forlig lykkedes ikke.
Voldgiftsretten finder, at hverken det anførte om forløbet, som
fremgår af det fremlagte skriftlige materiale, eller de parts- og
vidneforklaringer, der er afgivet for voldgiftsretten, støtter HE’s
indsigelse om manglende eller for sen reklamation. Tværtimod
viser forløbet, at tilsynet på vegne af BH konsekvent har fastholdt
retten til dagbøder, i det omfang byggeriet måtte blive forsinket ud
over den fristforlængelse, som var godkendt. Det kan ikke føre til
et andet resultat, at krav om dagbøder ikke blev fremsat tidligere
end mødet den 16. december 2014, selv om byggeriet allerede var
forsinket inden dette tidspunkt. Voldgiftsretten lægger i den
forbindelse afgørende vægt på, at HE ikke før dette tidspunkt havde
fremsat krav om fristforlængelse, men tværtimod konsekvent havde
tilkendegivet, at man forventede at indhente forsinkelserne og
overholde tidsplanen. Derfor har HE ikke på noget tidspunkt haft
anledning til en formodning om, at krav om dagbøder var frafaldet,
og HE har heller ikke haft grundlag for tvivl om størrelsen af det
dagbodskrav, som BH agtede at gøre gældende.
Det er herefter voldgiftsrettens konklusion, at BH har krav på
1.116.465 kr. i dagbøder, og at kravet ikke er bortfaldet som følge
af manglende eller for sen reklamation.
5.7. Sammenfatning af voldgiftsrettens konklusion om resultat
vedr. forsinkelse og økonomiske konsekvenser heraf
Voldgiftsretten har konkluderet, at HE har krav på 200.000 kr. til
dækning af de omkostninger ogmerudgifter, som har sammenhæng
med den fristforlængelse på yderligere 8 dage, der skyldes
manglende adgang til lejligheder. Endvidere har voldgiftsretten
konkluderet, at BH har krav på 1.116.465 kr. i dagbøder.
Herefter kan nettoresultatet af voldgiftsrettens afgørelse om
forsinkelse og økonomiske konsekvenser heraf opgøres til
differencen mellem de to beløb. Det er 916.465 kr. i BH’s favør.

6. Parternes hovedsynspunkter om ekstraarbejder
mv.
Parterne er enige om, at HE har udført en række arbejder i henhold
til kontrakten samt ekstraarbejder mv., som berettiger til betaling.
BH har således anerkendt, at HE har krav på betaling for udført
arbejde for yderligere 578.721 kr. Årsagen til, at BH ikke har betalt
beløbet, er, at det er mindre end det dagbodskrav på 1.371.657 kr.,
som BH anser sig for at være berettiget til, og BH har derfor
foretaget tilbagehold med henblik på modregning med kravet på
dagbøder. Differencen mellem de to beløb udgør 792.936 kr.
svarende til påstandsbeløbet i BH’s selvstændige betalingspåstand
under denne sag. Ud over de anerkendte krav er HE efter BH’s
opfattelse ikke berettiget til yderligere betaling for udført
ekstraarbejde mv.



Efter HE’s opfattelse er BH som nævnt ikke berettiget til dagbøder
og derfor forpligtet til at betale hele det tilbageholdte restbeløb.
Som anført ovenfor mener HE også at have krav på yderligere
2.247.388 kr. for forlænget drift af byggeplads. Hertil kommer
endvidere krav på betaling for udført ekstraarbejde mv., som HE
anser sig for berettiget til, men som BH ikke har anerkendt. HE har
opgjort summen af sine krav til 8.579.466 kr., svarende til beløbet
i betalingspåstanden.
HE har udarbejdet aftalesedler for alle de omtvistede krav for
ekstraarbejder mv., som voldgiftsretten har taget stilling til, jf. afsnit
7 nedenfor.

7. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat vedr.
ekstraarbejder mv.
Efter AB 92 § 14, stk. 2, skal der træffes skriftlig aftale om
ekstraarbejder, og følgende tilføjelse til § 14, stk. 2, fremgår af FB
punkt 3: »Intet ekstraarbejde, som kan medføre krav om forøgelse
af betalingen, må påbegyndes, før der foreligger skriftlig accept
fra byggeledelsen.«
Ingen af de i sagen fremlagte aftalesedler, som er udarbejdet af
HE, er underskrevet af BH eller R. BH erkender, at den manglende
underskrift eller godkendelse ikke i sig selv udelukker berettigelsen
af et krav om betaling for ekstraarbejde, idet parterne i praksis ikke
har fulgt de herom gældende procedureforskrifter. BH gør dog
gældende, at den manglende dokumentation for byggeledelsens
godkendelse bør skærpe kravene til beviset for berettigelsen af de
krav om betaling for ekstraarbejder, som HE har fremsat, navnlig
for så vidt angår den beløbsmæssige opgørelse af de pågældende
krav. BH har i den forbindelse også påberåbt sig tilføjelsen i FB
til bestemmelsen i AB 92 § 14, stk. 3, om ændringer af arbejder,
hvorom der gælder enhedspriser. I denne tilføjelse er det anført, at
entreprenøren på forlangende skal fremlægge timesedler,
lønningslister, akkordregnskaber, tilbud, fakturaer mv. i de tilfælde,
hvor der ikke er tale om enhedspriser, og hvor ændringer af arbejdet
derfor skal kalkuleres som ved udregning af det oprindelige tilbud.
Heroverfor har HE påberåbt sig princippet i henhold til købelovens
§ 5, hvorefter kunden skal betale, hvad der forlanges, når prisen
ikke på forhånd er aftalt, medmindre prisen er urimelig.
De enkelte omtvistede krav giver voldgiftsretten anledning til
følgende bemærkninger:
7.1. Om aftaleseddel 2-2 (reparation af skader i den pudsede
overflade og på facader)
Kravet er på 38.250 kr. + moms, i alt 47.813 kr., og det blev
fremsat den 13. august 2015. Det angår reparation af skader i den
nypudsede facadeoverflade, som ifølge HE skyldes BH’s
genmontering af udendørs lamper, beboeres opstilling af cykler
langs de færdigpudsede vægge og BH’s anvendelse af insektgift,
der er løbet ned langs facaderne. Der er fremlagt fotos, der viser
skaderne i facaderne inden reparation.
BH har kulancemæssigt betalt 10.000 kr. til reparation efter
insektgift, men har nægtet at betale mere for udbedring af de
omhandlede skader. BH har herved henvist til, at skaderne er sket
- og udbedret - før afleveringen, og at entreprenøren bærer risikoen
for skader på byggeriet indtil afleveringen, medmindre det
dokumenteres, at skaderne beror på bygherrens forhold, jf. AB 92
§ 12, stk. 1. Sådan dokumentation har HE ikke fremlagt.
Voldgiftsretten finder, at der er tale om reparation af skader, der
er opstået inden afleveringen, og at der ikke er bevis for, at skaderne
beror på bygherrens forhold i videre udstrækning end det, som BH
har erkendt. Efter AB 92 § 12, stk. 1, bærer HE risikoen for sådanne
skader. Det bemærkes herved, at BH ikke hæfter for eventuelle
fejl, der måtte være begået af ukendte personer, der har stillet cykler

op ad den nypudsede facade, uanset om de pågældende måtte være 
beboere i ….
7.2. Om aftaleseddel 5-4 (Ledningsomlægninger og ændrede 
fundamentsdybder)
Kravet er på 393.993 kr. + moms, i alt 492.491 kr. Aftalesedlen 
er dateret 18. maj 2015 og angår et krav på 507.734 kr. + moms, i 
alt 634.667 kr. BH har anerkendt HE’s berettigelse til betaling for 
udført ekstraarbejde, men har ikke godkendt kravets størrelse. BH 
har derfor kun betalt 113.741 kr. + moms, i alt 142.176 kr. Det 
omtvistede beløb udgør således differencen mellem HE’s krav og 
det, som BH allerede har betalt.
Ifølge udbudsmaterialet skulle udboring til punktfundamenter for 
de nye altaner foretages til undersiden af kælderfundamenterne, 
som var i en dybde af 1,8 meter under terræn. Parterne er enige 
om, at denne boredybde viste sig at være utilstrækkelig, og at det 
derfor var nødvendigt at bore dybere, hvilket bl.a. nødvendiggjorde 
anvendelse af en større minigraver og bortkørsel af mere jord end 
forudsat. Boredybderne varierede, men var i alle tilfælde mellem 
2 og 3 meter. Der er også enighed om, at der under gravearbejdet 
opstod problemer som følge af uforudsete ledninger i jorden.
BH er enig i, at den forøgede boredybde nødvendiggjorde 
ekstraarbejde, og at HE er berettiget til betaling for dette. Efter 
BH’s opfattelse er det fremsatte krav imidlertid ude af proportion 
med prisen på 200.000 ekskl. moms for punktfundamenter i henhold 
til tilbudslisten, hvor der er forudsat en boredybde på 1,8 meter. R 
har på BH’s vegne accepteret merbetaling for det udførte arbejde 
med udgangspunkt i V&S prisdata, hvorefter enhedsprisen pr. 
løbende meter er 1.150 kr., hvilket R har oprundet til 1.200 kr. pr. 
løbende meter. Yderligere er der så tillagt 20 % under hensyn til 
usikkerhed mv. BH anser dette for at være en fair og 
imødekommende fremgangsmåde i det foreliggende tilfælde, hvor 
intet om prisen er aftalt inden udførelsen af arbejdet. Hvad angår 
ledninger i jorden er det BH’s opfattelse, at dette er HE’s risiko, 
idet det ifølge FB punkt 4.4 er hovedentreprenørens opgave at 
indhente nødvendige ledningsoplysninger.
Voldgiftsretten finder, at ekstraarbejdet som følge af den forøgede 
boredybde nødvendiggjorde et resurseforbrug, som var væsentligt 
større end det, der var forudsat ved en boredybde på 1,8 meter, 
navnlig som følge af behovet for anvendelse af en større 
gravemaskine. Prisen, som HE har krævet, udgør mere end 250 % 
af prisen ifølge tilbudslisten. Godkendelse af en så høj merpris 
måtte efter voldgiftsrettens opfattelse forudsætte dokumentation 
for det faktiske resurseforbrug, som var forbundet med 
ekstraarbejdet, og sådan dokumentation er ikke fremlagt. Under 
disse omstændigheder finder voldgiftsretten, at det bør komme HE 
til skade, at man ikke har fulgt normerne i henhold til AB 92 § 14, 
stk. 2 og 3, med de tilføjelser, der fremgår af FB om forudgående 
varsling og godkendelse af prisen fra byggeledelsen og om 
dokumentation for kalkulation af merpris efter samme principper 
som ved udregning af det oprindelige tilbud. På den baggrund og 
under hensyn til, at tilsynet efter voldgiftsrettens mening har 
anvendt en imødekommende model ved beregningen af en rimelig 
pris for det omhandlede ekstraarbejde i den foreliggende situation, 
finder voldgiftsretten, at HE ikke har krav på betaling for det 
pågældende ekstraarbejde ud over den, som BH allerede har betalt. 
Det kan ikke føre til et andet resultat, at der muligt var problemer 
med ledninger i terræn, idet det er udokumenteret, at disse 
problemer havde sammenhæng med den større gravedybde, og idet 
tilvejebringelse af ledningsoplysninger var en entreprenøropgave 
ifølge kontraktsgrundlaget, jf. FB punkt 4.4.
7.3. Om aftaleseddel 10-4 (Ændring af længde på stålben til altan)
Kravet er på 5.400 kr. + moms, i alt 6.750 kr. Aftalesedlen er
dateret 19. juni 2015 og angår tab for HE, fordi stålbenene til bunde



på blok B, ranke 5, var for korte. Årsagen til denne fejl er en forkert
opmåling, foretaget af en landinspektør. BH har afvist kravet med
henvisning til, at krav som følge af eventuel fejl begået af
landmåleren må gøres gældende mod landmåleren. Det er BH
uvedkommende.
Voldgiftsretten finder, at der ikke er fremlagt dokumentation for,
at BH hæfter for eventuel fejl begået af landmåleren. Derfor er der
ikke grundlag for at kritisere BH’s afvisning af dette krav.
7.4. Om aftaleseddel 11 (Øget fugearbejde og forbrug)
Kravet er på 194.482 kr. + moms, i alt 243.103 kr. Aftalesedlen
med kravet er fremsendt til tilsynet den 20. maj 2015 og angår
merforbrug og merarbejde med fugning i forhold til det, der er
forudsat i tilbudslisten, hvor der i rubrik 31.9 under tømrerarbejde
er anført følgende: »Fugning langs murværk, glaspartier og
altandøre med vaskekanter på fiberbetondæk, alle altaner, lbm 2500
kr. 82.000.« Det faktiske behov viste sig at være betydeligt større
og udgør 5.716 løbende meter. Tilsynet har godkendt såvel
forbruget som den beløbsmæssige opgørelse af prisberegningen.
Når BH alligevel har anfægtet HE’s krav på betaling for
ekstraarbejde på denne post, er det begrundet med, at en del af
fugearbejdet efter BH’s opfattelse ikke var omfattet af det, der er
dækket af rubrik 31.9, men henhører under andet arbejde. Hertil
kommer, at arbejdet er udført uden forudgående anerkendelse af
dette som ekstraarbejde fra tilsynet, og at der i kravet indgår en
uforståelig og ubegrundet post på 16.500 kr. med teksten:
»Afklaring af løsning på fuge ved tagaltaner.«
Voldgiftsretten lægger til grund, at HE har udført fugearbejde og
forbrug, som væsentligt overstiger det, der er forudsat i tilbudslisten.
Det er ikke bevist, at dele af det omtvistede fugearbejde skal
henføres til andre arbejder end det, som rubrik 31.9 omfatter. Da
HE’s opgørelse af forbrug og beregning af merpris ikke er anfægtet,
lægges denne til grund. Dog fragår beløbet på 16.500 kr. + moms,
som efter voldgiftsrettens opfattelse med rette er bestridt af BH,
da det er udokumenteret, at HE har krav på betaling for »afklaring
af løsning på fuge ved tagaltaner«. Voldgiftsretten anser herefter
HE for berettiget til betaling for det omhandlede ekstraarbejde med
243.103 kr. - 20.625 kr. = 222.478 kr. Under de foreliggende
omstændigheder - herunder parternes praksis vedr. godkendelse af
ekstraarbejde trods manglende forudgående accept og tilsynets
godkendelse af opgørelsen af det faktiske forbrug samt
prisberegningen - kan det ikke føre til et andet resultat, at tilsynet
ikke har accepteret ekstraarbejdet med fugning på forhånd.
7.5. Om aftaleseddel 11-1 (Variation i vinkler indvendig på
altaner)
Under udførelsen af arbejdet med de vinkelprofiler af aluminium,
der skulle monteres og tilpasses altanelementerne, viste der sig at
være store variationer i afstanden fra altankant til murværk, som
nødvendiggjorde tilpasninger af aluminiumsprofilernes bredde for
at få afstanden til altankanterne til at stemme. En sådan variation
(tilpasning af aluminiumsprofiler på langs) var ikke forudset af HE
på baggrund af udbudsmaterialet, herunder tegningsmaterialet, og
nødvendiggjorde speciel opmåling og tilpasning af profilernes
bredde for hver eneste altan. Derfor anså HE denne opgave for
ekstraarbejde, hvilket projektchef D (fra HE) gjorde opmærksom
på ved en mail af 26. maj 2015 til tilsynet. R besvarede ikke denne
mail. Mailen fra D (fra HE) indeholder ikke noget nærmere om
prisen for ekstraarbejdet, og BH fik ikke oplysninger herom før
modtagelsen af aftaleseddel 11-1 af 17. juni 2015. Ifølge denne
aftaleseddel udgjorde prisen for ekstraarbejdet 370.560 kr. + moms,
i alt 463.200 kr.
BH har anført, at det var en del af kontraktsarbejdet at tage højde
for variation i vinklerne på aluminiumsprofilerne. BH har i den
forbindelse påberåbt sig SB punkt 31.05.01, hvoraf det fremgår, at

»det skal bemærkes, at aluminiumsprofiler skal monteres og
tilpasses altanelementerne samt føres op bag alle
pladebeklædninger.« I SB punkt 30.01 hedder det bl.a.: »Da
altanerne kan variere i mål, skal der sammen med
hovedentreprenøren og tilsynet foretages opmåling af samtlige
altaner.« Hertil kommer, at merprisen er udokumenteret, og at HE
efter BH’s opfattelse på forhånd burde have sikret sig tilsynets
forudgående accept i en situation som den foreliggende, hvor man
mener sig berettiget til en merpris på 463.200 kr. for løsning af
problemet.
Voldgiftsretten finder, at der er tale om variationer af en karakter,
som ikke var forudset i udbudsmaterialet, og som heller ikke
henhører under hovedentreprenørens risiko. Der er således ikke
tale om variationer af en art, der er dækket af de bestemmelser i
SB, som BH har henvist til. Merarbejdet med opmåling og
tilpasning af aluminiumsprofilernes bredde (tilpasning på langs)
skal derfor anses for et ekstraarbejde i overensstemmelse med HE’s
tilkendegivelse herom til tilsynet ved den omtalte mail af 26. maj
2017. Tilsynet burde have protesteret ved modtagelsen af denne
mail, hvis man ikke kunne acceptere dette.
Voldgiftsretten tilslutter sig dog BH’s synspunkt om, at HE burde
have givet meddelelse om sine forventninger om merprisen, inden
merarbejdet med tilpasning af vinkelprofilerne blev påbegyndt.
Voldgiftsretten har i den forbindelse ikke alene lagt vægt på, at
denne fremgangsmåde principielt er den rette ifølge AB 92 § 14
med de tilføjelser til denne bestemmelse, der fremgår af FB.
Voldgiftsretten har også lagt vægt på, at HE i det konkrete tilfælde
har beregnet sig en meget betydelig merpris på 463.200 kr. Under
disse omstændigheder finder voldgiftsretten, at BH i samarbejde
med R burde have haft lejlighed til at overveje alternative - og
muligt bedre og billigere - løsninger end den valgte på det
omhandlede problem.
På den anførte baggrund og under hensyn til, at grundlaget for
HE’s beregning af prisen for det omhandlede ekstraarbejde er
udokumenteret, og at prisen efter voldgiftsrettens opfattelse
forekommer uforholdsmæssig høj, foretager voldgiftsretten en
skønsmæssig reduktion af det krav, som HE har fremsat. Efter de
foreliggende oplysninger om opgavens art og omfang finder
voldgiftsretten, at prisen, som BH er forpligtet til at betale for dette
ekstraarbejde, skal fastsættes til 200.000 kr. + moms = 250.000 kr.
7.6. Om aftaleseddel 18-1 (Omkostninger til transport fra lager
til byggeplads)
Kravet er på 244.953 + moms, i alt 306.191 kr. Kravet, som HE
har fremsat ved aftaleseddel af 9. december 2015, er afledt af
forsinkelserne, sommedførte en uforudset ophobning af materialer,
der ikke var plads til på byggepladsen, selv om BH accepterede en
væsentlig udvidelse af de områder i …, der var reserveret til HE’s
byggematerialer og maskiner mv. Det blev derfor nødvendigt for
HE at anvende et eksternt lager i Glostrup og at foretage transport
af materialer mv. mellem dette lager og byggepladsen. R havde
accepteret merbetaling for opbevaring af materialer på eksternt
lager i perioden omkring jul og nytår 2014/2015, hvor man ønskede
at begrænse mængden af byggematerialer i … mest muligt, men
tilkendegav ved mail af 16. januar 2015, at man ikke herudover
var indstillet på at acceptere noget krav om betaling for materialer
på fjernlager.
Voldgiftsretten finder, at HE’s behov for eksternt lager samt kørsel
mellem dette lager og byggepladsen i alt væsentligt må tilskrives
forsinkelser, som BH ikke er ansvarlig for, og HE har på intet
tidspunkt haft grundlag for en formodning om, at kravet ville blive
anerkendt af BH. Voldgiftsretten finder herefter kravet, der
systematisk henhører under omkostninger som følge af forsinkelser,



og som først er fremsat i december 2015 - længe efter
afleveringstidspunktet - uberettiget.
7.7. Om aftaleseddel 27 (Forcering)
Kravet er på 1.137.000 kr. + moms, i alt 1.421.250 kr., og er
fremsat ved aftaleseddel af 15. juni 2015 fra HE. Det er begrundet
med udført forcering af arbejdet fra foråret 2015 til byggeriets
aflevering den 28. oktober 2015.
Det er HE’s synspunkt, at BH var ansvarlig for de betydelige
forsinkelser, der var indtrådt, men nægtede at anerkende sit ansvar
og truede med dagbøder. HE valgte derfor at forcere arbejdet og
anser sig for berettiget til betaling for denne forcering, idet BH’s
tilsyn havde kendskab til, at forceringen fandt sted.
Argumentationen har således sammenhæng med sagens andet
hovedspørgsmål om forsinkelse og økonomiske konsekvenser heraf.
BH bestrider ikke sit kendskab til, at HE bestræbte sig på at forcere
arbejdet, men gør gældende, at denne forcering var et helt naturligt
valg for en hovedentreprenør, som var forsinket og truet af
dagbøder. BH anså derfor forceringen for at være udslag af HE’s
bestræbelser på i egen interesse at begrænse antallet af dagbøder.
Tilsynet har vel tilskyndet HE til at begrænse forsinkelserne mest
muligt, men har på intet tidspunkt givet HE anledning til at formode,
at BH var indstillet på at betale for en forcering.
Voldgiftsretten lægger til grund, at forceringen fandt sted på et
tidspunkt, hvor HE var meget forsinket og truet af dagbøder. Som
det fremgår af voldgiftsrettens afgørelse af spørgsmålet om
forsinkelse og de økonomiske konsekvenser heraf, var forsinkelsen
betydeligt større end den fristforlængelse, som HE var berettiget
til, og forceringen må anses for sket i HE’s egen interesse i at undgå
eller begrænse risikoen for dagbøder. Under hensyn hertil, og da
HE ikke har haft anledning til at formode, at BH ville være indstillet
på at betale for forcering, finder voldgiftsretten kravet om betaling
for forcering uberettiget.
7.8. Om aftaleseddel 30-rev (Diverse forhold)
Kravet er på 1.021.190 kr. + moms, i alt 1.276.488 kr., og er
reduceret i forhold til størrelsen af det oprindelige krav på 1.977.810
kr. i henhold til aftalesedlen fra HE, som er dateret 9. december
2015.
Kravet er fremsat efter afleveringstidspunktet på et tidspunkt,
hvor bestræbelserne på forligsmægling fandt sted. Det består af en
række enkeltposter, som overvejende har sammenhæng med
forsinkelsen af byggeriets færdiggørelse og er baseret på en
forudsætning om, at BH er ansvarlig for forsinkelsen. Efter
voldgiftsrettens afgørelse om forsinkelsen og de økonomiske
konsekvenser heraf, jf. afsnit 5 ovenfor, bortfalder denne
forudsætning og dermed også grundlaget for den overvejende del
af de poster, som kravet i henhold til denne aftaleseddel er
sammensat af.
De øvrige krav består af »krav for bortkørsel af jord i forbindelse
med flytning af stier« (84.125 kr. + moms) »ekstra tilkørt muld til
stier, reetablering mm.« (29.874 kr. + moms), »vaskekant« (6.933
kr. + moms), »tilbagegang på grund af manglende glas« (3.840 kr.
+ moms) og »ekstra malerfuge langs aluskinner« (161.280 kr. +
moms). BH har afvist samtlige krav med henvisning til, at de til
dels er uforståelige, og i øvrigt med henvisning til manglende
dokumentation for, at de angår ekstraarbejder. I øvrigt bestrider
BH også rigtigheden af den beløbsmæssige opgørelse af de
pågældende krav.
Efter bevisførelsen finder voldgiftsretten, at HE ikke har ført det
fornødne bevis for, at nogen af de krav, der er dækket af den her
omhandlede aftaleseddel, giver grundlag for et krav om betaling
for ekstraarbejde. Ved bevisbedømmelsen lægger voldgiftsretten
vægt på, at kravene først er fremsat under parternes

forligsforhandlinger længe efter afleveringsdatoen. I øvrigt er 
voldgiftsretten enig i det, som BH har anført om kravene.
7.9. Om aftaleseddel 35 (Ekstra håndtering af beboere)
Kravet er på 104.550 kr. + moms, i alt 130.688 kr., og er fremsat
ved aftaleseddel af 13. maj 2015. Baggrunden for kravet er, at HE 
er af den opfattelse, at tilsynet har pålagt hovedentreprenøren et 
betydeligt merarbejde med at orientere og varsle beboerne om 
forestående arbejdsopgaver i forhold til det, som udbudsmaterialet 
lagde op til.
BH har bestridt grundlaget for kravet og henviser herved til FB 
punkt 4.7, hvoraf det bl.a. fremgår, at entreprenøren skal have alle 
omkostninger til håndteringen af beboerforhold indeholdt i sit 
tilbud, og at opgaven bl.a. omfatter omdeling af de nødvendige 
informationer til beboerne vedr. rydning af altaner og tidsterminer 
mv. BH gør gældende, at der ikke er ført bevis for, at omfanget af 
beboerhåndtering overstiger det, som følger af udbudsmaterialet, 
og anser i øvrigt den beløbsmæssige opgørelse af kravet for arbitrær.
Med henvisning til det, der er anført ovenfor i afsnit 5.5 om 
økonomiske konsekvenser af forlænget drift af byggeplads mv., 
bemærker voldgiftsretten, at det ekstraarbejde med beboerkontakt, 
som var nødvendiggjort af den manglende adgang til lejligheder, 
der ligger til grund for voldgiftsrettens afgørelse om 
tidsfristforlængelsen på 8 dage, allerede er indeholdt i beløbet på 
200.000 kr., som HE af den grund har krav på. Voldgiftsretten 
finder, at der ikke er ført tilstrækkeligt bevis for, at HE herudover 
er berettiget til noget krav for ekstraarbejde til håndtering af 
beboere. Voldgiftsretten bemærker herved, at det fremgår af FB 
punkt 4.7, at et betydeligt - men ikke nærmere specificeret - arbejde 
med beboerhåndtering indgår som en del af hovedentreprenørens 
ydelse i henhold til kontraktsgrundlaget, og at der må stilles strenge 
krav til beviset for et grundlag for yderligere krav begrundet med 
omfanget af beboerhåndtering.
7.10. Om aftaleseddel 36 (Retablering af materialeoplægspladser)
Kravet er på 278.348 kr. + moms, i alt 347.935 kr. Som grundlag
for kravet er der henvist til aftaleseddel 36 af 13. maj 2015, hvor 
kravet dog er opgjort til 611.314 kr. + moms, i alt 764.143 kr. 
Kravet har sammenhæng med forsinkelserne, som nødvendiggjorde 
behov for mere plads til byggematerialer mv. end oprindeligt 
forudsat. En del af dette behov blev imødekommet af BH på den 
måde, at der blev stillet et større areal til rådighed for HE i …. 
Anvendelsen af et større areal har dog nødvendiggjort et større 
arbejde med retablering end oprindeligt forudsat, og det er dette 
merarbejde, som ligger til grund for det her omhandlede krav.
Som anført i afsnit 7.6 ovenfor om omkostninger til transport fra 
lager til byggeplads gælder det også om det her nævnte krav, at det 
efter voldgiftsrettens opfattelse systematisk henhører under 
omkostninger som følge af forsinkelser, og at HE’s merudgifter til 
retablering efter materialeoplæg på byggepladsen i alt væsentligt 
må tilskrives forsinkelser, som BH ikke er ansvarlig for, og at HE 
på intet tidspunkt har haft grundlag for en formodning om, at kravet 
ville blive anerkendt af BH. Af disse grunde skal kravet bedømmes 
på samme måde som kravet om betaling af transport fra lager til 
byggeplads og således anses for uberettiget.
7.11. Om aftaleseddel 37 og aftaleseddel 37-1 (Merudgifter til 
lift/platform med henblik på malers adgang til altaner som følge 
af forhindret adgang til altanerne via lejligheder)
Kravene er på 178.138 kr. + moms, i alt 222.672 kr., og fremgår 
af aftalesedler af 14. august 2015. Baggrunden for kravene er den 
forhindring af malers adgang til altanerne via lejlighederne, som 
voldgiftsretten anser BH for at være ansvarlig for, og som efter 
voldgiftsrettens vurdering giver grundlag for en fristforlængelse 
på 8 dage, jf. ovenfor afsnit 5.3. Voldgiftsretten har gjort op med 
de økonomiske konsekvenser - herunder spørgsmålet om



merbetaling for lift/platform - ovenfor i afsnit 5.5 og henviser derfor
til dette afsnit med bemærkning om, at HE ikke herudover findes
berettiget til krav mod BH på dette grundlag.
7.12. Om aftaleseddel 45 og aftaleseddel 45-1 (Hastebehandling
af betonreparationer)
Kravene er på 32.642 kr. + moms, i alt 40.803 kr., og fremgår af
aftalesedler af 13. maj og 17. juni 2015. Baggrunden for kravene
er tilsynets aftale med HE om udførelse af ekstraarbejde med
betonreparationer til en enhedspris i henhold til tilbudslisten.
Arbejdet blev udført, og BH har betalt prisen for det udførte arbejde
- henholdsvis 18.210 kr. + moms og 10.895 kr. + moms. De
omtvistede krav angår derfor alene et pristillæg, som HE har
foretaget - uden tilsynets forudgående accept - for hastebehandling
af de pågældende ekstraarbejder. BH gør gældende, at tilsynet ikke
har bestilt hastebehandling af arbejdet og heller ikke har givet HE
anledning til at tro, at BH skulle være villig til at betale et pristillæg
for en sådan hastebehandling. I øvrigt bestrides grundlaget for HE’s
beregning af tillægget for hastebehandling.
Voldgiftsretten finder, at der ikke er dokumenteret noget grundlag
for HE’s beregning af et tillæg for hastebehandling af de
pågældende ekstraarbejder, og at kravene om et sådant tillæg derfor
ikke er berettigede.
7.13. Om aftaleseddel 46 (Fjernelse af duer samt opsætning af
fuglegitter)
Kravet er på 44.940 kr. + moms, i alt 56.175 kr., og er fremsat
den 13. maj 2015. Baggrunden for kravet er HE’s arbejde med
fjernelse af fuglereder efter duer samt opsætning af fuglegitter til
værn mod fugle. Det er et arbejde, som efter HE’s opfattelse ikke
fremgår af kontrakten, og som derfor skal anses for ekstraarbejde,
der berettiger til et krav om betaling af det opkrævede beløb.
Interimsaflukning i henhold til FB punkt 4.6.3 angår kun værn mod
vejret, ikke fugleværn.
BH har afvist kravet med henvisning til FB punkt 4.6.3, hvoraf
det under overskriften »aflukning« fremgår, at »hovedentreprenøren
leverer, monterer, vedligeholder og fjerner interimsaflukning af
bygningen.« Endvidere har BH gjort gældende, at problemet med
fuglereder opstod, fordi HE valgte at gennemføre nedrivningen af
pladerne på altanfronten længe inden påbegyndelsen af det
opfølgende arbejde. Det medførte en lang periode med åbning i
facaderne, som gav fugle mulighed for redebygning mv. Derfor
var det selvforskyldt, at HE måtte bruge tid på at fjerne fuglereder.
Efter bestemmelsen om interimsaflukning i FB punkt 4.6.3 finder
voldgiftsretten, at der ikke er grundlag for at anerkende det her
omhandlede arbejde som ekstraarbejde, der giver HE grundlag for
betalingskrav mod BH.
7.14. Om aftaleseddel 61 (Opsætning af pullerter og genmontering
af skilte mv.)
Kravet er på 36.225 kr. + moms, i alt 45.281 kr., og er fremsat
ved en aftaleseddel af 10. december 2015. Kravet angår
genmontering af pullerter og skilte efter færdiggørelsen af
byggearbejdet. Dette er en opgave, som efter HE’s opfattelse ikke
er dækket af udbudsmaterialet, og som derfor skal anses for
ekstraarbejde, der giver grundlag for det fremsatte betalingskrav.
BH har afvist kravet under henvisning til FB punkt 4.3 om
overdragelse og aflevering af byggepladsen. Af dette vilkår fremgår
bl.a.: »Reetablering af terræn efter skurby og øvrig byggeplads
omkring de enkelte blokke samt div. kørearealer foretages af
hovedentreprenøren. … Entreprenøren skal retablere de arealer og
bygningsdele, der ikke indgår i det færdige arbejde, men som
entreprenøren anvender/skader i forbindelse med udførelsen af
arbejdet, således at de fremstår som ved overtagelsen - dog kun i
det omfang, det ikke strider mod dansk rets almindelige
erstatningsregler.«

Voldgiftsretten er enig med BH i, at kravet angår almindelig
retablering af pladsen efter arbejdets færdiggørelse, og at det derfor
er dækket af FB punkt 4.3. Der er således ikke tale om
ekstraarbejde, der giver grundlag for det fremsatte betalingskrav,
som i øvrigt også først er gjort gældende i december 2015 - under
parternes forligsforhandlinger og længe efter afleveringstidspunktet.
7.15. Sammenfatning af voldgiftsrettens konklusion og resultat
vedr. ekstraarbejder mv.
Voldgiftsretten bemærker, at BH har anerkendt at være forpligtet
til betaling af udført kontrakts- eller ekstraarbejde for yderligere
578.721 kr. Hvis dette beløb sammenlægges med det yderligere
krav på betaling for udført ekstraarbejde, som HE efter
voldgiftsrettens afgørelse er berettiget til (222.478 kr. + 250.000
kr. = 472.478 kr.), bliver resultatet 1.051.119 kr. i HE’s favør.

8. Voldgiftsrettens konklusion
Nettoresultatet af voldgiftsrettens afgørelse om forsinkelse og
økonomiske konsekvenser heraf er et beløb på 916.465 kr. i BH’s
favør, jf. ovenfor afsnit 5.7. Nettoresultatet af voldgiftsrettens
afgørelse om HE’s udestående krav på betaling for kontrakts- og
ekstraarbejde er et beløb på 1.051.119 kr. i HE’s favør, jf. ovenfor
afsnit 7.15. Herefter er voldgiftsrettens samlede konklusion, at HE
har et krav på 134.654 kr. mod BH, svarende til differencenmellem
de to beløb. Beløbet forrentes med procesrente af 125.000 kr. fra
den 5. december 2015 og med procesrente af 9.654 kr. fra den 2.
februar 2016.
Efter voldgiftsrettens konklusion sammenholdt med parternes
påstande skal sagen anses for i det væsentlige tabt af HE med den
virkning, at HE skal betale sagsomkostninger til BH. Efter
sagsgenstandens størrelse og sagens omfang og forløb fastsætter
voldgiftsretten sagsomkostningsbeløbet til 300.000 kr., der skal
betales af HE til BH som nedenfor bestemt. Det betyder, at
sagsomkostningerne, som HE skal betale til BH, overstiger det
betalingskrav, som BH efter voldgiftsrettens afgørelse skal betale
til HE.
Voldgiftsretten finder efter sagens udfald og forløb, at de
omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens
behandling af sagen, skal betales af HE efter opgørelse og påkrav
fra Voldgiftsnævnet.

Thi bestemmes
Indklagede, BH, ... , Afd. 002, …, skal til klageren, HE ..... A/S,
betale 134.654 kr. med procesrente af 125.000 kr. fra den 5.
december 2015 og med procesrente af 9.654 kr. fra den 2. februar
2016.
I sagsomkostninger skal klageren, ... A/S, til indklagede, BH, ...,
Afd. 002, … betale 300.000 kr.
De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens
behandling af sagen, betales af klageren, HE ... A/S, efter opgørelse
og påkrav fra Voldgiftsnævnet.
Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter dens modtagelse.



 

 

Kendelse afsagt den 12. november 2018 af Voldgiftsretten, Byggeri
og Anlæg, i sag nr. C-13890.

Hovedentreprenør HE (advokat Ole Bernt Hasling)
mod
Bygherre BH (advokat Preben Kønig).

Indledning
Mellem klageren, hovedentreprenør HE, herefter »HE«, og
indklagede, bygherre BH, herefter »BH«, er der opstået en tvist
vedrørende krav om betaling for udførte kontrakt- og ekstraarbejder
samt krav vedrørende mangler og forsinkelse efter opførelse af 7
rækkehuse i ….
Voldgiftsnævnet har i anledning heraf vedtaget at nedsætte en
voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for
bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af direktør, murermester
Karsten Lange, direktør, akademiingeniør Per Mohr Hansen og
landsdommer Lars Christensen, med sidstnævnte som formand.

Påstande og hovedforhandling
Sagen er anlagt af HE mod BH ved klageskrift modtaget af 
Voldgiftsnævnet den 3. december 2015.
Klageren, HE, har nedlagt følgende påstande:
Indklagede skal til klageren betale 1.677.951,73 kr. med
procesrente
af 46.156,25 kr. fra 28/11 2013 til 19/12 2013,
af 76.766,25 kr. fra 20/12 2013 til 28/2 2014,
af 456.649,13 kr. fra 1/3 2014 til 18/3 2014,
af 609.669,13 kr. fra den 19/3 2014 til 30/4 2014,
af 606.610,24 kr. fra 1/5 2014 til 21/5 2014,
af 616.173,24 kr. fra 22/5 2014 til 28/5 2014,
af 801.438,87 kr. fra 29/5 2014 til 12/6 2014,
af 1.046.720,28 kr. fra 13/6 2014 til 22/5 2015 og
af 1.677.951,73 kr. fra 23/5 2015 til betaling sker.
Indklagede tilpligtes at nedskrive entreprenørgaranti til 2 %. 
Indklagede tilpligtes at erstatte klager for meget betalt
garantiprovision med 31.076,39 kr. med procesrente fra det 
sammenfattende processkrifts fremkomst.



Indklagede, BH, har nedlagt følgende påstande:
Frifindelse over for klagers påstande.
Selvstændig påstand:
Klager skal til indklagede betale 2.012.645,62 kr. med procesrente
fra sagens anlæg til betaling sker.
Hovedforhandling har fundet sted den 22.-24. oktober 2018 i
Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620
København V.
I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt
med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig
sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne
og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og
voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

Kort sagsfremstilling
Den 7. maj 2013 indgik parterne en hovedentrepriseaftale, hvorefter
HE påtog sig at opføre 7 rækkehuse på …, for en samlet
entreprisesum på 11.934.850 kr. ekskl. moms, i henhold til et
projekt, tegnet af arkitekt A og ingeniør I. Det fremgår af
hovedentrepriseaftalen, at AB 92 er vedtaget som en del af
aftalegrundlaget.
Denne sag angår nogle krav, der er rejst af HE, vedrørende bl.a.
betaling af restentreprisesum, ekstraarbejder og krav som følge af
ret til tidsfristforlængelser. Sagen angår endvidere nogle modkrav,
der er rejst af BH vedrørende mangler, mindreydelser og dagbod.
Sagen angår endvidere krav på tilbagebetaling af garantiprovision
og nedskrivning af garanti.
Under voldgiftssagen er akademiingeniør Jesper Lindgreen og
akademiingeniør Bo Christiansen udmeldt som skønsmænd. Der

er afgivet skønserklæring af 14. november 2017, revideret
skønserklæring af 22. november 2017 samt tillægserklæring af 3.
oktober 2018. Skønsomkostningerne på samlet 252.480,50 kr. inkl.
moms og afgift til Voldgiftsnævnet er foreløbigt betalt af HE med
33.826,25 kr. og BH med 218.654,25 kr. Endvidere har HE efter
aftale mellem parterne forestået opgravning for undersøgelse af
dræn ved den supplerende skønsforretning, og HE har opgjort
udgifterne hertil til samlet 28.140 kr. ekskl. moms.

Forklaringer
Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring af følgende:
- …, medejer af HE,
- …, direktør i BH,
- C, HE,
- A, arkitekt for BH på projektet,
- …, … ApS, der var BH's miljørådgiver på projektet,
- Bo Christiansen, skønsmand.
Efter aftale med parterne gengives forklaringerne ikke i denne
kendelse.
BH har under hovedforhandlingen frafaldet at føre I, der var BH's
ingeniør på projektet, idet I ikke var mødt.

Procedure
HE har procederet sagen i overensstemmelse med det
sammenfattende processkrift af 12. oktober 2018, revideret den 24.
oktober 2018.
BH har procederet sagen i overensstemmelse med
påstandsdokumentet, revideret den 19. oktober 2018.
HE har opgjort sit krav på følgende måde

611.304,76 kr.Acontobegæringer, restentreprisesum, inkl.
moms

1.

30.610,00 kr.Aftaleseddel HE-8 inkl. moms2.
79.380,00 kr.Aftaleseddel HE-25 inkl. moms3.
73.640,00 kr.Aftaleseddel HE-31 inkl. moms4.
9.562,50 kr.Aftaleseddel HE-26 inkl. moms5.
33.404,00 kr.Aftaleseddel HE-32 inkl. moms6.
52.977,41 kr.Aftaleseddel HE-33 inkl. moms7.
158.900,00 kr.Aftaleseddel HE-41, 43 og 44 inkl. moms8.
442.500,00 kr.Aftaleseddel HE-34 inkl. moms9.
126.000,00 kr.Aftaleseddel HE-35 inkl. moms10.
108.231,45 kr.Aftaleseddel HE-45 inkl. moms11.
126.000,00 kr.Krav som følge af ret til tidsfristforlængelse12.
- 3.058,39 kr.Fradrag - regninger fra …, inkl. moms13.

- 171.500,00 kr.Fradrag - anerkendte mangler, inkl. moms14.
1.677.951,73 kr.I alt

BH har påstået frifindelse over for HE's påstande. BH har anerkendt,
at HE har et resttilgodehavende for kontraktarbejder og anerkendte
ekstraarbejder på i alt 879.259,76 kr. inkl. moms, men BH har gjort

gældende, at BH har modkrav, der overstiger dette tilgodehavende.
BH har derfor opgjort sin selvstændige påstand på følgende måde:

379.882,88 kr.Dagbod for 12 ugers forsinkelseA.
116.250,00 kr.Mindreydelse, reduktion af fundamentbredde

og kælderydervægge inkl. moms
B.

110.536,40 kr.Faktureringer fra andre leverandører inkl.
moms

C.

D. Mangler, anerkendt af klager, inkl. moms 171.500,00 kr.
E. Mangel ved tilfyldning over dræn inkl. moms 1.856.250,00 kr.
F. Yderligere mangler, jf. støttebilag, inkl. moms 172.500,00 kr.



84.956,10 kr.GarantiprovisionG.
2.891.875,38 kr.I alt
- 879.259,76 kr.Anerkendt krav på entreprisesum og

ekstraarbejder
-

2.012.645,62 kr.I alt

Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat
Tidsfristforlængelse og dagbod
Det fremgår af hovedentrepriseaftalen, at bygningerne skulle
afleveres til BH senest den 6. december 2013. Det kan lægges til
grund, at bygningerne først blev afleveret den 28. februar 2014, og
at de udvendige arealer blev afleveret den 27. maj 2014.
Parterne er uenige om, hvem der bærer ansvaret for den forsinkede
aflevering af bygningerne, og uenige om, hvilke økonomiske krav
dette medfører.
HE har overordnet gjort gældende, at selskabet har krav på
tidsfristforlængelse som følge af forsinkelser på grund af manglende
byggetilladelse, mangler ved elementprojekt, mangler ved
projekteringen i øvrigt og manglende tilslutning af fjernvarme.
BH har bestridt, at HE er berettiget til tidsfristforlængelse. BH
har samtidig gjort gældende, at HE skal betale dagbod for
forsinkelsen i overensstemmelse med dagbodsbestemmelsen i
»Særlige betingelser«, der er en del af parternes aftalegrundlag.
Under voldgiftssagen er der alene fremlagt en udbudstidsplan,
der fremtræder ganske overordnet. C (fra HE) har forklaret, at HE
på et tidspunkt under byggesagen også udarbejdedemere detaljerede
arbejdstidsplaner. Der er også under voldgiftssagen fremlagt en
række byggemødereferater, hvori der henvises til arbejdstidsplaner,
men disse er ikke fremlagt.

Ad HE's krav på tidsfristforlængelse
Efter det materiale, der er fremlagt for voldgiftsretten, har HE ved
mail af 7. august 2013 … første gang krævet tidsfristforlængelse
og henvist til ændringer i forhold til udbudsmaterialet. I mailen er
der ikke nærmere redegjort for, hvilke ændringer der er tale om,
og hvorledes den angivne forsinkelse på 5 uger er opgjort. Kravet
om tidsfristforlængelse er afvist af BH ved mail af 11. september
2011 …. HE har i mail af 9. oktober 2013 … fastholdt kravet om
tidsfristforlængelse.
Efter AB 92 § 24, stk. 3, påhviler det entreprenøren snarest muligt
at underrette bygherren, hvis entreprenøren anser sig berettiget til
tidsfristforlængelse, og entreprenøren skal på forlangende godtgøre,
at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.
I et tilfælde som her, hvor HE ikke ubetinget har opfyldt sin
forpligtelse til snarest muligt at underrette BH om kravet på
tidsfristforlængelse, må der foreligge et sikkert bevis for retten til
tidsfristforlængelse og for, at forsinkelsen skyldes de pågældende
forhold.
Efter bevisførelsen for voldgiftsretten, herunder særligt den
omfattende mailkorrespondance med elementleverandøren, anser
voldgiftsretten det for bevist, at der som følge af en række
uklarheder i projektmaterialet opstod forsinkelser i
elementleverancen, og at HE var berettiget til at kræve
tidsfristforlængelse på grund af denne forsinkelse. I mangel af
nærmere tidsplaner og registreringer af forsinkelsen anser
voldgiftsretten det alene for bevist, at disse forhold berettiger til
en tidsfristforlængelse på 1 uge.
Voldgiftsretten anser det endvidere for bevist, at færdiggørelsen
af rækkehusene blev forsinket på grund af forsinkelse med
tilslutningen af fjernvarme. Efter hovedentrepriseaftalen skal
fjernvarmledninger leveres og nedlægges af fjernvarmeværket for

BH's regning. Det fremgår dog af hovedentrepriseaftalen, at »det
påhviler Hovedentreprenøren at koordinere fjernvarmeværkets
arbejdemed sine egne arbejder, således at byggeriet ikke forsinkes«.
Denne bestemmelse kan imidlertid ikke udstrækkes til andet end,
at HE skulle sikre, at fjernvarmeværket fik uhindret adgang til at
udføre tilslutningsarbejderne. Den forsinkelse, der opstod med
levering og tilslutning af fjernvarme, er således forhold, som BH
bærer risikoen for, og som berettiger HE til en tidsfristforlængelse,
idet forholdet har medført forsinkelse med udtørringen af
rækkehusene. I mangel af nærmere tidsplaner og registrering af
forsinkelsen må perioden fastsættes forsigtigt, og efter en samlet
vurdering anser voldgiftsretten det for bevist, at forholdet med
forsinkelse af udtørringen af rækkehusene berettiger til en
tidsfristforlængelse på 4 uger. Voldgiftsretten har ved denne
vurdering navnlig lagt vægt på indholdet af byggemødereferaterne
og den omfattende mailkorrespondance vedrørende levering af
fjernvarme og problemstillinger omkring udtørring.
HE har ikke herudover bevist, at der er forhold, der berettiger til
at kræve forlængelse af fristen for aflevering af rækkehusene.
Voldgiftsretten anser det således samlet for bevist, at HE har været
berettiget til en forlængelse af fristen for aflevering af bygningerne
på i alt 5 uger, regnet fra det aftalte afleveringstidspunkt den 6.
december 2013.
HE har opgjort sit krav efter AB 92 § 27 til i alt 126.000 kr. ekskl.
moms. Kravet er opgjort ud fra en tidsfristforlængelse på 12 uger,
og voldgiftsretten fastsætter herefter HE's krav som følge af en
forlængelse af afleveringsfristen på 5 uger til 50.000 + moms,
svarende til 62.500 kr. inkl. moms.

Ad BH's krav på dagbod
HE har i relation til dagbodskravet bl.a. gjort gældende, at det ikke
fremgår med tilstrækkelig klarhed af dagbodsbestemmelsen, at
denne knytter sig til aflevering af bygningerne.
Voldgiftsretten bemærker, at dagbodsbestemmelsen i »Særlige
betingelser« … er knyttet til »færdiggørelsesfristen«. Når dette
sammenholdes med angivelsen af færdiggørelsesfristen i »Særlige
betingelser« i afsnittet »ad § 2, stk. 3«…, anser voldgiftsretten det
for ubetænkeligt at lægge til grund, at dagbodsbestemmelsen er
knyttet til tidspunktet for afleveringen af bygningerne. Der er derfor
ikke grundlag for at afvise BH's dagbodskrav med henvisning til,
at dagbodsbestemmelsen er uklar.
Som anført ovenfor har HE været berettiget til en forlængelse af
fristen for aflevering af bygningerne på i alt 5 uger, regnet fra det
aftalte afleveringstidspunkt den 6. december 2013. Spørgsmålet er
herefter, om BH er berettiget til at kræve dagbod for den periode,
der ligger ud over disse 5 uger. Dette forudsætter, at der er tale om
en forsinkelse, som HE bærer ansvaret for.
Det kan udledes af referat fra byggemøde nr. 15 den 12. december
2013…, at BH har fremsat krav om dagbod, og at HE protesterede
imod kravet. Det fremgår videre af referat fra byggemøde nr. 16
den 19. december 2013 …, at BH fastholdt kravet om dagbod.
Efter indholdet af det fremlagte projektmateriale sammenholdt
med indholdet af byggemødereferaterne, C's forklaring og den
fremlagte mailkorrespondance er det voldgiftsrettens samlede
vurdering, at projektmaterialet på flere punkter har været uklart,
hvilket i hvert fald har bidraget til den indtrådte forsinkelse.



På trods af kravet om dagbod har BH's byggeledelse ikke foretaget
nogen form for optegnelse af forsinkelsesdage, ligesom der heller
ikke - bortset fra det netop anførte - er sket nogen opfølgning eller
konstatering af forsinkelser på de løbende byggemøder.
Samlet har voldgiftsretten derfor på det foreliggende grundlag
ikke nogenmulighed for at fastslå, om der foreligger en forsinkelse,
som HE bærer ansvaret for, og i givet fald med sikkerhed fastsætte
varigheden af denne forsinkelse.
Voldgiftsretten frifinder derfor HE for BH's krav på dagbod.
Restentreprisesum
Der er enighed om, at HE har et krav på 611.304,76 kr. inkl. moms
for den resterende entreprisesum.
Generelt om HE's krav for ekstraarbejder
BH har overordnet gjort gældende, at HE ikke er berettiget til at
kræve betaling for ekstraarbejder, da der ikke foreligger skriftlig
accept fra BH, og da der ikke er tale om nødvendige ekstraarbejder.
BH har videre anført, at HE's faktura nr. 324435 af 28. maj 2014
… må anses for en slutopgørelse, og at HE herefter er afskåret fra
at fremsætte yderligere krav, jf. AB 92 § 22, stk. 7.
Arkitekt A har under hovedforhandlingen forklaret, at man under
byggeriet reelt ikke praktiserede en ordning om, at ekstraarbejder
skulle godkendes skriftligt, som ellers forudsat i »Særlige
Betingelser« ad § 14, stk. 2…. Parterne har således fraveget aftalen,
og der er ikke grundlag for at afvise HE's krav vedrørende
ekstraarbejder allerede med henvisning til, at aftalen om arbejderne
ikke måtte være indgået skriftligt.
HE's faktura nr. 324435 af 28. maj 2014 … er den afsluttende
fakturering af selve entreprisesummen, jf. også angivelsen »Slut
acontobegæring nr. 8«. Fakturaen kan imidlertid ikke anses for en
slutopgørelse efter AB 92 § 22, stk. 7, og der er derfor heller ikke
grundlag for at afvise nogen af HE's krav vedrørende ekstraarbejder
allerede med henvisning til, at kravene først er fremkommet efter
fakturaen af 28. maj 2014.
Aftaleseddel HE-8
Der er enighed om, at HE har et krav på 30.610 kr. for udført
arbejde i henhold til aftaleseddel HE-8.
Aftaleseddel HE-25
HE's krav udgør 79.380 kr., der vedrører ekstraarbejde ved tilvalg
af væg under trappe i 3 rækkehuse.
BH har anerkendt, at der er tale om et bestilt ekstraarbejde, men
har gjort gældende, at kravet alene udgør 70.875 kr., idet HE ikke
er berettiget til at tillægge et hovedentreprenørsalær på 12 %, da
arbejdet er udført af HE's egne ansatte.
Ved mail af 19. november 2013 … har …, HE, fremsendt en pris
på dette tillægsarbejde. Det fremgår af mailen, at prisen pr. hus
udgør 18.900 kr. med tillæg af moms, og at der endvidere skal
tillægges et hovedentreprenørsalær på 12%. Arbejdet er bestilt, og
der er faktureret i overensstemmelse med tilbuddet. Voldgiftsretten
godkender derfor HE's krav på 79.380 kr.
Aftaleseddel HE-31
HE's krav vedrører strimling af samlinger, opsætning af
hjørneskinner ogmalerbehandling af ekstra gasbetonvægge i kælder.
BH har bestridt kravet og har overordnet gjort gældende, at
strimling af samlinger er omfattet af entrepriseaftalen, at
hjørneskinner alene var nødvendige på grund af mangler ved HE's
arbejde, og at malerbehandlingen af ekstra gasbetonvægge i kælder
nok var ekstraarbejde, men dette arbejde er allerede betalt ved HE's
fakturering af aftaleseddel HE-24.
Efter indholdet af entrepriseaftalen og dennes bilag lægger
voldgiftsretten til grund, at arbejdet med strimling af samlinger
mellem forskellige materialer ikke er omfattet af entrepriseaftalen.
Opsætning er hjørneskinner er heller ikke omfattet af
entrepriseaftalen, og det er ikke dokumenteret af BH, at

hjørneskinner alene var nødvendige som følge af mangler ved HE's
arbejde. Arbejdet med strimling og hjørneskinner er således
ekstraarbejde, som HE er berettiget til at kræve betaling for.
Den udførte malerbehandling af ekstra gasbetonvægge i kælder
er også ekstraarbejde. C har forklaret, at malerbehandlingen ikke
er faktureret ved aftaleseddel HE-24, idet HE-24 alene omhandler
arbejdet med opmuring af de pågældende vægge og ikke
malerbehandlingen. Herefter, og da BH på ingen måde har
dokumenteret, at kravet vedrørende malerbehandlingen tidligere
er faktureret, eller at kravet er urimeligt, tager voldgiftsretten også
dette krav til følge.
Samlet godkender voldgiftsretten derfor HE's krav på i alt
73.640,00 kr. vedrørende aftaleseddel HE-31.
Aftaleseddel HE-26
Der er enighed om, at HE har et krav på 9.562,50 kr. for udført
arbejde i henhold til aftaleseddel HE-26.
Aftaleseddel HE-32
HE's krav vedrører slutrengøring af rækkehusene inden aflevering.
Af hovedentrepriseaftalens pkt. 2 … fremgår bl.a. følgende:
»Hovedentreprisen går ud på at levere et nøglefærdigt byggeri -
inde såvel som ude - bortset fra de arbejder og leverancer, som en
anført nedenfor i pkt. 5«.
Ved »nøglefærdigt byggeri« skal forstås, at alt, hvad der er en
naturlig og sædvanlig del af et færdigt, nybygget, indflytningsklart
hus, er indeholdt i entreprisen, uanset om det udtrykkeligt måtte
være omtalt i udbudsmaterialet. Som eksempler kan nævnes
dørstoppere, stormkroge, sædvanligt fastmonteret
badeværelsesudstyr, udendørs hoveddørslampe, låse og nøgler o.l.«
Efter en naturlig forståelse af et »færdigt, nybygget,
indflytningsklart hus«, finder voldgiftsretten, at arbejdet med
slutrengøring må anses for omfattet af hovedentrepriseaftalen. HE
er derfor ikke berettiget til at kræve arbejdet med slutrengøring
honoreret som ekstraarbejde, og voldgiftsretten frifinder derfor BH
for dette krav.
Aftaleseddel HE-33
HE's krav vedrører betaling af lagerleje for køkkeninventar.
Det fremgår af hovedentrepriseaftalen, at BH aftaler
køkkenleverancen direkte med …, men på HE's vegne, og at det
påhviler HE at koordinere og styre arbejdet og sikre, at det ikke
forsinker byggeriet.
Udgangspunktet er herefter, at HE bærer ansvaret for at sikre
koordinering af køkkenleverancen, og at HE selv bærer risikoen
for eventuelle omkostninger i den forbindelse. HE har ikke
heroverfor dokumenteret, at udgiften til lagerleje skyldes forhold,
som BH bærer ansvaret for. Voldgiftsretten frifinder derfor BH for
dette krav.
Aftaleseddel HE-41, 43 og 44

Ad aftaleseddel HE-41 og HE-44
HE's krav vedrører arbejder i forbindelsemedændring af tagudhæng
som følge af en projekteringsfejl fra BH's rådgiver.
De pågældende aftalesedler er godkendt og underskrevet af …,
BH. BH har imidlertid anført, at der er mangler ved det udførte
arbejde, som ikke er udført i overensstemmelse med parternes
aftale.
Der er ikke foretaget syn og skøn til belysning af, om der er
mangler ved det udførte arbejde. Når dette sammenholdes med
arkitekt A's forklaring om, at arbejdet er udført, afviser
voldgiftsretten BH's indsigelser. Kravet på samlet 70.700 kr. inkl.
moms tages derfor til følge.



Ad aftaleseddel HE-43
Kravet angår levering og montering af glasvægge i badeværelser
og glasværn på 1. sal.
De pågældende glasvægge fremgår udtrykkeligt af tegning nr. A-
4.01…, og voldgiftsretten anser på den baggrund glasvæggene for
omfattet af det, der skal leveres i henhold til hovedentrepriseaftalen.
Det kan ikke føre til et andet resultat, at glasvæggene ikke er
særskilt beskrevet i den særlige arbejdsbeskrivelse eller i
tilbudslisten.
Glasværn på 1. sal er ikke beskrevet på hverken tegninger eller
arbejdsbeskrivelser, hvilket også er anerkendt af ingeniør I i mail
af 4. september 2013 …. Levering og montering af glasværn kan
derfor kræves betalt som ekstraarbejde. Kravet er ikke særskilt
specificeret, men opgjort sammen med kravet vedrørende
glasvægge. Efter indholdet af faktura af 23. april 2014 fra glarmester
… fastsætter voldgiftsretten HE's krav for levering og montering
af glasværn til 50.000 kr. inkl. moms.
HE's samlede krav i henhold til aftaleseddel HE-41, 43 og 44
udgør således 120.700 kr. inkl. moms.
Aftaleseddel HE-34
Efter indholdet af entrepriseaftalen og tegningsmaterialet lægger
voldgiftsretten til grund, at HE's tilbud og parternes efterfølgende
aftale omfatter levering af bagvægselementer og bærende
skillevægge i elementer og levering af indvendige skillevægge i
75 mm multiblokke.
Det kan også lægges til grund, at dette efterfølgende er ændret
efter ønske fra BH, således at bagvægselementer og bærende
skillevægge er udført i blokke og skillevægge udført i 100 mm
blokke. HE er berettiget til at kræve dette arbejde honoreret som
ekstraarbejde.
Skønsmanden har i sin besvarelse af spm. 141 … anført, at de
beregnede meromkostninger i aftaleseddel HE-34 er rimelige, dog
skønnes det, at fradraget for levering og montage af letklinker
vægge er sat for lavt og bør sættes til 274.000 kr. ekskl. moms i
stedet for 185.850 kr. ekskl. moms. Skønsmanden har under
hovedforhandlingen forklaret, at han har beregnet fradraget på
274.000 kr. ved anvendelse af V&S-prisbogen for 2017 eller 2018.
Da fradraget skal fastsættes i 2013-priser, er der ikke grundlag for
at fastsætte fradraget så højt som angivet af skønsmanden, men det
bør dog fortsat fastsættes højere end 185.850 kr. ekskl. moms.
Fradraget må derfor fastsættes skønsmæssigt af voldgiftsretten.
Voldgiftsretten fastsætter på den baggrund HE's krav i henhold
til aftaleseddel HE-34 til 392.500 kr. inkl. moms.
Aftaleseddel HE-35
Der er enighed om, at HE har et krav på 126.000 kr. for udført
arbejde i henhold til aftaleseddel HE-35.
Aftaleseddel HE-45
HE's krav angår bortkørsel af forurenet jord og indkøb af muld.
BH har anerkendt kravet vedrørende bortkørsel af forurenet jord
og bestridt kravet vedrørende indkøb af muld. BH har overordnet
anført, at levering af muld må anses for indeholdt i
hovedentrepriseaftalen.
Efter indholdet af hovedentrepriseaftalen er der ikke grundlag for
at anse levering af muld for omfattet af parternes aftale.
Voldgiftsretten har herunder lagt vægt på, at det først undervejs i
byggeforløbet har kunnet fastlægges, hvor meget muld der var
påkrævet, hvilket også understøttes af mail af 5. april 2014 fra BH's
miljørådgiver ….
Da der samtidig ikke er grundlag for at nå frem til, at HE har
tilkørt mere muld end nødvendigt, tager voldgiftsretten kravet i
henhold til aftaleseddel HE-45 til følge i sin helhed.
Mindreydelse, reduktion af fundamentbredde og kælderydervægge

BH's krav vedrører besparelser som følge af ændring af bredden
på fundament og kælderydervægge fra 420 mm til 360 mm.
HE har bestridt kravet og anført, at bredden på fundamenterne
ikke er ændret, men er udført i 420 mm i overensstemmelse med
entrepriseaftalen. Kælderydervæggene er ændret fra 420 mm til
360 mm af ingeniør I, men således at reduktionen er sammensat af
35 mm beton og 25 mm isolering.
BH har ikke bevist, at fundamentet er udført i enmindre dimension
end angivet i entrepriseaftalenmed tilhørende bilag. Der er derimod
enighed om, at kælderydervæggene er udført i enmindre dimension,
og efter forklaringerne fra … og C (fra HE) sammenholdt med
elementtegning FK1 … lægger voldgiftsretten til grund, at
ændringen består i 35mm reduktion af betonen og 25mm reduktion
af isoleringen.
På baggrund af skønsmandens besvarelse af spørgsmål 142 …
fastsætter voldgiftsretten herefter skønsmæssigt BH's krav som
følge af reduktionen til 15.000 kr. + moms, svarende til 18.750 kr.
inkl. moms.
Faktureringer fra andre leverandører
BH's krav angår beløb, der er betalt af BH dels til … A/S for
genetablering af ødelagte pejlerør og dels til … A/S og … A/S for
byggeudtørring og fjernvarme.

Ad genetablering af ødelagte pejlerør
Kravet angår genetablering af i alt 6 pejlerør.
Det fremgår af referat fra byggemøde nr. 3 den 12. september
2013 …, at C, HE, har anerkendt at betale for ét af de ødelagte
pejlerør. Det er ikke herudover bevist, at HE er ansvarlig for de
ødelagte pejlerør.
Voldgiftsretten tager på denne baggrund kravet vedrørende
ødelagte pejlerør til følge med 3.500 kr. inkl. moms.

Ad byggeudtørring og fjernvarme
Som tidligere anført bærer BH risikoen for den forsinkelse, der
opstodmed levering og tilslutning af fjernvarme. De ekstra udgifter,
BH har afholdt til udtørring og forlænget byggeproces som følge
af denne forsinkelse, kan BH ikke kræve erstattet af HE.
Voldgiftsretten tager derfor ikke dette krav til følge.
Mangel ved tilfyldning over dræn
Efter skønsmandens erklæringer og forklaring under
hovedforhandlingen lægger voldgiftsretten til grund, at selve
drænkassen er udført i overensstemmelse med det projekterede, og
at denne isoleret set fungerer.
Det kan videre lægges til grund, at der over drænkassen er påfyldt
råjord, der efter skønsmandens forklaring i hvert fald på det
opgravede sted indeholdt relativt meget ler, og at anvendelsen af
råjord over drænkassen kan påvirke drænets funktion negativt.
Det kan ikke udtrykkeligt udledes af projektmaterialet, herunder
tegning I-4.01… og Særlig Arbejdsbeskrivelse pkt. 3.1.9, 3.2.1 og
3.2.2, hvilket materiale der skal anvendes over selve drænkassen.
Efter skønsmandens forklaring sammenholdt med indholdet af SBI-
anvisning 147 … lægger voldgiftsretten imidlertid til grund, at
opfyldningen med råjord ikke er håndværksmæssig korrekt, og at
dette burde have været klart for HE som udførende entreprenør.
Anvendelsen af råjord er således en mangel, som HE kan gøres
ansvarlig for.
BH er derfor berettiget til at kræve erstatning svarende til udgiften
til udbedring af forholdet, hvilket må ske ved en udskiftning af
jorden over drænkassen til et egnet drænende materiale. Det kan
ikke føre til et andet resultat, at der ikke på nuværende tidspunkt
er konstateret skader som følge af drænets nedsatte funktion.
Skønsmanden har i sin besvarelse af spørgsmål 143… anslået de
samlede udgifter til udskiftning af det fulde dræn til 1.135.000-



1.595.000 kr. +moms. Under hovedforhandlingen har skønsmanden
forklaret, at der hertil skal lægges yderligere 120.000 kr. + moms
på grund af en regnefejl. Dette skøn indbefatter dog ikke kun
udskiftning af jorden over drænkassen, men også udskiftning af
selve drænkassen. Under hovedforhandlingen har skønsmanden
forklaret, at han ikke har beregnet omkostningerne til alene at
udskifte jorden over drænkassen, men dette vil også være et
omfattende arbejde, og han anslår, at omkostningerne hertil udgør
størstedelen af det beløb, han har anført i besvarelsen af spørgsmål
143.
I mangel af et sikkert grundlag for at fastsætte omkostninger til
udbedring af drænet må udgiften fastsættes skønsmæssigt og
forsigtigt af voldgiftsretten. Udgiften til udskiftning af jorden over
drænkassen til et egnet drænende materiale fastsættes herefter til
800.000 kr. + moms, svarende til 1 mio. kr. inkl. moms.
Voldgiftsretten tager derfor BH's krav vedrørende mangler ved
omfangsdrænet til følge med 1 mio. kr.
Yderligere mangler, jf. støttebilag

Ad svindrevner og dilatationsfuger, alle huse
Efter det, der er forelagt for voldgiftsretten, er det ikke bevist, at
der er tale ommangler, som HE bærer ansvaret for. Voldgiftsretten
bemærker særligt omkring behovet for dilatationsfuger, at dette
efter skønsmandens forklaring må tilskrives den projekterede
konstruktion af karnapperne. Kravet vedrørende disse poster tages
derfor ikke til følge.

Ad fugning ved glasvæg, hus 5, 6, 7, 9 og 10
Efter skønsmandens forklaring under hovedforhandlingen og
besvarelsen af bl.a. spørgsmål 28… lægger voldgiftsretten til grund,
at en håndværksmæssig korrekt udførelse kræver fugning mellem
glas og væg. Efter skønsmandens opgørelse af udgifterne til
udbedring tages kravet til følge med i alt 11.875 kr. inkl. moms.

Ad hældning på terrasse, hus 5
Efter skønsmandens forklaring under hovedforhandlingen
sammenholdt med besvarelsen af spørgsmål 29 … lægger
voldgiftsretten til grund, at overfladevandet ikke naturligt afledes
fra en del af flisebelægningen, men at dette skyldes en
uhensigtsmæssig projektering og dermed ikke forhold, som HE
bærer ansvaret for. Kravet vedrørende dette forhold tages derfor
ikke til følge.

Ad fejl ved vindue, hus 6 og 10
Efter skønsmandens forklaring under hovedforhandlingen
sammenholdt med besvarelsen af spørgsmål 50 og 139 … lægger
voldgiftsretten til grund, at de to vinduer lider af en mangel, og at
det er nødvendigt at udskifte vinduerne. Udgiften til udbedring
udgør efter skønsmandens angivelse i alt 17.500 kr. inkl. moms.
Voldgiftsretten tiltræder, at dette krav kan rettes mod HE. Det kan
ikke føre til et andet resultat, at BH har anvist anvendelse af det
pågældende produkt til byggeriet.

Ad ridse bag vandhane, hus 7
BH har ikke godtgjort, at der er tale om et forhold, som HE bærer
ansvaret for. Kravet tages derfor ikke til følge.
Samlet tages BH's krav vedrørende mangler angivet i støttebilaget
til følge med i alt 29.375 kr. inkl. moms.
BH's krav på garantiprovision
Som opgjort nedenfor medfører en samlet opgørelse af parternes
mellemværende, at HE har et forfaldent tilgodehavende. BH har
herefter ikke godtgjort, at der er grundlag for at kræve udgifter til
garantiprovision erstattet af HE.
Samlet opgørelse
HE's samlede tilgodehavende inkl. moms kan herefter opgøres på
følgende måde:

611.304,76 kr.Acontobegæringer, restentreprisesum1.
30.610,00 kr.Aftaleseddel HE-82.
79.380,00 kr.Aftaleseddel HE-253.
73.640,00 kr.Aftaleseddel HE-314.
9.562,50 kr.Aftaleseddel HE-265.

- kr.Aftaleseddel HE-326.
- kr.Aftaleseddel HE-337.

120.700,00 kr.Aftaleseddel HE-41, 43 og 448.
392.500,00 kr.Aftaleseddel HE-349.
126.000,00 kr.Aftaleseddel HE-3510.
108.231,45 kr.Aftaleseddel HE-4511.
62.500,00 kr.Krav som følge af ret til 5 ugers

tidsfristforlængelse
12.

- 3.058,39 kr.Fradrag - regninger fra …13.
1.611.370,32 kr.I alt inkl. moms

- kr.Dagbod for 12 ugers forsinkelseA.
- 18.750,00 kr.Mindreydelse, reduktion af kælderydervæggeB.
- 3.500,00 kr.Faktureringer fra andre leverandørerC.

- 171.500,00 kr.Mangler, anerkendt af klagerD.
- 1.000.000,00 kr.Mangel ved tilfyldning over drænE.

- 29.375,00 kr.Yderligere mangler, jf. støttebilagF.
- kr.BH's krav på garantiprovisionG.

388.245,32 kr.I alt inkl. moms



Med hensyn til HE's rentepåstand bemærker voldgiftsretten, at
indklagedes modkrav vedrørende mangler mv. fratrækkes i de først
forfaldne ydelser, og at kravet på 62.500 kr. vedrørende
tidsfristforlængelse først kan kræves forrentet fra sagens anlæg den
3. december 2015. HE's krav forrentes derfor med procesrente af
325.745,42 kr. fra den 23. maj 2015 til den 2. december 2015 og
af 388.245,32 kr. fra den 3. december 2015 til betaling sker.
HE's krav vedrørende nedskrivning af entreprenørgaranti og

garantiprovision
Efter ovennævnte opgørelse af parternes samledemellemværende
tiltræder voldgiftsretten, at BH skal nedskrive entreprenørgarantien
til 2 %, jf. AB 92 § 6, stk. 4.
Voldgiftsretten tiltræder endvidere, at BH skal erstatte HE
udgifterne til den garantiprovision, der er betalt som følge af
manglende nedskrivning af garantien trods samtidig tilbageholdelse
af betalinger, der overstiger udgiften til udbedring af konstaterede
mangler. Tilbagebetalingskravet på 31.076,39 kr., der ikke
størrelsesmæssigt er bestridt, tages derfor til følge med rente som
påstået.
Sagsomkostninger:
Ved afgørelsen af spørgsmålet om sagsomkostninger må der i
første række lægges vægt på sagens resultat sammenholdt med
parternes påstande. BH skal på denne baggrund betale 100.000 kr.
i delvise sagsomkostninger til HE, jf. princippet i retsplejelovens
§ 313, stk. 1. Beløbet er til delvis dækning af advokatomkostninger
ekskl. moms, hvorefter parterne hver især endeligt afholder de
udgifter, de har afholdt vedrørende syn og skøn, herunder HE's
udgifter til opgravning ved den supplerende skønsforretning.
Ved fastsættelsen af beløbet i delvise sagsomkostninger har
voldgiftsretten lagt vægt på sagens værdi og omfang samt på, at
BH har afholdt størstedelen af udgifterne til syn og skøn.
Vedrørende udgifterne til syn og skøn bemærker voldgiftsretten,
at flere af de spørgsmål, der er stillet til skønsmændene, ikke har
haft betydning for denne sag. Voldgiftsretten har endelig lagt vægt
på, at hovedforhandlingen to gange er udsat på indklagedes
begæring.
Af de samme grunde skal de omkostninger, der har været
forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af BH
med ¾ og af HE med ¼.
…



Kendelse afsagt den 24. september 2019 af Voldgiftsretten, Byggeri
og Anlæg, i sag nr. C-14764.

Underentreprenør E (advokat Cristine Ussing)
mod
Hovedentreprenør HE (advokat Lars Broni)

1. Indledning
Mellem klageren, underentreprenør UE, og indklagede,
hovedentreprenør HE, er der opstået en tvist om tilgodehavende
for kontrakts- og ekstraarbejder i forbindelse med renovering af en
lejlighed beliggende i ….
Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i
henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og
anlægsvirksomhed« bestående af murer/tømrermester Niels
Præstkær Jørgensen, ingeniør Kim Peters og landsdommerMogens
Heinsen, med sidstnævnte som formand.

2. Påstande og hovedforhandling
Klageren (UE) har nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes at
betale 131.795,00 kr. med tillæg af sagens omkostninger, samt
sædvanlig procesrente fra dagen efter forfald til betaling sker,
hvorved påstanden forrentes med renter af:
…
Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse mod yderligere
betaling af 19.818,75 kr.
Hovedforhandling har fundet sted den 17. september 2019 kl.
09.30 i ….
UE, C (fra HE), … og … har afgivet forklaring under
hovedforhandlingen.
I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt
med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig
sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne
og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og
voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat
Det fremgår af AB 92 § 15, stk. 4, at udbudsmaterialet skal
indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende
grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer.

På baggrund af forarbejderne til AB 92 lægges det til grund, at 
asbestforekomst er omfattet af bestemmelsen. Det fremgik ikke af 
udbudsmaterialet, at der var asbestforekomster i ejendommen, og 
der var ikke krav om, at de bydende selv skulle være opmærksomme 
på forekomst af asbest. Der er ikke oplysninger om, at bygherren 
eller HE forud for indgåelsen af entrepriseaftalen med UE har 
foretaget undersøgelser af, om der var asbest i ejendommen, og det 
kan ikke anses for påregneligt for UE, at der var asbestholdig 
isolering på rør, som efter det oplyste ikke indgik i UE's entreprise. 
Forekomsten af asbest er derfor at anse som bygherrens forhold, 
jf. AB 92 § 24, stk. 1, nr. 2, og der er da også meddelt UE 
tidsfristforlængelse som følge af asbestforekomsten. På denne 
baggrund skal de foranstaltninger, som UE har måttet træffe, og 
ulemperne herved betales som ekstraarbejder, og UE har krav på 
godtgørelse for tab, UE har lidt som følge af den opståede 
forsinkelse, jf. AB 92 § 27, stk. 2, nr. 2.
Det fremgår af UE's forklaring afgivet, at UE's arbejde på …vejen
57 blev afbrudt tre gange som følge af arbejde med asbestsanering,
således at han og de folk, der arbejdede for ham, måtte forlade
pladsen efter at være mødt, de to sidste gange som følge af, at
asbestsaneringen ikke var tilstrækkeligt udført. C (fra HE) har i sin
forklaring bekræftet, at der nok var tale om tre afbrydelser. Der er
i faktura nr. 404 krævet 17.280 kr. eksklusive moms for »Tab af
arbejdstimer (ifl eksta arb oversigt bilag«, men der er ikke i sagen
fremlagt en specificeret opgørelse over de tabte arbejdstimer. På
baggrund af forklaringerne afgivet af UE, … og … sammenholdt
med C's (fra HE) forklaring, findes det imidlertid tilstrækkeligt
godtgjort, at arbejdet måtte afbrydes, uden at UE havde mulighed
for at afværge tabet ved at udføre andet arbejde de pågældende
dage. Godtgørelsen herfor ansættes skønsmæssigt til 12.000 kr.
med tillæg af moms.
Der er i relation til de øvrige poster indeholdt i faktura 404 ikke 
fremlagt kopi af fakturaer fra leverandører, der dokumenterer 
udgifterne til tabt parkeringsafgift, stop for leverance af materialer 
eller indkøb af værnemidler. Disse krav kan af denne grund ikke 
tages til følge.
Der er ikke fremlagt dokumentation for, at UE har afholdt udgifter 
til egne medarbejdere, vikarbureauer eller til … relateret til de dage, 
hvor pladsen i øvrigt var utilgængelig som følge af 
asbestsaneringen. Af denne grund kan kravet på 56.000 kr., der er 
henført hertil, ikke imødekommes.
Der er ikke mellem parterne indgået individuel aftale om, at 
skriftlig godkendelse fra HE var en ufravigelig betingelse for 
honorering af ekstraarbejder, og bestemmelsen i AB 92 § 14, stk. 
2, er ikke at opfatte som en gyldighedsbetingelse. Det fremgår da 
også af såvel det skriftlige materiale som forklaringerne, at der er 
godkendt og betalt en række ekstraarbejder på den konkrete 
entreprise, uanset at disse ikke har været genstand for skriftlige 
aftaler i form af aftalesedler eller andet. Dette vil indgå som et led 
i bedømmelsen af, om det er godtgjort, at der på anden måde end 
ved udtrykkelig skriftlig aftale blev indgået aftale om ekstraarbejder, 
og om der mellem parterne har hersket en forståelse af, at 
ekstraarbejder, som måtte være nødvendige for at opnå et 
håndværksmæssigt tilfredsstillende resultat, ville blive godkendt 
og betalt.
Det fremgår af sagens materiale og de afgivne forklaringer, at UE 
blev bedt om at nedtage en teglstensmur. Dette skete efter konkret 
anmodning fra C (fra HE), og det er ubestridt, at der var tale om 
ekstraarbejde for UE. Det fremgår af UE's sms af 6. april 2017, at 
han ønskede arkitektens eller ingeniørens vurdering af, om 
spærfoden kunne bære vægten af taget efter fjernelsen af den 
bærende teglstensmur. Det lægges videre efter forklaringerne til 
grund, at fjernelsen af muren faktisk betød, at spærfoden satte sig



med den konsekvens, at spærene tillige satte sig, således at
skråvæggene ikke længere var rette. Dette betød, at det ikke var
tilstrækkeligt at krydsforskalle væggene, men at påforing af spærene
var nødvendig for at få rette vægge. Opretning af væggene var ikke
en kontraktopgave i henhold til udbudsmaterialet, og det er ikke
bestridt, at dette arbejde blev udført. Voldgiftsretten finder, at dette
var et nødvendigt ekstraarbejde, og at HE skal betale de
omkostninger, der er forbundet hermed, uanset at der ikke er indgået
skriftlig aftale herom. Voldgiftsretten bemærker i denne forbindelse,
at C (fra HE) i sin mail af 29. august 2017 ikke fremsatte indsigelser
mod de krav, som var fremsat i faktura nr. 403, herunder de fem
første poster (1.998 kr., 3.960 kr., 2.160 kr., 225 kr. og 1.898 kr.,
alt eksklusive moms), som vedrører opretning af skråvægge.
Det fremgår utvetydigt af udbudsmaterialet, at entreprisegrænsen
for UE's entreprise var ejendommens 4. sal og loftet. Arbejde på
3. sal indgik ikke i kontraktarbejdet for UE, og det fremgår af
forklaringerne, at C (fra HE) specifikt anmodede UE om - som en
hasteopgave - at åbne loftskonstruktionen på 3. sal og efterfølgende
foretage retablering. Dette er et ekstraarbejde, og det er godtgjort,
at det blev udført efter anmodning fra HE, som derfor skal betale
det krævede beløb på 4.140 kr. eksklusive moms for arbejdet.
Det fremgår ikke af udbudsmaterialet, at der i forbindelse med
arbejdet med kviste skulle ske udskiftning af tagplader.
Voldgiftsretten anser det for naturligt at tilstræbe at genanvende
de bestående tagplader for at undgå farveforskelle på tagfladen.
Det er ubestridt, at det viste sig, at de bestående tagplader var
asbestholdige, og at det derfor ikke var muligt at tilskære disse med
henblik på genanvendelse. En udskiftning var således nødvendig,
og i forholdet mellem denne sags parter bærer HE risikoen herfor,
idet det havde været muligt at beskrive en eventuel udskiftning
som kontraktarbejde i udbudsmaterialet. Beløbene på henholdsvis
540 kr., 900 kr. og 1.320 kr., alle eksklusive moms, skal derfor
betales af HE.
UE har således krav på det fulde beløb indeholdt i faktura 403.
Således som sagen er forelagt for voldgiftsretten fremstår det som
uklart i udbudsmaterialet, hvor mange taghætter der indgik i
entreprisen. De fremlagte tegninger er ikke af en sådan kvalitet, at
der er muligt for voldgiftsretten at udlede antallet. Efter den
forklaring, som UE har afgivet, lægges det til grund, at det i
forbindelse med besigtigelsesmødet blev oplyst ham, at der skulle
leveres og monteres fire taghætter. Det er ubestridt, at det viste sig,
at der var behov for fem taghætter. Da der har været tale om en
uklarhed i udbudsmaterialet, somHE i det indbyrdes forhold bærer
ansvaret for, har UE krav på betaling af beløbet på 2.440 kr.
eksklusive moms, som er indeholdt i faktura 409.
UE har forklaret, at det ved tilbuddet var forudsat, at arbejdet på
bagtrappen kunne udføres fra reposen, og det fremgår ikke af
udbudsmaterialet, at der skulle opstilles stillads. Opstillingen af
stilladset, der efter UE's forklaring blev nødvendig som følge af en
stolpes placering, er derfor ekstraarbejde, som var nødvendigt, og
som derfor skal betales af HE. Kravet på 2.340 kr. eksklusivemoms,
som er indeholdt i faktura 409, tages derfor til følge.
Det er ubestridt, at kvistelementerne, der blev leveret til
ejendommen, vedrørte HE's egen entreprise, og det er ubestridt, at
UE togmod disse på HE's vegne. På denne baggrund skal HE betale
beløbet på 435 kr. eksklusive moms indeholdt i faktura 409.
Det fremgår af UE's sms af 13. juli 2017, at udgiften på 2.000 kr.
vedrørende en inspektionslem i stål alene vedrørte
materialeudgiften, og voldgiftsretten finder ikke, at der for C (fra
HE), der accepterede ekstraarbejdet ved sms af samme dato, kunne
bestå rimelig tvivl om, at der herudover skulle ske betaling for den
arbejdstid, der medgik til montering. På denne baggrund tages

kravet om betaling af 2.340 kr. eksklusive moms indeholdt i faktura
419 til følge.
Det fremgår af HE's påstandsdokument, at indsigelserne relateret
til faktura nummer 398 er frafaldet.
UE har herefter krav på betaling af yderligere 64.470 kr. med
tillæg af renter som anført nedenfor, idet det bemærkes, at
rentepåstanden ikke er bestridt.
Efter sagens forløb og udfald sammenholdt med de nedlagte
påstande forholdesmed sagens omkostninger som nedenfor bestemt.

Thi bestemmes
Indklagede, HE, skal til klageren, UE, betale 64.470 kr. med tillæg
af procesrente ….
I sagsomkostninger skal indklagede til klageren betale 15.000 kr.
De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens
behandling af sagen, betales af halvdelen af klageren og halvdelen
af indklagede efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.
Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter dens modtagelse.
…



Kendelse afsagt den 22. november 2019 af Voldgiftsretten, Byggeri
og Anlæg, i sag nr. C-14323.

Underentreprenør UE (advokat Rasmus B. Bylov)
mod
Hovedentreprenør HE (advokat Michael Melchior)
og
… Kommune (advokat Kristian Skovgaard Larsen)

1. Indledning
Mellem klageren, underentreprenør UE, og indklagede,
hovedentreprenør HE, er der opstået en tvist om krav på betaling
for ekstraarbejder i forbindelse med facadelukningsentreprisen på
…huset … beliggende i ….
Ved adcitationsklageskrift har HE inddraget … Kommune
[bygherren] i sagen.
I den anledning er der nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler
for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed«
med direktør, akademiingeniør Per Mohr Hansen, direktør,
murermester Christian Dahl Pedersen og landsdommer Ole
Dybdahl, med sidstnævnte som formand.

2. Påstande og hovedforhandling
UE har nedlagt endelig påstand om, at HE skal betale kr. 2.631.723
inkl. moms med procesrente (p.t. 8,05 % p.a.) af 1.451.167,50 kr.
fra den 1. juli 2016 og 1.180.555,50 kr. fra den 1. november 2016.
HE har heroverfor nedlagt påstand om frifindelse mod betaling
af kr. 247.124,74 inkl. moms.
HE har over for … Kommune nedlagt påstand om, at kommunen
skal friholde HE for ethvert beløb, som selskabet måtte blive dømt
til at betale UE. Der er endvidere nedlagt påstand om frifindelse
over for … Kommunes selvstændige påstand.

Over for den af HE nedlagte friholdelsespåstand har…Kommune
nedlagt påstand om frifindelse. Herudover har kommunen nedlagt
selvstændig påstand om, at HE skal betale 233.425,98 kr. med
procesrente fra den 11. september 2018.
Hovedforhandling har fundet sted den 10. og 11. oktober 2019 i
Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620
København V.
Entreprisechef C (UE),… (…ApS), salgs- og projektchef D (HE),
F (tidl. projektleder UE), A (tidl. arkitekt i … Kommune) og …
(projektleder i … Kommune) har afgivet forklaring under
hovedforhandlingen.
Efter at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne,
at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden
fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene
med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat
og begrundelsen herfor.

3. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat
3.1. Sagens parter og genstand
… Kommune indgik den 17. juni 2014 storentreprisekontrakt i
medfør af AB 92 med HE om lukning af facaden på det nyopførte
…hus … på … (BS side 93). Entreprisesummen var knap 15 mio.
kr. ekskl. moms (BS side 96). HE indgik den 11. august 2015
underentreprisekontrakt i medfør af AB 92 med UE om
facadearbejde, herunder tømrer- og murerbeklædning (BS side
105). Entreprisesummen var knap 4,5 mio. kr. ekskl. moms (BS
side 107). Tømrerarbejderne er, i hvert fald til dels, udført af UUE1
antaget af UE. Ydervæggene blev beklædt med trencadismosaik,
der blev leveret og udført af en spansk underentreprenør, UUE2,
også antaget af UE.
… er tegnet af arkitektteamet…, som sammenmed R har forestået
byggeledelsen.
I forbindelse med byggeriet har UE over for HE rejst krav om
betaling for en række ekstraarbejder, i alt under denne sag 13 poster.
HE har anerkendt at skulle betale 247.124,74 kr. heraf, men har
i øvrigt påstået frifindelse. Selskabet har herudover videreført en
række af UE's krav (otte poster) mod…Kommune ved en påstand
om friholdelse.
Kommunens påstand over for HE om betaling af 233.425,98 kr.
er baseret på, at der anerkendes krav på 542.582,50 kr. inkl. moms
(inkl. en af HE betalt aftaleseddel 25 på 23.406,25 kr. inkl. moms
(BS side 227 - i øvrigt uomtalt i sagen)), men at kommunen har
modkrav for 776.008,48 kr. i form af dagbøder som følge af, at HE
har afleveret byggeriet for sent.

3.2. Tvist om HE's samlede betalinger
I forbindelse med hovedforhandlingen opstod der tvist om, hvorvidt
HE havde betalt en post vedrørende profiler over vinduer med
49.161 kr. i mellemværendet med UE. Der blev meddelt parterne
en frist på 14 dage på at finde en forligsmæssig løsning heraf, men
dette har ikke kunnet opnås. Parterne har fremsendt skriftlige indlæg
den 9. oktober, 10. oktober, 22. oktober, 28. oktober og 1. november
2019 samt bilag hertil.
Voldgiftsretten finder ikke grundlag for at tage dette spørgsmål
under påkendelse og afviser HE's anbringende om sket betaling i
medfør af VBA-voldgiftsreglerne 2010 § 15, stk. 2.

3.3. Sagens krav og modkrav
Vedrørende UE's enkelte krav og…Kommunes modkrav over for
HE bemærkes:
3.3.1. Forgæves opstart - 1.875 kr. inkl. moms (BS side 212).
HE anerkender kravet.



3.3.2. Brug af Aquapanel fra leverandør L - 227.500 kr. ekskl.
moms (BS side 122).
Entreprisechef C har forklaret, at det facadeopbygningssystem,
som UE - med meget korte frister fra HE's side - havde baseret sit
tilbud på, ikke krævede strimling og spartling, hvilket ikke er
normalt, men systemet kunne ikke klare de stillede krav til højde
og vægt. Det blev man tidligt klar over. Arbejdsbeskrivelsen var i
øvrigt meget detaljeret (MS side 53 ff), men foreskrev ikke strimling
og spartling. Det eneste system, som levede op til kravene i
arbejdsbeskrivelsen, viste sig at være L's Aquapanel, for hvilket
der var foreskrevet strimling og spartling.
Voldgiftsretten bemærker, at UE's forslag til
facadeopbygningssystem ikke var konditionsmæssigt, men at kun
L's løsning efter det oplyste kunne leve op til de stillede krav i
udbudsmaterialet. Denne løsning krævede strimling og spartling.
Herefter, da udbudsmaterialet ikke kan anses for at være uklart, og
da det er angivet, at arbejdet skal udføres »iht. leverandørens
anvisninger« (BS side 53), er anvendelse af L's Aquapanel ikke en
projektændring, som UE kan kræve ekstra betaling for.
Voldgiftsretten bemærker i den forbindelse, at det er normalt at
armeremed strimler over samlinger, således som også skønsmanden
udtaler det i sin erklæring som svar på spørgsmål 1.1 (BS side 276),
og at den omstændighed, at der kun har været korte frister i
forbindelse med afgivelse af tilbuddene i februar 2014 og februar
2015, ikke kan føre til, at HE skal hæfte for ekstra udgifter ved
anvendelse af L's facadeopbygningssystem.
HE frifindes derfor for UE's krav om betaling af 284.375 kr. inkl.
moms.
… Kommune frifindes derfor også for HE's friholdelseskrav.
3.3.3. Isolering af bund i ventilationskælder - 12.740 kr. ekskl.
moms (BS side 214)
UE har nærmere redegjort for kravet i sine e-mails af 20. april
2016 (BS side 140) og 7. september 2016 med tilføjelser (BS side
233), ligesom skønsmanden har besvaret spørgsmål herom (BS
side 278). Ventilationsskakten er indtegnet på plantegning af stuen
af 16. december 2013 (BS side 1).
F (fra UE) har forklaret blandt andet, at arbejdet i
ventilationsskakten adskilte sig fra det øvrige arbejde og ikke kunne
udføres kontinuerligt.
D (fra HE) har forklaret blandt andet, at tegningerne viste, at der
også skulle ske isolering i bunden af ventilationsskakten.
Det henstår efter forklaringerne fra F (fra UE) og D (fra HE)
usikkert, hvem der har ladet vandet i ventilationsskakten suge væk.
Det henstår tillige - også efter F's (fra UE) vidneforklaring -
usikkert, på hvilket grundlag UE kræver ekstra betaling.
HE frifindes derfor for UE's krav om betaling af 15.925 kr. inkl.
moms.
… Kommune frifindes derfor også for HE's friholdelseskrav.
3.3.4. Udklinkning m.v. - endelig påstand 49.399 kr. ekskl. moms
(BS side 215)
Kravet ifølge denne aftaleseddel (nr. 13D) er i forbindelse med
hovedforhandlingen reduceret med 12.290 inkl. moms. Kravet
udgør herefter 61.749 kr. inkl. moms.
HE og … Kommune bestrider kun en mindre del af kravet ifølge
aftalesedlen, idet der alene er tvist om et beløb på 10.071 kr. ekskl.
moms (12.588,75 kr. inkl. moms) vedrørende »udklinkning for
vinduesbeslag, ledninger samt EPDM-dug«. HE har forud for
hovedforhandlingen anerkendt at skulle betale 61.451,25 kr. inkl.
moms, ligesom … Kommune har anerkendt at skulle betale
67.596,25 kr. inkl. moms. Voldgiftsretten må forstå parternes
sagsførelse således, at HE og kommunen efter UE's reduktion af
sit krav alene anerkender at skulle betale henholdsvis 49.161,25
kr. og 55.306,25 kr., begge beløb inkl. moms.

UE har underbygget kravet ved forklaring fra F (fra UE) og ved
fotografier fra byggeriet (BS side 294-296) og har i øvrigt henvist
til sine e-mails af 29. juni (BS side 183) og 7. september 2016 med
tilføjelser (BS side 233).
D (fra HE) har imidlertid forklaret, at han, … fra … Kommunes
totalrådgiver TR og F (fra UE) forud for UE's udarbejdelse af
aftaleseddel om levering ogmontering af profiler over facadepartier
(BS side 147) havde besigtiget østfacaden fra en platform og
herunder havde set, at der blandt andet var ledninger, der ikke skulle
fjernes.
Voldgiftsretten finder på denne baggrund, at der må gives HE
medhold i, at udklinkningen må anses for indeholdt i tilbuddet
ifølge den oprindelige aftaleseddel, hvorfor HE frifindes for UE's
krav om betaling af 10.071 kr. ekskl. moms.
UE's krav tages derfor kun til følge med de af HE anerkendte
49.161,25 kr. og de af … Kommune anerkendte 55.306,25 kr.,
begge beløb inkl. moms, jf. om differencen mellem de to beløb
nedenfor under 3.3.5. om et administrationsgebyr på 10 %.
3.3.5. Tilbagegange ved vinduer og døre -181.005 kr. ekskl. moms
(BS side 217)
UE har til støtte for dette krav gjort gældende, at selskabet i meget
betydeligt omfang har været hindret i et hensigtsmæssigt
arbejdsflow, idet der ikke har været monteret vinduer og døre. Dette
har medført et meget stort antal tilbagegange. Til dokumentation
er der henvist til opgørelsen i aftaleseddel 15A (BS side 217), ni
»tilsynsnotater« med fotografier dateret 10. februar, 2. maj, 3. maj
og 19. maj 2016 (BS side 127-137 - også medtaget i ekstrakten
side 152-158 i stor størrelse), korrespondance om tilbagegange (BS
side 159-161), fakturaer for tilbagegange, som UE har betalt til sin
underentreprenør, UUE1 (BS II side 22-23) samt forklaringer om
problemernes omfang m.v. fra C (fra UE) og F (fra UE), der begge
har kommenteret de enkelte fotografier udførligt og oplyst C (fra
UE), at der var tilbagegange igennem hele byggeriet - svarende til
24 arbejdsdage. Endelig er der henvist til skønsmandens besvarelser
af spørgsmål 4 (BS side 279).
Både HE og … Kommune har bestridt kravet. D (fra HE) har
kommenteret nogle af de optagne fotografier fra facaderne og
oplyst, at betaling for tilbagegange kræver bedre dokumentation,
og at UE ikke på noget tidspunkt har manglet arbejde på pladsen.
Voldgiftsretten finder, at der ved UE's bevisførelse er sket
dokumentation for, at der som følge af HE's forhold har været flere
tilbagegange, end UE har kunnet påregne.
På baggrund af den skete dokumentation findes det godtgjort, at
UE har et krav mod HE på skønsmæssigt 60.000 kr., hvilket beløb
ud over udgifter til egne håndværkere omfatter udgift til platforme
og til dels 10 % »administrationsgebyr i forbindelse med
ekstraarbejder udført af underentreprenør«, jf.
byggesagsbeskrivelsen under ad AB 92 § 14, stk. 2 (BS side 19),
jf. UE's underentrepriseaftale, der henviser hertil (BS side 106).
Voldgiftsretten finder - uanset sprogvalget - at bestemmelsen i
byggesagsbeskrivelsen maksimerer dækningsbidraget til højst 10
% ved ekstraarbejder udført af underentreprenører. Efter denne
bestemmelse, der fremstår klar, findes der ikke grundlag for at
imødekomme UE's krav om et dækningsbidrag på 25 % - også
selvom der måtte være sket betalinger med 25 % tillæg undervejs
i byggeriet.
UE's krav mod HE inkl. moms udgør herefter 75.000 kr.
Der findes ikke grundlag for at tage UE's krav til følge i videre
omfang. Det bemærkes i den forbindelse, at UE's påstand om et
større krav afsvækkes af, at der tilsyneladende ikke foreligger
referater af byggemøder, hvor UE løbende påtaler de omhandlede
forhold.



3.3.6. Opretning af murkrone - 266.159 kr. ekskl. moms (BS side
219)
HE bestrider kravet og påstår subsidiært frifindelse mod betaling
af 188.580 kr. inkl. moms.…Kommune anerkender at skulle betale
de 188.580 kr.
Baggrunden for HE's bestridelse af kravet er navnlig, at opretning
af murkronen hele vejen rundt på bygningen - hvis dette er sket -
ikke var nødvendig på de andre facader end østfacaden, idet UE's
formand havde oplyst, at de øvrige facader ville kunne oprettes ved
at stramme på skruerne.
F (fra UE) har oplyst, at han, efter fremsendelse af e-mail af 17.
maj 2016 om opretning af »murkronen hele vejen rundt om
bygningen« (BS side 151), med D (fra HE) aftalte, at dette skulle
ske. Der er til understøtning af kravet fremlagt opgørelse over
anvendte tømrertimer over otte arbejdsdage i perioden 19.-28. maj
2016 med angivelse af navnene på de to tømrere, som ifølge UE
har udført arbejderne (BS side 298).
Voldgiftsretten bemærker, at det må have været åbenbart på
byggepladsen, at der pågik omfattende opretning af murkronen, og
HE, som havde antaget UE som underentreprenør, burde indse, at
UE udførte dette arbejde baseret på den opfattelse, at man havde
en aftale med HE herom.
Herefter og idet der på baggrund af skønsmandens besvarelse af
spørgsmål 5 om anvendte tømrertimer og pladeforbrug (BS side
280), og når også skal henses til, at der har skullet anvendes øvrige
materialer samt lift og platform, er grundlag for at tage UE's krav
til følge i overensstemmelse med HE's subsidiære påstand og det
af…Kommune anerkendte beløb på 188.580 kr. inkl. moms, tages
UE's krav over for HE og HE's krav over for kommunen til følge
med dette beløb.
Der er efter bevisførelsen ikke grundlag for at tage UE's øvrige
krav til følge, herunder ikke det meget betydelige krav (knap 90
timer) til projektleder.
3.3.7. Forhindringer for fremdrift m.v. - 89.575 kr. ekskl. moms
(BS side 220)
UE har til støtte for dette krav gjort gældende, at selskabet i meget
betydeligt omfang har været forhindret i effektiv fremdrift, således
som dette er nærmere specificeret i aftaleseddel 18A (BS side 220).
Dette har medført et stort antal ekstratimer. Til dokumentation er
der navnlig henvist til e-mails fra F (fra UE) af 22. juni, 10. juli,
12. juli og 15. juli 2016 (BS side 176-177, 187, 186, 189),
opgørelsen fra UE's underentreprenør, UUE1, i faktura af 30. juli
2016 (BS II side 23), HE's egen beskrivelse af forholdene i e-mail
af 22. juni 2016 (BS side 176) samt forklaringer fra C (fra UE) og
F (fra UE). Endelig er der henvist til skønsmandens besvarelse af
spørgsmål 6.2 (BS side 281).
HE og … Kommune har under hovedforhandlingen erkendt, at
der har været visse mindre hindringer for fremdriften, men har i
øvrigt bestridt UE's krav.
Voldgiftsretten finder, at der ved UE's bevisførelse er sket
dokumentation for, at der som følge af HE's forhold har været
hindringer for UE's effektive fremdrift. På baggrund af den skete
dokumentation findes det godtgjort, at UE har et krav mod HE på
skønsmæssigt 10.000 kr. ekskl. moms. Det bemærkes i den
forbindelse, at aftaleseddel 18A indeholder betydelige poster, som
der ikke er redegjort nærmere for under hovedforhandlingen.
Der findes ikke grundlag for at tage UE's krav til følge i videre
omfang. Det bemærkes i den forbindelse, at UE's påstand om et
større krav afsvækkes af, at der tilsyneladende ikke foreligger
referater af byggemøder, hvor UE løbende påtaler de omhandlede
forhold.
UE's krav mod HE inkl. moms udgør herefter 12.500 kr.

… Kommune har påstået sig frifundet for dette krav, idet man har 
gjort gældende, at det er udokumenteret, at HE's krav ikke er 
kompenseret ved aftale af 4. januar 2016 mellem HE og kommunen, 
jf. nedenfor under punkt 3.3.14.
Voldgiftsretten finder, at der ikke er grundlag for at anse 
kommunen for frigjort for de ovennævnte krav ved den forudgående 
aftale fra årsskiftet 2015/16. … Kommune skal derfor betale 12.500 
kr. til HE.
3.3.8. Ændring af projekt, herunder epoxy m.v. - 985.335 kr. ekskl.
moms (BS side 178).
UE har i sammenfattende processkrift af 2. oktober 2019 side 12-
14 redegjort således for kravet:
»Ekstraarbejdet er fremkommet ved en af HE og bygherren 
besluttet projektændring, hvorefter UE skulle anvende epoxyklæber 
i stedet for cementbaseret klæber, jf. mødereferat af 9. juni 2016 
samt mødereferat af 22 februar 2017 (BS170) og (BS246).
UE har fremsat krav på kr. 985.335,00 ekskl. moms, som udgør 
betaling for ekstraarbejderne, jf. aftaleseddel nr. 19 (BS178).
HE har i sit svarskrift m.m. afvist kravet under henvisning til, at 
arbejdet kunne have været udført med cementbaseret mørtel, at 
ekstraarbejdet fremstår udokumenteret, og at prisen i øvrigt er for 
høj. Forholdene bestrides af UE.
UE fastholder det i replikken anførte. Arbejdet er udført i henhold 
til den instruks UE modtog fra HE. Hertil kommer, at arbejdet var 
nødvendigt. Af mødereferatet af 9. juni 2016 (BS170) fremgår det 
eksplicit, at cementbaseret mørtel ikke kunne anvendes, idet det er 
anført:
»…/CS: No matter brand, a cement based cannot work under the 
conditions of the … project, after seen this test result. The solution 
is to change the … Profix to the … Epoxy C2 adhesive.«
Følgende fremgår af skønsmandens besvarelse af spørgsmål 7.1 
i skønsrapporten af 18. juli 2018, BS281 nederst - BS 282 øverst: 
»Ved test i juni 2016 blev det konstateret, at Trencadis ikke var 
holdbar pga. for dårlig vedhæftning til underlaget og for dårlig 
holdbarhed i forbindelse med frysepunktspassager. Det er i 
mødereferatet af 09.06.2016 anført af …, at ingen cementbaseret 
fliselim vil kunne anvendes på …, men at en epoxybaseret fliselim 
vil kunne anvendes til at lime det aktuelle Trencadis fast på 
mørtelunderlaget. Endvidere skal der anvendes en primer på 
mørteloverfladen. I rådgivernes skrivelse af 15.07.2016 er det 
anført, at det ved et møde den 14.06.2016 med den spanske 
leverandør blev oplyst, at [det] ikke var muligt at ændre net og 
limning på bagsiden mosaikkerne, så en cementbaseret fliselim 
eventuelt kunne anvendes, idet mosaikkerne var pakket og på vej
til byggepladsen.
Efter skønsmandens opfattelse er de foreskrevne produkter ikke
umiddelbart anvendelige til udendørs brug i den foreskrevne 
kombination, så ændringerne fra et cementbaseret produkt til en 
epoxyløsning har været nødvendig.«
På den baggrund gøres det fortsat gældende, at der er tale om 
ekstraarbejde, som berettiger UE til merbetaling, jf. aftaleseddel 
nr. 19 (BS178).
Da skønsmanden besvarede spørgsmål om prissætning af 
meromkostninger i aftaleseddel nr. 19, havde UE ikke fremlagt 
fakturaer for underentreprenører og leverandører, da tvisten havde 
gået på, om der var tale om ekstraarbejde eller ej. Skønsmanden 
konstaterer derfor også, at der ikke var fremlagt pågældende bilag.
Som dokumentation for udgifter til materialer og underentreprenør, 
som anført i aftaleseddel nr. 19 er fremlagt.
Faktura (OIOUBL - godkendt format af Digitalstyrelsen, som i 
øvrigt skal anvendes ved offentlig fakturering, som også mange 
private virksomheder anvender), og som dannes, når leverandør 
fremsender elektroniske fakturaer via UE's EAN-nr., nr. 5133509,



1715895, 5151740, 5154475, 5158604, 5159046, 5161343,
5161344, 5165960, 5178501, 5178517 og 5196591 fra …til UE
vedrørende køb og levering af … C2, bilag 58. Fakturaerne angår
pkt. 2, 3 og 5 i aftaleseddel nr. 19. UE anser derfor disse punkter
for dokumenteret. Montagen af …Primer (pkt. 2) blev udført af
UE og UUE1, hvor dennes fakturaer nr. 1616 og 1614 herfor er
fremlagt som sagens bilag 59.
Som bilag 60 er fremlagt brev af 7. juli 2016 fra UUE2 til UE,
hvoraf det fremgår, at tillægsprisen for montage af Trencadis med
epoxyløsningen var EURO 15,00 pr. m2, hvortil der skulle udskiftes
1350 m2. UE har i den forbindelse haft en udgift på 151.875,00
ekskl. moms ekskl. dækningsbidrag. UE har i aftaleseddel 19, bilag
23, opgjort prisen, inkl. dækningsbidrag på 25 %, jf. bilag 23.1, til
kr. 189.844,00 ekskl. moms. UE anser derfor pkt. 4 i aftalesedlen
for dokumenteret.
Som bilag 61 er fremlagt faktura nr. 1192 af 29. juni 2016 fra
UUE2 til UE, der blandt andet vedrører forcering af arbejder
vedrørende montering af trencadis. UE har i punkt 7 i aftalesedlen
opgjort forceringsomkostningerne til kr. 150,23 kr. pr. m2, som
fremkommer på følgende vis, jf. bilag 58: Recalculated cost for
personnel opgjort til 41,92 euro/m2fratrukket initial personnel offer
til 21,89 euro/m2= 20,03 euro * 7,5 = 150,23 kr. pr. m2. UE har i
den forbindelse haft en udgift på kr. 150,23 * 1350 m2, kr.
202.810,5 ekskl. moms ekskl. dækningsbidrag. UE har i aftaleseddel
19, bilag 23, opgjort prisen, inkl. dækningsbidrag på 25%, jf. bilag
23.7, til kr. 253.505 ekskl. moms. UE anser derfor pkt. 7 i
aftalesedlen for dokumenteret og hjemlet ved nærværende
projektfejl.
For så vidt angår de angivne projektledertimer på aftaleseddel 19,
er det for UE åbenbart, at den ændrede projektløsning har
nødvendiggjort kravet.
Ud fra en juridisk vinkel har det ikke nogen betydning, at
skønsmanden finder et tillæg på 25 % i forhold til
underentreprenørarbejder og materialer for højt, jf. princippet i
KBL § 5. Det afgørende er således, at UE's tillæg ikke er »ubillig«
i forhold til markedets tillægspris, jf. princippet i KBL § 5.
Som følge af, at UE kun havde den oprindelige tid til rådighed
for arbejdets udførelse - på trods af længere afklaringer om det
ændrede projekt samt at det ændrede projekt var mere tidskrævende
end det oprindelige projekt - var UE nødsaget til at forcere
udførelsen med yderligere 4-6 personer i perioden - det oprindelige
projekt krævede kun 4 mand. Dette er udregnet som en mertid pr.
m2.
På den baggrund gør UE et krav gældende på kr. 985.335,00 ekskl.
moms, i alt kr. 1.231.669,00 inkl. moms, med tilhørendemorarenter.
HE og … Kommune har anerkendt at skulle betale henholdsvis
181.818,19 kr. og 200.000 kr. inkl. moms vedrørende dette
ekstraarbejde.
HE og kommunen har imidlertid bestridt at skulle betale
yderligere, idet det navnlig er gjort gældende, at UE's krav er
urimeligt samt baseret på forkert areal, et urimeligt stort forbrug
af epoxyklæber, en for høj prissætning, et for højt dækningsbidrag
og uberettigede omkostninger. Herudover er der ikke grundlag for
UE's krav om forceringsomkostninger.
C (fra UE) har forklaret blandt andet, at UE »tømte Nordeuropa«
for det omhandlede epoxyprodukt, der løbende blev leveret
forskellige steder fra.
Voldgiftsretten lægger til grund, at det har været nødvendigt at
skifte fra cementbaseret fliseklæber til epoxybaseret fliseklæber,
at dette har medført øgede udgifter til materialer og murertimer for
UE, og at dette berettiger UE til ekstra betaling.
Skønsmanden konkluderer i sin besvarelse på spørgsmål 7.2, at
UE's merpris på 985.335 kr. fraviger markedsprisen, og

voldgiftsretten finder også, at prisen er urimelig og bør nedsættes. 
Efter en samlet bedømmelse af facadernes areal, merarbejdet ved 
at skulle påføre epoxyklæber i stedet for cementklæber, nødvendige 
timer til projektledelse, samt rimelige udgifter til primer og 
epoxyklæber til fastgørelse af trencadismosaikken, til dels med 
tillæg af »administrationsgebyr« 10 %, jf. punkt 3.3.5. ovenfor, 
findes ekstrabetalingen til UE at skulle fastsættes til 500.000 kr. 
inkl. moms.
Voldgiftsretten bemærker i den forbindelse, at det efter de afgivne 
forklaringer, herunder fra A fra … Kommune, må lægges til grund, 
at alle entrepriser var tidsmæssigt pressede (jf. punkt 3.3.14 
nedenfor), men betingelserne for at kræve betaling af 
forceringsomkostninger er ikke opfyldt.
Det følger af det anførte, at HE til UE skal betale 500.000 kr., og 
at … Kommune skal friholde HE for dette beløb.
HE frifindes for UE's krav i øvrigt, ligesom kommunen frifindes 
for HE's friholdelseskrav ud over de 500.000 kr.
3.3.9. Stillads uden hejs - 89.750 kr. ekskl. moms (BS side 221) 
UE har til støtte for dette krav gjort gældende, at selskabet
oprindelig havde planlagt at anvende sin arbejdsplatform, jf. tilbud
fra november 2015 (BS side 101), men var forhindret heri som
følge af forholdene på pladsen (illustreret ved fotografi i BS side
136). UE indhentede derfor et tilbud på et stillads (BS side 138),
men HE fandt tilbuddet for dyrt og lejede selv et stillads - blot uden
materialehejs. UE så sig derfor nødsaget til at leje en materialehejs
og ønsker udgiften hertil godtgjort tillige med omkostningerne ved
i en periode at have måttet arbejde uden. Alle materialer har således
i en periode skullet bæres op gennem trappetårne.
Til dokumentation er der navnlig henvist til e-mails fra F (fra UE) 
og C (fra UE) af 25. maj, 28. maj, 18. juli, 19. juli og 20. juli 2016 
(BS side 164, 163, 195, 194 og 193) samt forklaring fra F (fra UE). 
Endelig er der henvist til skønsmandens besvarelse af spørgsmål 
8.1 (BS side 283).
HE har bestridt kravet og i øvrigt gjort gældende, at selskabets 
modkrav burde være meget større end de 20.650 kr., som fremgår 
af en aftaleseddel 14 (BS side 149), idet der også burde være 
medtaget betydelige lejeudgifter for en periode i kravet.
Voldgiftsretten finder, at der ved UE's bevisførelse er sket 
dokumentation for, at det har været påkrævet, at der blev lejet en 
materialehejs, og at der forud for, at materialehejsen kom på 
pladsen, har været gener og ekstraarbejde ved, at arbejdet har skullet 
udføres uden. På baggrund af den skete dokumentation findes det 
godtgjort, at UE har et krav mod HE på skønsmæssigt 20.000 kr. 
ekskl. moms. Ved fastsættelsen af dette beløb er der taget hensyn 
til, at der skal foretages fradrag for en flytbar platform (BS side 
164) med 20.650 kr., idet det efter bevisførelsen må lægges til 
grund, at dette fradrag ikke er givet, jf. aftaleseddel 14 og note til 
oversigt over aftalesedler (BS side 149 og 197).
UE's krav mod HE inkl. moms udgør herefter 25.000 kr.
Der findes ikke grundlag for at tage UE's krav til følge i videre
omfang.
3.3.10. Ekstra opstart UUE2 - 120.413 kr. ekskl. moms (BS side
222)
UE har til støtte for dette krav gjort gældende, at HE ikke havde
monteret døre rettidigt i byggeriet, hvorfor murerne fra den spanske 
underleverandør, UUE2, måtte flyve hjem uden at kunne færdiggøre 
trencadisarbejderne for herefter at flyve retur til Danmark på ny 
for at afslutte facadebeklædningen. Udgifterne herved er 
forhåndsgodkendt af HE ved en e-mail af 10. august 2016 (BS side 
196). Der er redegjort for forløbet i e-mail af 29. august 2016 fra 
… fra UUE2 (BS side 210) samt i e-mails fra UE til HE af 1. 
september 2016 (BS side 207) med tilhørende fotografier (BS side 
299-303) og af 7. september 2016 med påtegninger (BS side 234).



Selve opgørelsen af kravet fremgår af aftaleseddel 22 (BS side 222-
223), opgørelse af 15. august 2016 fra UUE2 (BS side 304) og
UUE2's faktura af 1. september 2016 (BS II side 24).
HE har påstået frifindelse over for dette krav og blandt andet gjort
gældende, at aftalesedlen ikke er udspecificeret, og at det må være
HE uvedkommende, at UE har valgt en spansk underentreprenør,
hvorfor der ikke kan fremsættes krav vedrørende fly og ophold.
Herudover har HE gjort gældende, at UUE2 alligevel skulle retur
til Danmark for at udføre restarbejder og udbedre mangler, jf. e-
mail af 30. august 2016 fra D (fra HE) (BS side 209). Endelig har
HE anført, at der ikke er påvist en sammenhæng med ikke-
færdiggjorte arbejder fra HE's side, ligesom kravet er uproportionalt
og udokumenteret.
F (fra UE) har forklaret blandt andet, at de mangler, som murerne
skulle udbedre ved tilbagekomsten, var af begrænset omfang.
Voldgiftsretten finder det på baggrund af HE's e-mail af 10. august
2016 og de afgivne forklaringer godtgjort, at HE har været forsinket
med montering af døre, og at dette har påført UE ekstra
omkostninger ved færdiggørelsen af trencadisbeklædningen. Retten
vurderer på baggrund af de foreviste fotografier og afgivne
forklaringer, at de arbejder, der ikke havde kunnet færdiggøres som
følge af, at døre ikke var rettidigt monteret, ikke har haft noget
betydeligt omfang. Det må endvidere efter bevisførelsen lægges
til grund, at UUE2 var nødsaget til at vende tilbage til byggeriet
med henblik på at udbedre mangler. Efter en samlet vurdering af
disse omstændigheder, hvori også indgår, at det har været UE's
valg at antage spansk underentreprenør, findes HE at skulle betale
UE 40.000 kr. med tillæg af moms for den ekstra opstart af disse
arbejder.
UE's krav mod HE inkl. moms udgør herefter 50.000 kr.
3.3.11. Ekstra m² beklædning i lysninger - 62.451 kr. ekskl. moms
(BS side 224)
Voldgiftsretten forstår parterne således, at HE er indforstået med
at betale UE ekstra 50.745,24 kr. ekskl. moms for 18m² beklædning
i lysninger, svarende til 63.431,55 kr. inkl. moms, og at kommunen
er indforstået med at friholde HE med 63.000 kr.
Oprindeligt havde HE kun villet betalte 48.321 kr. ekskl. moms
for dette arbejde, men selskabet havde ved fastsættelsen af dette
beløb ikke været opmærksom på kravet vedrørende epoxy.
Det følger imidlertid af det ovenfor under 3.3.8. anførte, at
tillægget ekskl. moms for 18 m² epoxy er 5.508 kr.
HE skal herefter betale UE 53.829 kr. ekskl. moms, svarende til
67.286,25 kr. inkl. moms. … Kommune skal friholde HE for dette
beløb.
3.3.12. Montering af vindskede fra bomlift - 15.750 kr. ekskl.
moms (BS side 225)
HE og … Kommune har bestridt kravet ifølge aftaleseddel af 6.
september 2016 (BS side 225) under henvisning til, dels at det
skyldes forsinkelse fra UE's side, at UE ikke har kunnet anvende
platforme, dels at UE har haft ansvaret for at koordinere egne
platforme, jf. arbejdsbeskrivelsens pkt. 2.4 (BS side 45). Kommunen
har herudover gjort gældende, at vindskeder slet ikke blev monteret
fra bomlift, jf. forklaringer fra D (fra HE) og vidnet … fra…ApS.
UE har til støtte for kravet henvist til blandt andet en faktura af
30. september 2016 for leje af en bomlift (BS side 236). Der er
ikke i øvrigt fremlagt dokumenter eller fremkommet oplysninger
under hovedforhandlingen, der kan begrunde, at dette krav tages
til følge.
HE frifindes derfor for UE's krav om betaling af 19.668 kr. inkl.
moms.
… Kommune frifindes derfor også for HE's friholdelseskrav.
3.3.13. Boring, skæring m.m. - 3.800 kr. ekskl. moms (BS side
228)

Voldgiftsretten forstår bevisførelsen således, at det var en
forudsætning for afslutningen af gennemførelser i facaden, at der
skete boring af huller m.v. for tagudspyer, at HE's tagentreprenør
ikke anså dette for sin opgave, og at F (fra UE) derfor over for HE
prissatte opgaven og opkrævede betaling herfor (BS side 166 og
290) - uden at der ses at foreligge noget skriftligt svar herpå. Under
disse omstændigheder findes HE at skulle betale det opgjorte beløb
på 4.750 kr. inkl. moms.
3.3.14. Kommunens modkrav - dagbod - 776.008,48 kr.
Af entreprisekontrakten mellem kommunen og HE fra juni 2014
fremgår blandt andet, at arbejdet skal udføres i henhold til
udbudsmaterialets tidsplan, at samtlige arbejder skal være afsluttet
senest den 3. august 2015, og at HE i tilfælde af ansvarspådragende
forsinkelse skal betale dagbod. Dagboden er min. 25.000 kr. pr.
arbejdsdag for overskridelse af afleveringsfristen (BS side 96).
Efter indgåelsen af entreprisekontrakten i 2014 blev stålprojektet
og hovedtidsplanenændret således, at ibrugtagningen af det samlede
byggeri blevet rykket fra den 22. februar 2016 til den 31. august
2016. Det samlede byggeri blev således forsinket ca. 6 ½ måneder
på grund af ændringerne i stålprojektet. HE's lukningsentreprise
skulle i henhold til udbudstidsplanen være opstartet i november
2014, men opstarten blev ifølge hovedtidsplanen fra december 2014
udskudt til den 24. juli 2015. HE fremsatte krav om betaling af
5.240.738 kr. i anledning af udskydelsen af byggeperioden.
Der blev indgået en aftale vedrørende HE's krav i anledning af
stålforsinkelsen. HE modtog herved en kompensation på 1,4 mio.
kr. for at underlægge sig den nye hovedtidsplan til fuld og endelig
afgørelse af HE's krav. Den 4. januar 2016 bekræftede HE det
indgåede forlig. Af brevet fremgår, at alle krav fra HE's
underentreprenører vedrørende forsinkelsen samt alle HE's egne
omkostninger til løn, byggeplads og øvrigt ved forsinkelsen er
indeholdt i aftalen. I forbindelse med HE's bekræftelse af forliget
bemærkede HE følgende (BS side 124):
»Med indgåelse af nærværende aftale tiltræder HE at ville kunne
tåle mindre forskydninger i nuværende tidsplan, at have forståelse
for at bygherre vil benytte sig af sin ret til at uddele dagbod såfremt
HE misligholder sine tidsmæssige forpligtigelser, samt at ville
arbejde proaktivt på at fremme samarbejde og fremdrift på
projektet.«
Den 1. juni 2016 sendte kommunens rådgiver, R, en e-mail til HE
vedhæftet en revideret færdiggørelsestidsplan. Af e-mailen fremgår,
at kommunen har udskudt den dagbodsbelagte afleveringsfrist til
den 29. august 2016 for så vidt angår blandt andet
lukningsentreprisen. Det anføres tillige, at bygherren for god ordens
skyld bemærker, at overskridelse af denne frist for
lukningsentreprisen vil udløse dagbod i henhold til
entreprisekontrakten (BS side 168).
Arkitekt A fra … Kommune har i tilknytning til blandt andet
denne e-mail forklaret, at der var meget at se til, at der var en presset
tidsplan, at alle entrepriser var tidsmæssigt pressede, hvilket ingen
var i tvivl om, og at afleveringen blev udskudt til efter
sommerferien.
Den 24. august 2016 skete der delvis mangelgennemgang af
trencadisfacader. I rapporten herfra er der under pkt. 4 anført
»udskudte aftaler, jf. aftale« omfattende syv punkter. Et af disse
punkter er nye opluk på østfacade, for hvilke ny dato for aflevering
er fastsat til den 16. september 2016 (BS side 204).
Ved afleveringsforretningen den 29. august 2016 afviste
kommunen aflevering grundet »væsentligemangler« ved byggeriet.
Af protokollen fremgår, at der vil blive indkaldt til ny aflevering,
og at kommunen varsler dagbøder fra den 29. august 2016. Videre
er det anført, at dagbodskravet frafaldes, »såfremt mangler er



udbedret ved afleveringen.« Det er endelig angivet, at HE ikke
kunne acceptere dagbodsvarslet (BS side 202).
Den 2. september 2016 blev [huset] indviet under deltagelse af
blandt andre kronprins Frederik, og byggeriet blev taget i brug.
Den 9. september 2016 meddelte HE kommunen, at man
betragtede arbejdet som afleveret. I e-mailen er det anført, at der
kun resterer uvæsentlige mangler, som vil blive udbedret hurtigst
muligt (BS II side 25).
Den 4. oktober 2016 blev der afholdt ny afleveringsforretning.
Ifølge kommunen valgte man pr. kulance at acceptere aflevering
pr. denne dato, hvilket blev meddelt HE ved e-mail den 7. oktober
2016. Ifølge kommunen udestod fortsat mangler for 400.000 kr.
(BS side 237).
I forbindelse med hovedforhandlingen er blevet gennemgået
afleveringsprotokoller m.v. og afgivet forklaringer med henblik på
nærmere at belyse omfanget af mangler henholdsvis den 29. august
og den 4. oktober 2016. Skønsmanden har i forbindelse med dette
krav besvaret et spørgsmål om hindringer for ibrugtagning
(spørgsmål C, BS side 287).
Kommunen har oplyst, at den den 3. februar 2017 anmodede om
en slutopgørelse fra HE, og at denne blev fremsendt den 17. februar
2017.
Kommunens dagbodskrav vedrører 26 arbejdsdage i perioden fra
den 29. august til den 3. oktober 2016. Kravet er opgjort af
kommunen i forbindelse med afgivelse af adcitationssvarskrift den
11. september 2018 i denne sag.
I kommunens påstandsdokument er det angivet, at kommunen pr.
kulance ikke varslede dagbøder ved udløbet af den aftalte
udførelsesperiode den 30. juli 2016.
Voldgiftsretten bemærker om dagbodskravet, at der ikke er sket
bevisførelse fra kommunens side om fremdriften i byggeperioden,
herunder om fremdriften for HE's lukningsentreprise. Der er således
- bortset fra en enkelt bemærkning i et notat fra kommunens
rådgiver til kommunen, hvori HE bebrejdes ikke at have været
proaktiv med hensyn til valget af fliseklæber (BS side 192) -
hverken fremlagt tidsplaner/byggemødereferater/korrespondance
eller afgivet forklaringer, der antageliggør, at den udsættelse af
afleveringsfristen, der skete ved R's e-mail den 1. juni 2016, skulle
bero på forsinkelse fra HE's side. Noget sådant fremgår heller ikke
af e-mailen.
Der er ikke i perioden fra den 1. juni 2016 og frem til den 29.
august 2016, hvor kommunen og dens rådgivere har kunnet
konstatere, at der også efter den aftalte afleveringsdato ville henstå
arbejder på lukningsentreprisen, på anden måde varslet dagbod fra
kommunens side.
Voldgiftsretten finder på denne baggrund, at allerede fordi
kommunens krav om dagbod ikke er varslet behørigt og på
utvetydig måde, skal HE frifindes for dette krav.

3.4. Sammenfatning og sagsomkostninger
Det følger af det ovenfor anførte, at HE til UE skal betale
974.152,50 kr. med rente som anført nedenfor.
Beløbet fremkommer som en sammentælling af beløbene under
punkterne 3.3.1, 3.3.4-3.3.11 og 3.3.13. HE frifindes i øvrigt for
UE's krav.
Det følger af det ovenfor anførte, at … Kommune til HE skal
betale 847.078,75 kr. med rente som anført nedenfor.
Beløbet fremkommer som en sammentælling af beløbene under
3.3.4, 3.3.6-3.3.8, 3.3.11 samt aftaleseddel 25 (nævnt ovenfor under
punkt 3.1). HE frifindes samtidig for kommunens krav vedrørende
dagbod.

Efter sagens forløb og udfald skal UE betale 100.000 kr. ekskl.
moms i sagsomkostninger til HE, og … Kommune skal betale
75.000 kr. ekskl. moms til HE.
UE og … Kommune afholder endeligt de af dem hver især
foreløbigt afholdte udgifter til syn og skøn.



Kendelse afsagt den 18. december 2019 af Voldgiftsretten, Byggeri
og Anlæg, i sag nr. C-14670.

Hovedentrepenør HE (advokat Kristian Skovsgaard)
mod
…Kommune (advokat Håkun Djurhuus og advokat Alexandre Latif
Schleimann-Jensen)

1. Indledning
Mellem klageren, hovedentreprenørHE, herefter HE, og indklagede,
… Kommune, …, herefter … Kommune, er der opstået en tvist
om ekstraarbejder, kompensationskrav og dagbodskrav i forbindelse
med anlæggelse af cykelstier på … i ….
I den anledning er der nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler
for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed«
med projektdirektør, civilingeniør SteffenMoe, kontraktchef Hans
Henrik Clemmesen og landsdommer Thomas Jønler med
sidstnævnte som formand.

2. Påstande og hovedforhandling
HE har endeligt nedlagt påstand om, at … Kommune skal betale
12.834.027,57 kr. med procesrenter […] [Beløbsangivelser og
datoer er udeladt].
… Kommune har heroverfor nedlagt påstand om frifindelse.
… Kommune har endvidere nedlagt en selvstændig påstand om,
at HE skal betale kommunen 3.548.108,04 kr. ekskl. moms med
tillæg af rente i henhold til rentelovens § 5, stk. 1, af de fortløbende
dagbøder hver på 14.324,75 kr., der sammenlægges dag for dag i
perioden fra den 23. december 2016 til den 15. juli 2017 afsluttende
med 3.548.108,04 kr., der forrentes fra den 15. juli 2017 - alt som
anført i kommunens påstandsdokument af 9. november 2019.
…Kommune har subsidiært nedlagt påstand om, at HE skal betale
3.548.108,04 kr. ekskl. moms med procesrente fra den 22. juni
2018.
HE har over for … Kommunes selvstændige påstand påstået
frifindelse.
Hovedforhandling har fundet sted den 18.-20. november 2019 på
… Hotel i ….
[I alt 12 personer] har afgivet forklaring under
hovedforhandlingen.
Det er aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden
fuldstændig sagsfremstilling og uden gengivelse af forklaringerne
og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og
voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3. Kort sagsfremstilling
Sagen, der er anlagt den 4. april 2018, angår et projekt med 
anlæggelse af cykelstier på … i … Kommune.
HE fik opgaven som hovedentreprenør til at udføre entreprisen,
der i hovedtræk omfattede jord-, afvandings- og belægningsarbejder
for etablering af ca. 2.600 m vej på X-vej og …vej (herefter X-vej)
samt ca. 1.100 m cykelstier på Y-vej.
… Kommune var bygherre, og kommunen antog R1 som teknisk 
rådgiver. Det fremgår af udbudsbrevet vedrørende rådgiverydelsen, 
at den bl.a. omfattede skitseprojektering, detailprojektering i 3D 
samt varetagelse af byggeledelse og fagtilsyn.
… Kommune og HE indgik den 16. juni 2016 entrepriseaftale om 
projektet med en samlet entreprisesum på 9.351.163 kr. ekskl. 
moms, der fordelte sig med 6.923.443 kr. ekskl. moms på X-vej 
og 2.427.720 kr. på Y-vej, når der bortses fra stipulerede



ekstraarbejder på samlet 355.080 kr. Det fremgår af aftalen, at AB
92 var vedtaget med tilføjelser og fravigelser fra … Kommune.
Ifølge … Kommunes udbudsmateriale af 13. maj 2016 for
entreprisen skulle arbejderne udføres i perioden fra den 13. juni
2016 til den 16. december 2016, men opstarten blev forsinket på
grund af omstændigheder, der ikke angik HE's forhold. Det fremgår
af entrepriseaftalens afsnit om tidsfrister bl.a., at der skulle holdes
møde mellem parterne om »økonomisk kompensation grundet
forsinket opstart«, og at færdiggørelsen var fastsat til den 15.
november 2016 for X-vej og til den 16. december 2016 for Y-vej.
Den 10. februar 2017 aftalte … Kommune og R1, at parternes
aftaler om rådgivning og bistand skulle ophøre den 13. februar
2017, og … Kommune antog herefter R2 som ny rådgiver.
Udover forsinkelsen i opstarten blev projektet yderligere forsinket,
og aflevering fandt sted den 1. august 2017.

Der har mellem parterne ikke været enighed om årsagerne til
forsinkelsen. Parterne er endvidere uenige om ansvaret for
forsinkelsen og omde økonomiske konsekvenser heraf. Spørgsmålet
om HE's krav på tidsfristforlængelse og krav på
erstatning/godtgørelse over for … Kommune samt kommunens
krav over for HE om betaling af dagbøder for forsinkelsen, er derfor
hovedspørgsmål i sagen.
Endvidere er der uenighed omHE's krav på betaling for en række
ekstraarbejder mv. … Kommune har helt eller delvist afvist en
række af disse krav, og det er derfor også et hovedspørgsmål i
sagen, om disse afvisninger er sket med rette.
I HE's påstandsdokument er selskabets påstand opgjort således:
»…

Sum i kr.Delbeløb i kr.Krav
X-vej, regulering

1.445.952,00A conto nr. 12 (BS s. 1494 ff.)
350.435,00Arbejdsplads
300.077,00Jordarbejde
19.665,00Afvandingsarbejder
25.574,00Bundsikringsarbejder
514.641,00Belægningsarbejder
202.580,00Udstyr
32.980,00Stipulerede ekstraarbejder

83.180,00Yderligere jordmængde, jf. BS s. 128
39.448,56Y-vej, regulering

39.448,56Yderligere jordmængde, jf. BS s. 129
1.568.580,56Samlet krav

Beløbene i skemaet er alle ekskl. moms, det samlede krav med
tillæg af moms udgør herefter i alt kr. 1.960.725,70.

HE's samlede kompensationskrav som følge af … Kommunes
forsinkelse og forstyrrelse er opgjort som følger:

Sum i kr.Delbeløb i kr.KravBS
7.103.618,92Forsinkelseskrav

1.230.315,00Forsinket opstart, 60
arbejdsdage

23

4.003.071,25Vinterbyggeudgifter,
inkl. moms

24 f.

1.870.232,67Mistet avance27 f.
1.000.000,00Effektivitetstab

(forstyrrelse)
26 f.

1.000.000,00Stilstand, gener,
projektfejl og
projektering

8.103.618,92Samlet krav

HE's krav på betaling for udførte ekstraarbejder, som er anerkendt
af … Kommune, er opgjort som følger:

Sum i kr.Delbeløb i kr.KravBS
837.350,05X-vej, anerkendte

ekstraarbejder
38.959,00Aftaleseddel 62,

asfaltering af st. 250-
700

967



50.338,75Aftaleseddel 109,
kantsten hæves +mere
asfalt på st. 250-350

1213

2.455,00Aftaleseddel 113, Nye
tagsten på søjler

1158

6.595,00Aftaleseddel 120,
lokalisering af dræn

1160

7.144,50Aftaleseddel 124,
kantsten hæves

1162

3.840,00Aftaleseddel 125,
asfalt og kantsten

1164

3.470,00Aftaleseddel 127,
asfaltering af markvej

1166

3.562,90Aftaleseddel 130,
skyllerender ved Tefax
udbedret

1221

9.872,50Aftaleseddel 134,
Skyllerender X-vej

1224

9.336,91Aftaleseddel 135,
slidlag ændret

1168

33.480,00Aftaleseddel 136,
afvanding

1170

45.784,80Aftaleseddel 138,
retablering af muld og
græs

1172

622.510,69Aftaleseddel 139,
asfaltarbejder -

1174

opretning af forlagt X-
vej

25.202,06Y-vej, anerkendte
ekstraarbejder

8.500,00Aftaleseddel 44,
udjævning af indkørsel

1206

9.525,00Aftaleseddel 52, ekstra
støttemur

1209

7.177,06Aftaleseddel 53,
ændring af slidlag

1211

862.552,11Samlet krav

Beløbene i skemaet er alle ekskl. moms, det samlede krav med
tillæg af moms udgør herefter i alt kr. 1.078.190,14.

HE's krav på betaling for udførte ekstraarbejder, som er bestridt
af … Kommune, er opgjort som følger:

Sum i kr.Delbeløb i kr.KravBS
806.777,75X-vej, bestridte

ekstraarbejder
15.845,00Aftaleseddel 0,

restkrav på
887

aftaleseddel 29, 33, 34,
36, 44 og 45
(projektledertimer)

9.200,00Aftaleseddel 1,
restkrav på
projektledertimer

890

11.475,00Aftaleseddel 2,
restkrav på

891

projektledertimer og
maskintransporter



12.650,00Aftaleseddel 3,
restkrav på
projektledertimer

892

4.025,00Aftaleseddel 6,
restkrav på
projektledertimer

893

14.690,00Aftaleseddel 54,
signalanlæg november
og december

837

11.865,00Aftaleseddel 57,
signalanlæg januar
2017

838

43.150,00Aftaleseddel 61,
ændret metode for

965

udførelse som følge af
fejl i 3D model

18.480,00Aftaleseddel 92,
restkrav på

1065

aftaleseddel 66
(afrigning af
brolægger i frostvejr)

31.850,00Aftaleseddel 93,
ændret metode for

966

udførelse som følge af
fejl i 3D model

9.435,25Aftaleseddel 101,
signalanlæg uden for

1109

entreprisegrænsen i
april

30.948,50Aftaleseddel 110,
signalanlæg uden for

1110

entreprisegrænsen i
maj

33.569,00Aftaleseddel 121,
midlertidigt dyrehegn

1214

338.345,00Dobbelthåndtering af
jord på X-vej

18

221.250,00Ekstra afspærring på
X-vej

18

385.742,50Y-vej, bestridte
ekstraarbejder

11.400,00Aftaleseddel 40,
afgravning til
autoværn

1190

194.530,00Dobbelthåndtering af
jord på Y-vej

18

179.812,50Ekstra afspærring på
Y-vej

18

1.192.520,25Samlet krav

Beløbene i skemaet er alle ekskl. moms, det samlede krav med
tillæg af moms udgør herefter i alt kr. 1.490.650,31.

HE's krav på betaling for udførte arbejder efter
afleveringsforretningen, er opgjort som følger:

Sum i kr.Delbeløb i kr.Krav
160.674,00Øvrigt

160.674,00Jordarbejde, oplagsplads1620
160.674,00Samlet krav



Beløbene i skemaet er alle ekskl. moms, det samlede krav med
tillæg af moms udgør herefter i alt kr. 200.842,50.
…«

4. Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
4.1 Om forsinkelse og økonomiske konsekvenser heraf
HE har rejst et samlet krav på 8.103.618,92 kr. vedrørende
kompensation, som ifølge selskabet skyldes … Kommunes
forsinkelse og forstyrrelse.
Som anført ovenfor var det aftalt, at HE's arbejder skulle udføres
i perioden fra den 13. juni 2016 til den 16. december 2016. Allerede
ved underskrivelsen af parternes entreprisekontrakt den 16. juni
2016 var det klart, at opstarten ville blive forsinket, og i kontraktens
punkt 4.1 fremgår, at der skulle holdes møde mellem bygherre og
entreprenør »omhandlende økonomisk kompensation grundet
forsinket opstart.«
I referatet fra opstartsmødet den 16. juni 2016 er det anført i
punktet om tidsplan, at det var forventningen, at arbejdet i marken
kunne igangsættes ca. den 30. juni 2016.
Efter bevisførelsen, herunder oplysningerne i byggemødereferater
og korrespondancen mellem HE, R1 og … Kommune, lægger
voldgiftsretten til grund, at arbejdet blev forsinket i omkring 60
dage i opstartsfasen, og i referatet for byggemødet den 5. september
2016 blev det anført om arbejdets stade, at der »arbejdes endnu
ikke efter den kritiske vej«.
Det kan efter bevisførelsen, herunder sagens skriftlige oplysninger
lægges til grund, at en del af forsinkelsen skyldes, at der var behov
for en afklaring af projektmaterialet, herunder med hensyn til
afvandingsplaner og afsætningsdata.
Voldgiftsretten finder efter bevisførelsen, herunder også de
forklaringer, som er afgivet under hovedforhandlingen, at
hovedårsagen til forsinkelsen havde sammenhæng med den ret
betydelige omlægning og flytning af ledninger og kabler, som var
placeret i eller omkring det fremtidige projekt. Det må således
lægges til grund, at der i perioder ikke kunne udføres arbejde af
HE, idet man afventede færdigprojektering eller forhandling med
ledningsejere eller omlægning af ledningerne. Således fremgår det
bl.a. af … Kommunes mail af 4. oktober 2016 til HE, at man var
»kørt fast i forhandlingerne med ledningsejerne.«
Efter bevisførelsen lægges det til grund, at HE løbende gjorde
opmærksom på de beskrevne forhold vedrørende
ledningsomlægningerne, og at det var forhold, der hindrede, at
selskabet kunne udføre arbejderne. Således anførte HE bl.a. i mail
af 3. november 2016 til…Kommune, at tidsplanen løbende rykkede
sig »fortløbende på alle strækninger, der ikke var til rådighed, enten
på grund af manglende projekt eller ledninger og kabler i jord«, og
selskabet anmodede herefter om yderligere tidsfristforlængelse.
Efter bevisførelsen, herunder indholdet af referaterne af
byggemøderne, lægger voldgiftsretten til grund, at
ledningsomlægningerne pågik løbende efter projektets opstart og
frem til juni måned 2017, jf. herved bl.a. bygemødereferaterne nr.
23-25, og at det var disse forhold, der var hovedårsagen til, at HE's
arbejder først kunne afsluttes i sommeren 2017, hvor der skete
aflevering den 1. august. Der blev i forbindelse med projektets
gennemførelse udført et stort antal ekstraarbejder, og voldgiftsretten
finder, at forsinkelsen også kan henføres til udførelsen af disse
arbejder tilligemed den føromtalte forsinkelse vedrørende opstarten.
Det var … Kommune, der indgik aftalerne med ledningsejerne
om den fremtidige placering af ledningerne, og de fysiske arbejder
med flytningen af ledningerne blev udført af en anden entreprenør
end HE, der efter…'s forklaring kunne udføres af selskabet, hvilket
ledningsejerne imidlertid ikke ønskede.

Under hensyn til udformningen af udbudsmaterialet, herunder
punkt 1.5 i SAB - Arbejdsplads, finder voldgiftsretten, at HE i
forbindelse med tilbudsgivningen var berettiget til at kunne gå ud
fra, at eksisterende ledninger og kabler, som lå til gene for det
fremtidige projekt, blev flyttet eller omlagt af de respektive
ledningsejere, eventuelt ved anden entreprenør, og at selskabet med
rette kunne forudsætte, at selskabets arbejder kunne ske uhindret,
og uden at selskabet skulle afvente en afklaring med ledningsejerne
om, hvortil eksisterende ledninger og kabler skulle flyttes. Selvom
HE som anført i punkt 1.5 skulle træffe »de nødvendige aftaler
med ledningsejerne angående flytning eller omlægning«, kan det
ikke lægges til grund, at det var aftalt, at selskabet overtog ansvaret
og risikoen for, at de nødvendige ledningsomlægninger blev
gennemført. Det fremgår således videre af punkt 1.5, at såfremt
»ledningsejeren ikke selv vil foretage nødvendige ændringer, skal
entreprenøren udføre disse efter tilsynets eller ledningsejerens
anvisning mod godtgørelse efter de i SB for ekstraarbejder angivne
regler«.
På den anførte baggrund og efter en samlet vurdering af beviserne 
finder voldgiftsretten, at det er godtgjort, at forsinkelsen ikke 
skyldes HE's forhold, og at selskabet derfor har haft ret til 
tidsfristforlængelse frem til afleveringen den 1. august 2017. Det 
tilføjes, at det er lagt til grund, at HE løbende har gjort opmærksom 
på de forhold, der begrundede kravet om tidsfristforlængelse, og 
der er ikke grundlag for at statuere, at selskabet ikke søgte at undgå 
forsinkelsen eller at begrænse den ved dispositioner, som med 
rimelighed kunne kræves.
Voldgiftsretten finder efter det anførte, at HE har ret til en 
godtgørelse, jf. AB 92 § 27, stk. 2, nr. 1 og 2. Det bemærkes herved, 
at forsinkelsen må henføres til ændringer i arbejdets art og omfang 
eller forhold, som … Kommunen i forholdet mellem parterne bærer 
ansvaret for. Godtgørelsen udgør efter § 27, stk. 2, sidste pkt., det 
tab, som HE har lidt, dog uden selskabets mulige mistede fortjeneste 
ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller 
lignende videregående tab.
Voldgiftsretten lægger til grund, at den forsinkede opstart på 
omkring 60 dage medførte, at der i perioden ikke kunne ske fuld 
udnyttelse af mandskab og maskiner, der alene kunne arbejde med 
mindre kontraktarbejder og ekstraarbejder.
Ved opgørelsen af tabet ved den forsinkede opstart, kan tabet for 
maskiner, der har stået stille, ikke opgøres på produktionsrater som 
krævet af HE.
Ved bevisbedømmelsen har voldgiftsretten også lagt vægt på, at 
forsinkelsen resulterede i en samlet yderligere byggetid på 6-7 
måneder, hvilket har ført til et væsentligt effektivitetstab, hvor 
maskiner må antages at have stået stille i perioder. Der må imidlertid 
også tages hensyn til, at en del af den forlængede byggetid har 
kunnet anvendes til at udføre de ekstraarbejder, som HE har 
modtaget særskilt betaling for. Der er som følge af det anførte 
allerede på denne baggrund ikke grundlag for at tilkende HE et 
beløb vedrørende mistet avance.
Vedrørende kravet om betaling for vinterbyggeudgifter finder 
voldgiftsretten, at det ikke er godtgjort, at der er grundlag for 
dækning af udgifter af den påståede størrelsesorden. Der er herved 
lagt vægt på, at der ikke foreligger en dokumentation for præcise 
mængdeopgørelser og vejrdata for vinterens beskaffenhed. Det er 
endvidere ikke godtgjort, som det er påstået af HE, at en udførelse 
af arbejderne om vinteren vil koste det dobbelte i forhold til 
udførelse af tilsvarende arbejder om sommeren.
På den anførte baggrund finder voldgiftsretten efter bevisførelsen, 
at forsinkelserne var årsag til, at HE var udsat for sådanne 
forstyrrelser og andet tab i effektiviteten, herunder som følge af 
stilstand og andre gener, at selskabet har krav på en godtgørelse,



som efter en samlet bedømmelse af sagens beviser fastsættes
skønsmæssigt til 2.000.000 kr.
…Kommune frifindes herefter for den øvrige del af HE's samlede
kompensationskrav på 8.103.618,92 kr.
Da det som anført er godtgjort, at HE har haft ret til
tidsfristforlængelse, frifindes selskabet for … Kommunes
selvstændige påstand på 3.548.108,04 kr. om dagbøder.
4.2 Om HE's krav på regulering af kontraktsum - 1.568.580,56

kr. ekskl. moms.
HE har ved hovedforhandlingens begyndelse nedsat påstanden
fra 14.150.610,57 kr. til 12.850.821,82 kr. - svarende til
1.299.788,75 kr., idet selskabet nu kan anerkende, at beløbet, der
hidrører fra a conto nr. 7, er betalt, hvilket … Kommune havde
påpeget i sit påstandsdokument.
HE har herefter opgjort et krav på 1.568.580,56 kr. ekskl. moms,
hvoraf 1.445.952 kr. ekskl. moms angår a conto 12, og det
resterende beløb på i alt 122.628,56 kr. ekskl. moms angår
yderligere jordmængder.
Parternes tvist om dette krav udspringer af en uenighed om nogle
af tilbudsposterne, hvoraf flere behandles nedenfor. Overordnet er
parterne uenige om, hvorvidt HE har udført de mængder jord, som
selskabet påstår sig betalt for, og hvordan der i givet fald skal
afregnes for mængderne.
… Kommune har gjort gældende, at mængderne skal fastsættes
på grundlag af og som opgjort af R2. Kommunen har herved henvist
til entreprisekontraktens § 5.1, hvoraf det bl.a. fremgår:
»Alle mængde er fastsat som teoretiske geometriske mængder
(fast mål uden spild) i henhold til beskrivelser og tegninger,
medmindre andet er defineret under den enkelte post henholdsvis
underpost.
Mængdeændringer jf. AB 92 ad § 14 og SB ad § 14 bestemmes
efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af
tilbudslistens mængder.
…
Mængdefastsættelse og afregningsmængder:
Hvor ydelsen fastsættes ved enmængde, skal afregningsmængden
fastsættes ved opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse
med arbejdets udførelse. Såfremt dokumentationsgrundlaget for
fastsættelse af afregningsmængderne fjernes under udførelsen af
arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenøren som
tilsynet før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter tilsynet
alene grundlaget.«
HE har gjort gældende, at der ikke er grundlag for, at opgørelse
af entreprisesummen for udførte mængder skal ske på grundlag af
»teoretiske geometriske mængder« eller som fastsat af tilsynet
alene, idet parterne har aftalt en anden opgørelsesmetode i starten
af entreprisens udførelse, hvorefter HE mener sig berettiget til, at
selskabet skal have betaling på grundlag af mængder, der faktisk
er opmålt ved den ændrede metode, og som HE påstår at have
udført.
Der blev afholdt et opstartsmøde den 16. juni 2016, hvor
repræsentanter fra … Kommune, HE og R1 deltog. Det fremgår af
punkt 4.6 i referatet fra mødet, at et af spørgsmålene til projektet
var opgørelser af jord, og at HE spurgte til, hvordan opgørelserne
vedrørende jord skulle leveres. I samme punkt i mødereferatet blev
det herefter anført, at der »enedes om nivellement efter
muldjordsafrømning samt af råjordsplanum i både påfyldning og
afgravningssituationen - således kan jordoverfladerne trækkes fra
hinanden.«
Der har under sagen været fremlagt et udateret notat »Cykelstier
ved X-vej/Y-vej« om »Præcisering til referat fra Opstartsmødet«.
Det hedder videre i notatet bl.a.:

»Vi har gjort indsigelse mod mængderne i bassiner. Øvrige 
mængder har vi pga projektets beskaffenhed ikke mulighed for at 
opgøre. Dette blev fremført, da vi egentlig allerede ved 
kontraktunderskrivelse skulle gøre skriftlig indsigelse.
Der var enighed om at mængderne opgøres løbende i forbindelse 
med arbejdets udførelse.
Med hensyn til muld- råjordsmængder m.v. blev der aftalt at
opmåle efter køresedler. Dette specielt efter at vi nu konstaterer,
at der ikke er udført egentlig beregning. Der foreligger vel heller
ikke en egentlig landinspektøropmåling af eksisterende terræn,
hvilket medfører betydelig usikkerhed ved digital beregning. Vi
foreslår, at der udføres køresedler for al afgravningsjord både det
der bortkøres og det der længdeflyttes og indbygges.
Sideflytningsjord foreslås opgjort efter optegnet gennemsnitsprofil
og længdeangivelse. (Vil nok hovedsagelig komme i betragtning
på Y-vej ved grøfteopfyldning).
…«
På baggrund af de forklaringer, der er afgivet under sagen,
herunder fra Simon Foged, har … Kommune ikke bestridt, at notatet 
efter opstartsmødet blev fremsendt af HE til … Kommune eller 
dennes rådgiver.
I referatet vedrørende byggemødet den 8. august 2016 (møde nr. 
1) blev det anført, at der ikke var bemærkninger til referatet fra 
opstartsmødet.
I referatet fra byggemødet af 17. august 2016 blev det derimod 
anført, at referatet fra opstartsmødet »er godkendt med fremsendte 
kommentarer«.
Uanset, at der ikke foreligger nærmere oplysninger om, hvornår 
notatet blev fremsendt efter opstartsmødet, lægger voldgiftsretten 
efter bevisførelsen til grund, at de »fremsendte kommentarer«, der 
blev omtalt i byggemødereferatet af 17. august 2016, angik det 
udaterede notat fra HE. Voldgiftsretten har herved også lagt vægt 
på, at der ikke foreligger oplysninger om, at der fremkom andre 
kommentarer eller ændringsforslag til referatet.
Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til grund, at muld- og 
råjordsmængder efterfølgende i anlægsfasen blev opmålt og afregnet 
i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er beskrevet i 
notatet. Det lægges i den sammenhæng bl.a. til grund, at HE i 
forbindelse med a conto faktureringer af jordarbejdet samt 
bundsikringsarbejdet afregnede på grundlag af køresedler, og 
køresedlerne blev anvendt og nævnt i bl.a. a conto nr. 3 og 4. I 
referatet fra byggemøde nr. 11 den 7. november 2016 er det anført, 
at »friktionsjord og bundsikring afregnes efter køresedler«.
Der er efter sagens skriftlige oplysninger, herunder 
byggemødereferaterne, og de afgivne forklaringer ikke grundlag 
for at fastslå, at … Kommune eller dennes rådgiver gav udtryk for 
efterfølgende, at de var uenig i, at afregning skulle ske på grundlag 
af køresedler, før kommunes nye rådgiver rejste problemstillingen 
i maj måned 2017.
Voldgiftsretten finder efter det anførte, at det er godtgjort, at HE 
kunne afregne mængder af muld og jord på baggrund af køresedler 
som sket, hvilket selskabet efter forløbet også med føje havde 
indrettet sig i tillid til. Det bemærkes herved, at der efter indholdet 
af notatet og bevisførelsen i øvrigt, herunder den fremlagte 
korrespondance og byggemødereferaterne, ikke er grundlag for at 
fastslå, at anvendelsen af køresedler ved afregningen alene var 
møntet på a conto-opkrævninger.
Der foreligger ikke i sagen oplysninger, der giver voldgiftsretten 
grundlag for at tilsidesætte HE's beregninger og opgørelser, 
herunder med hensyn til omregningsfaktorer mv. ifølge 
køresedlerne, som selskabet har fremlagt under sagen som 
dokumentation for de opkrævede mængder, og kravet findes således 
tilstrækkeligt dokumenteret. Voldgiftsretten bemærker herved, at



køresedlernes beskrivelse og beregninger af mængder findes
anvendelige, og at der ikke foreligger oplysninger, der giver
grundlag for at se bort fra dele af mængderne eller at foretage
reduktioner i disse, herunder ud fra synspunkter om, at en del af
mængderne var relateret til arbejder i forbindelse med
ledningsflytninger udført for ledningsejerne.
Voldgiftsretten tager derfor HE's krav ifølge a conto nr. 12 på
1.445.952 kr. eksklusivemoms og kravene vedrørende de yderligere
jordmængder på i alt 122.628,56 kr. eksklusive moms til følge.
Det, som … Kommune i øvrigt har anført, herunder i
påstandsdokumentet, kan ikke føre til et andet resultat.
Samlet skal … Kommune herefter tale HE's det fulde krav ifølge
posten vedrørende regulering af kontraktsum på 1.960.725,70 kr.
inkl. moms.
4.3 Om HE's krav vedrørende bestridte ekstraarbejder på

1.490.650,31 kr. inkl. moms.
Voldgiftsretten bemærker indledningsvis, at det fremgår af
entreprisekontraktens punkt 6.1, at parterne har indgået en
sædvanlig aftale om, at ekstraarbejder ikke må igangsættes uden
forudgående skriftlig aftale, og at aftaler om disse skal indgås
skriftligt mellem parterne for at være gyldige. Efter praksis kan en
bestemmelse som den anførte ikke føre til, at entreprenøren er
afskåret fra at kræve betaling for et ekstraarbejde, hvis der ikke
foreligger en skriftlig aftale. Bevisbyrden for, at der er indgået en
aftale, og at der er tale om et ekstraarbejde, påhviler imidlertid
entreprenøren.
Der er ikke grundlag for efter bestemmelsen i AB 92 § 22, stk. 7,
at afskære HE fra at fremkomme med de krav, som er omtvistede
under denne sag. Der er herved lagt vægt på, at HE's mail af 8.
september 2017 om »oplæg til slutmængder« efter sit indhold ikke
kan anses for en samlet opgørelse af selskabets krav.
4.3.1 Aftaleseddel 0, 1, 2, 3 og 6 - i alt 53.195 kr. ekskl. moms.
Efter bevisførelsen, herunder indholdet af aftalesedlerne, lægger
voldgiftsretten til grund, at kravene vedrører betaling for timer til
projektleder og landmåler vedrørende en række ekstraarbejder, der
er anerkendt af … Kommune.
Det fremgår af flere af aftalesedlerne, at de angår timer udført i
forbindelse med regningsarbejder fra juli og august 2016, og det
samlede krav for arbejderne omfatter også en rækker timer til
specialarbejder og gravemaskine mv.
Voldgiftsretten lægger til grund, at der tidligere under projektet
ved andre ekstraarbejder er blevet betalt for disse ydelser med de
anførte timesatser.
Efter det, der er oplyst om karakteren og omfanget af arbejderne,
er det godtgjort, at de krævede timer til projektleder og landmåler
har været nødvendige.
Der er efter bevisførelsen ikke grundlag for at statuere, at kravene
ikke er rimelige, heller ikke med hensyn til omfanget af arbejderne
og størrelsen af den krævede timesats.
…Kommune skal derfor betale det samlede krav på i alt 66.493,75
kr. inkl. moms vedrørende disse aftalesedler.
4.3.2 Aftalesedlerne 54, 57, 101 og 110 vedr. signalanlæg - i alt

66.938,75 kr. ekskl. moms.
Det er ubestridt, at det var nødvendigt under arbejdets udførelse
at opstille og vedligeholde et signalanlæg som færdselsregulerende
foranstaltning, og spørgsmålet er bl.a., om udgifterne hertil er et
ekstraarbejde.
I udbudsmaterialet »Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB)« er det
anført i afsnit 1.4 om »Færdselsregulerende foranstaltninger«:
»Al afspærring og afmærkning skal foretages af entreprenøren i
overensstemmelse med Vejregel for afmærkning af vejarbejder
m.m.«, af 1. oktober 2013, og i øvrigt efter politiets og tilsynets
anvisninger.

Ved etablering af ind- og udkørsel til offentlig vej må forskrifter
fra politiet og tilsynet nøje følges.
Entreprenøren leverer, opstiller og vedligeholder alt fornødent
midlertidigt afmærkningsmateriel, herunder afspærringsmateriel,
inkl. belysning af samme.
…
Der skal i hele anlægsperioden opretholdes mulighed for kørende
trafik i begge retninger.«
Det fremgår videre af udbudsmaterialets afsnit om »Tilbuds- og
afregningsgrundlag (TAG)«, at entreprenøren i sine priser og
ydelser ifølge kontrakten skal medtage »eksempelvis …
omkostninger til supplerende sikkerhedsforanstaltninger så som
arbejdskøretøj, værnemidler, skærm eller andet for beskyttelse af
arbejder, trafikken eller naboer ved valgte udførelsesmetoder«.
… Kommune har fremhævet, at det også fremgår af SAB'en om
arbejdsplads i punkt 1.3 bl.a., at »Transportmulighederne skal sikres
ved evt. interimsforanstaltninger eller weekend/natarbejde på
entreprenørens bekostning« og at »Eventuelle offentlige påbudte
restriktioner for trafikken på kommunevejen i området vil ikke give
anledning til ekstra betaling efter tidsfristforlængelse.«
Modsat har HE fremhævet, at signalregulering ikke fremgår
entydigt af tilbudslisten, og at selskabet derfor heller ikke har prissat
denne ydelse.
Det fremgår af referat for byggemøde nr. 11, at …Kommune den
7. november 2016 anførte, at der var ønsker om signalregulering,
og at HE skulle fremsende pris.
Udbudsmaterialet skal være entydigt og således udformet, at der
er klarhed over ydelsernes omfang og indhold, jf. herved AB 92 §
2, stk. 2. Eventuelle uklarheder må komme bygherren som den,
der har udformet udbudsmaterialet, til skade. Voldgiftsretten finder
efter en naturlig læsning af kontraktens bestemmelser, at HE med
rimelig føje kunne gå ud fra, at de afspærringer og afmærkninger,
der var beskrevet i udbudsmaterialet, ikke angik sådanne
foranstaltninger, som måtte være nødvendige alene af hensyn til
en regulering af trafikken i anlægsperioden, herunder med hensyn
til signalregulering på vekselvis ensrettede strækninger.
Voldgiftsretten lægger i den forbindelse også til grund, at udførelse
af signalregulering på vekselvis ensrettede strækninger på
tilbudstidspunktet var uventet for HE, når udgangspunktet var, at
der i hele anlægsperioden skulle opretholdes mulighed for trafik i
begge retninger. HE har derfor ikke i sin tilbudsafgivning været
forpligtet til at indregne udgifter til de omhandlede signalanlæg.
Efter det anførte er det godtgjort, at HE har krav på at få betalt
for afholdte udgifter til signalanlæg på vejstrækningerne som et
ekstraarbejde.
Voldgiftsretten finder efter bevisførelsen, at der ikke er grundlag
for at anfægte opgørelsen af kravene, således som de fremgår og
er opgjort i aftalesedlerne.
… Kommune skal derfor betale det samlede krav på 83.673,43
kr. inkl. moms.
4.3.3 Om aftaleseddel 61 og 93 - i alt 75.000 kr. ekskl. moms.
HE's krav ifølge disse aftalesedler angår tid, som selskabet har
afholdt til projektleder og landmåler som følge af, at der var fejl i
en 3D Model over systemlinjer, som … Kommune gennem sin
rådgiver havde udleveret. Selskabet har videre anført, at der aldrig
kom et korrigeret 3D-projekt, og at selskabet måtte foretage de
nødvendige undersøgelser med landmåler og projektafklaringer på
pladsen, for at arbejderne ikke skulle gå i fuldstændig stilstand.
Det fremgår af referatet fra opstartsmødet den 16. juni 2016, at
HE på dette tidspunkt fremsatte ønske om 3D-afsætningsdata til
brug for maskinstyringen, og R1 skulle fremsende tværprofiler
samt 3D-linjer.



Af referatet af projektmødet om tegninger den 2. november 2016,
der ikke efterfølgende blev korrigeret, blev påpeget om
projektmaterialet generelt, at de udleverede digitale tværsnit ikke
havde været en del af udbudsmaterialet, at de var fremsendt efter
kontraktindgåelsen til HE som en ekstra hjælp til entreprenøren, at
der var tale om arbejdsfiler til intern brug i R1, og at der derfor
kunne være detaljer på de digitale tværsnit, som ikke var præcise.
Efter det anførte og efter bevisførelsen i øvrigt lægger
voldgiftsretten til grund, at 3D-materialet blev udleveret til HE
alene som en hjælp, og at det ikke herved var aftalt eller stillet HE
i udsigt, at arbejderne skulle kunne udføres på grundlag af dette
tegningsmateriale.
Voldgiftsretten finder allerede på denne baggrund, at der ikke er
grundlag for, at selskabet kan kræve, at … Kommune skal betale
de opgjorte timer i aftalesedlerne som et ekstraarbejde, og
kommunen frifindes derfor for kravene om betaling på i alt 93.750
kr. inkl. moms.
4.3.4 Om aftaleseddel 92, jf. 66, - 18.480 kr. ekskl. moms.
Efter de afgivne forklaringer og indholdet af aftaleseddel 66,
herunder påtegningen fra …, lægger voldgiftsretten til grund, at
HE som et ekstraarbejde skulle omgøre en allerede udført
kantstenslinje, idet det var fejl i en tegning, som førte til, at en
kantsten skulle flyttes. … Kommune har betalt for ekstraarbejdet
ifølge aftaleseddel 66, men har afvist at betale for HE's
omkostninger til brolæggere, der ikke kunne udføre arbejdet i to
dage.
Efter bevisførelsen, herunder forklaringen af… og oplysningerne
i aftaleseddel 66 finder voldgiftsretten, at det er godtgjort, at
brolægningsarbejdet på grund af frost ikke kunne gennemføres som
planlagt, hvilket førte til, at brolæggerne måtte afrigge i to dage.
Voldgiftsretten finder på denne baggrund, og da der ikke er
grundlag for at tilsidesætte opgørelsen af kravet størrelsesmæssigt,
der findes rimeligt, at HE har krav på betaling af beløbet på 23.100
kr. inkl. moms ifølge denne aftaleseddel.
4.3.5 Om aftaleseddel 121 på 33.569 kr. ekskl. moms.
Efter oplysningerne i aftalesedlen sammenholdt med de afgivne
forklaringer lægger voldgiftsretten til grund, at der efter en
lodsaftale, som blev indgået mellem … Kommune og ejeren af
ejendommen X-vej 64, blev opsat et midlertidigt dyrehegn, da en
juletræskultur ikke måtte stå tilgængelig for vildt.
Der er efter indholdet af udbudsgrundlaget, herunder
oplysningerne i punkt 1.3, til SAB, Arbejdsplads, jf.
bilagssamlingens side 426, 5. afsnit, og oplysningerne i punkt 01.01
i TAG, Arbejdsplads, jf. bilagssamlingens side 454, ikke grundlag
for at fastslå, at HE var forpligtet til som en del af sin ydelse at
skulle afholde udgifter som den foreliggende til hegn, der blev
opsat alene af hensyn til at sikre en lodsejers juletræskultur mod
dyr. Voldgiftsretten finder, navnlig efter indholdet af det førnævnte
punkt 01.01 i TAG, Arbejdsplads, at HE med føje kunne gå ud fra,
at tilbuddet alene skulle omfatte som anført »hegn omkring
arbejdspladsen og langs benyttede, midlertidigt, eksproprierede
arealer…«
Da det omhandlede hegn ikke kan anses for et hegn af den
førnævnte karakter og den forudsatte anvendelse, finder
voldgiftsretten, at udgiften til hegnet må anses for et ekstraarbejde,
som HE har krav på betaling af. Der er ikke grundlag for at
tilsidesætte opgørelsen af kravet, der efter specifikationen og
beskrivelsen i aftalesedlen findes rimeligt.
… Kommune skal herefter betale beløbet på 41.961,25 kr. inkl.
moms vedrørende denne aftaleseddel.
4.3.6 Om aftaleseddel 40 - afgravning til autoværn 11.400 kr.

ekskl. moms.

Voldgiftsretten lægger til grund, at et autoværn af hensyn til en 
lodsejer måtte placeres i et område oven på nogle ledninger, og at 
det nødvendiggjorde, at der måtte håndgraves, hvilket i forhold til 
HE må anses for et uforudset arbejde, som selskabet har krav på 
at få betalt som et ekstraarbejde.
På denne baggrund, og da der ikke er grundlag for at tilsidesætte 
kravet størrelsesmæssigt, finder voldgiftsretten, at … Kommune 
skal betale beløbet på i alt 14.250 kr. inkl. moms vedrørende denne 
aftaleseddel.
4.3.7 Om kravene vedrørende dobbelthåndtering af jord - i alt 

532.875 kr. ekskl. moms.
HE har som et ekstraarbejde rejst et krav vedrørende
dobbelthåndtering af jord, og kravet er opgjort til 338.345 kr. ekskl.
moms for X-vej, mens 194.530 kr. ekskl. moms angår Y-vej. Der
foreligger ikke aftalesedler for disse krav, der er omtalt og beskrevet
i klageskriftet.
HE har gjort gældende, at selskabet har ret til tillægsvederlag for 
dobbelthåndtering af jord. I henhold til kontrakten skulle selskabet 
forudsætningsvis fjerne jorden i én omgang. Arbejdsområdet var 
fyldt med ledninger og kabler, som skulle omlægges. 
Tilstedeværelsen af ledninger og kabler medførte nødvendige 
arbejdsopgaver for selskabet, idet jorden skulle håndteres ad to 
gange, og den forudsatte arbejdsmetode blev herefter ændret 
væsentligt for selskabet. Den første håndtering af jord var ikke 
indregnet i HE's tilbud og udgjorde for X-vej 6.905 m3 og for Y-
vej 3.970 m3.
Når disse mængder multipliceres med prisen på 49 kr. ekskl. moms 
pr. m3 for »muld at afrømme og oplægge i depot« i henhold 
tilbudslisten, fremkommer det opgjorte krav.
… Kommune bestrider ikke, at HE har afrømmet muld, men gør 
gældende, at HE ikke af kommunen kan kræve ekstrabetaling for 
arbejdet. Kommunen har herved bl.a. fremhævet, at HE ikke har 
krav på gener forbundet med tilstedeværelsen af eksisterende 
ledninger og arbejder, der relaterer sig til eksisterende ledninger. 
Afrømningsarbejder vedrørende muld ved ledningsarbejder blev 
ordret af ledningsejerne og ikke af kommunen, hvilket HE var 
bekendt med.
… Kommune har endvidere anført, at den opgjorte mængde på i 
alt 10.875 m3 i øvrigt er udokumenteret, at den opgjorte enhedspris 
er åbenbart urimelig, og at HE har ikke godtgjort et tab.
Voldgiftsretten bemærker, at kravet ikke vedrører en dobbelt 
håndtering af muldjorden, men at HE har argumenteret for, at 
selskabet havde forudsat at skulle udføre arbejderne 
(muldafrømning og efterfølgende gravning) i én arbejdsgang.
Som voldgiftsretten forstår det, er muldafrømningen medtaget i 
HE's mængdeopgørelse vedrørende kontraktarbejderne, hvorfor 
HE med den aftalte enhedspris er blevet betalt for afrømning af 
muldjorden.
Spørgsmålet for voldgiftsretten er herefter at bedømme HE's tab 
ved ikke at kunne udføre de efterfølgende gravearbejder i direkte 
forlængelse af muldafrømningen.
Som det er bestemt af voldgiftsretten ovenfor, er HE tilkendt et 
beløb på 2.000.000 kr. som samlet kompensationskrav som følge 
af forsinkelsen, herunder for stilstand og gener. Der er ved 
fastsættelsen af dette beløb også taget hensyn til de gener, der må 
antages at være forbundet med, at overjord i et vist omfang, som 
må fastsættes efter et skøn, har måttet afrømmes isoleret, uden at 
der kunne fortsættes med de efterfølgende gravearbejder i 
umiddelbar forlængelse heraf.
På denne baggrund, og efter bevisførelsen i øvrigt, finder 
voldgiftsretten, at det ikke er godtgjort, at HE har krav på yderligere 
beløb vedrørende håndteringen af den jord, herunder overjord, som 
dette punkt omhandler.



Voldgiftsretten frifinder derfor … Kommune for påstanden om
betaling af i alt 666.093,75 kr. inkl. moms vedrørende dette punkt.
4.3.8 Om kravene vedrørende ekstra afspærring - i alt 401.062,50

kr. ekskl. moms.
HE har som et ekstraarbejde rejst et krav vedrørende ekstra
afspærring, og kravet er opgjort til 221.250 kr. ekskl. moms for X-
vej, mens 179.812,50 kr. ekskl. moms angår Y-vej. Der foreligger
ikke aftalesedler for disse krav, der er krævet betalt i klageskriftet.
HE har anført bl.a., at omlægning af ledninger og kabler har
medført, at selskabet skulle etablere og varigt opretholde et dobbelt
så langt arbejdsareal med afspærring i byggefeltet, end det var
forudsat på tidspunktet for tilbudsafgivelsen. De ekstra
færdselsregulerede foranstaltninger er ekstraarbejder, og HE har
opgjort sine udgifter til de anførte beløb, hvor der også er taget
hensyn til, at der ikke har været dobbeltudgifter til tilsyn, hvorfor
HE har foretaget et skønsmæssigt fradrag på 25 %.
… Kommune har anført bl.a., at HE ikke har haft ekstra
afspærring, og det er ikke dokumenteret af selskabet, at
arbejdsarealet angiveligt blev dobbelt så langt. Ved HE's tilbud på
entreprisen blev selskabet forpligtet til at tåle og indeholde
omkostninger forbundet med, at der i anlægsperioden foregik
sideløbende ledningsomlægninger, og det påhvilede selskabet at
levere, opstille og vedligeholde alt fornødent afmærknings- og
afspærringsmateriel.
Som anført i det foregående punkt 4.3.7, er HE tilkendt et beløb
på 2.000.000 kr. som samlet kompensationskrav som følge af
forsinkelsen, herunder for stilstand og gener. Der er ved
fastsættelsen af dette beløb også taget hensyn til de gener og
merudgifter, der må antages at være forbundet med den forlængede
byggeperiode, der ikke skyldtes HE's forhold.
Voldgiftsretten finder i øvrigt, at kravet beløbsmæssigt er
udokumenteret, idet der ikke er fremlagt mængdeangivelser eller
tilsvarende dokumentation i forhold til de merarbejder, der
påberåbes.
Herefter og efter bevisførelsen i øvrigt finder voldgiftsretten, at
det ikke er godtgjort, at HE har krav på yderligere beløb vedrørende
udgifter til de færdselsregulerende foranstaltninger, som dette punkt
omhandler.
Voldgiftsretten frifinder derfor … Kommune for kravet på i alt
501.328,12 kr. inkl. moms vedrørende dette punkt.
4.4 HE's krav efter aflevering - jordarbejde, oplagsplads - 160.674

kr. ekskl. moms.
HE's krav er opgjort og beskrevet i …'s mail af 12. oktober 2018
til … Kommune og vedrører et »oplæg til afregning for
oplagspladsen på X-vej.« … Kommune afviste kravet ved mail af
23. oktober 2018. Det lægges efter sagens skriftlige oplysninger
til grund, at parterne havde korresponderet om retableringen i
perioden fra maj til oktober 2018, og at HE i replikken af 3.
december 2018 rejste krav om betaling af beløbet.
HE har anført bl.a., at selskabet har foretaget afgravning og
bortskaffelse af 383 m3 forurenet jord, leveret 460 m3 og foretaget

muldjordsudlægning på 1.300 m2. Som en del af jordarbejdet er
der foretaget 15 jordprøver.
Jordarbejdet er ikke indeholdt i HE's slutopgørelse af
kontraktmængder, og … Kommune har ikke godtgjort, at kravet
er urimeligt.
… Kommune har anført bl.a., at HE med henvisning til SAB -
Arbejdsplads, punkt 1.3 om »arbejdsområde, arbejdsplads og
adgangsveje«, kunne forvente og i sit tilbud skulle indeholde
omkostninger til etablering af arbejdsplads/skurby på det
midlertidigt erhvervede areal ved st. 1.200 på X-vej, og at selskabet
efter arbejdes afslutning var forpligtet til at aflevere arealet i
minimum samme stand som før arbejdets opstart. Af AAB -
arbejdsområder, afsnit 3.1 fremgår, at HE for sådanne områder skal
sørge for orden på og renholdelse af, således at der ikke opstår
forurening og af afsnit 3.4, at arbejdsområder ved arbejdets
afslutning skal være retablerede og ryddede.
HE's oplagring af rabatjord, opbrudt asfalt samt vejjord udenfor
vejmatriklen skete, uden at selskabet havde anmeldt eller søgt
tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til anvendelse af arealet
sommellemdepot, og det følger af »forureneren betaler princippet«,
at det er HE i dette tilfælde som forurener, der skal betale for
forureningen.
Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til grund, at den jord,
som blev opmagasineret på oplagspladsen, ikke er en del af de
mængder jord, der blev afregnet i forbindelse med HE's opgørelse
af kontraktens mængder, og i øvrigt er mængder, som vedrører
udførelse af projektet. HE har derfor krav på at få betaling for
posterne 02.33.01 og 02.14.13 på henholdsvis 33.704 kr. ekskl.
moms og 24.895 kr. ekskl. moms vedrørende de 383 m3 jord, samt
betaling for posterne 02.32.01 og 02.41.11 på henholdsvis 52.900
kr. ekskl. moms og 24.700 kr. ekskl. moms vedrørende de leverede
og indbyggede 115 m3 muldjord og de 1.300 m2 udlagte muld på
rabatarealer, der er angivet i mail af 12. oktober 2018.
Det er ikke godtgjort, at HE har krav på beløbet vedrørende
udtagning og analyse af jordprøverne, idet voldgiftsretten herved
har lagt vægt på det, som … Kommune har anført, herunder de
fremhævede afsnit fra kontraktgrundlaget. Da det efter bevisførelsen
må lægges til grund, at HE placerede formodet forurenet jord på
oplagspladsen uden at sikre, at det kunne ske efter aftale med
lodsejeren, finder voldgiftsretten, at der ikke er grundlag for, at …
Kommune skal betale beløbet på 11.175 kr. ekskl. moms vedrørende
jordprøver og analyser.
På den anførte baggrund skal … Kommune betale 149.499 kr.
ekskl. moms af kravet på 160.674 kr. ekskl. moms, eller i alt
186.873,75 kr. inkl. moms,mens kommunen frifindes for den øvrige
del af kravet.

5. Sammenfatning
Efter det anførte i punkt 4.1 - 4.4 og under hensyn til de
ekstraarbejder, som … Kommune har anerkendt, jf. specifikationen
ovenfor, skal kommunen herefter betale følgende beløb inkl. moms
til HE:

A conto 12 1.807.440,00 kr. 
Krav vedrørende 153.285,70 kr. 
yderligere jordmængde
Krav vedrørende 2.000.000,00 kr. 
forsinkelse
Anerkendte 1.078.190,14 kr. 
ekstraarbejder
Aftalesedlerne 0, 1-3 66.493,75 kr.
og 6



83.673,43 kr.Aftalesedlerne 54, 57,
101 og 110

23.100,00 kr.Aftaleseddel 92
41.961,25 kr.Aftaleseddel 121
14.250,00 kr.Aftaleseddel 40
186.873,75 kr.Jordarbejde,

oplagsplads
5.455.268,02 kr.I alt

… Kommune frifindes for den øvrige del af HE's påstand på
12.834.027,57 kr., og HE frifindes for kommunens selvstændige
påstand på 3.548.108,04 kr.

6. Om renter
En del af HE's krav fremgår af fakturaer, som selskabet har udstedt
og fremsendt til … Kommune, jf. herved bilag 72. Efter
entreprisekontraktens punkt 7.3 har parterne aftalt, at der ved
eventuel forsinket betaling skal betales renter fra »udløbet af
betalingsfristen på 30 dage fra modtagelsen af faktura«.
HE har på den baggrund først har krav på renter 30 dage fra
modtagelsen af fakturaerne for så vidt angår de krav, der omfattet
af fakturaerne. Voldgiftsretten finder, at det samme skal gælde for
kravet vedrørende a conto 12, som voldgiftsretten lægger til grund
er fremsat den 7. oktober 2017.
Med hensyn til den del af HE's krav, der ikke er faktureret, men
fremgår af aftalesedler, finder voldgiftsretten efter det foreliggende,
at bestemmelsen i kontraktens punkt 7.3 må føre til, at HE først
har krav på renter 30 dage efter det tidspunkt, hvor disse krav blev
opgjort over for … Kommune.
Voldgiftsretten finder, at det ved fastsættelsen af disse tidspunkter
må tages udgangspunkt i de dage, hvor aftalesedlerne blev
fremsendt til…Kommune, jf. herved sagens bilag 73 og 74, hvortil
der som anført skal lægges 30 dage. HE har af disse beløb dog
alene krav på forrentning af hovedstolen uden moms, idet selskabet
endnu ikke har udstedt fakturaer for kravene.
Momsen vedrørende disse krav kan således først kræves forrentet,
når der er indtrådt forfaldstid i forhold til statskassen.
De øvrige krav, der ikke er omfattet af aftalesedlerne eller i øvrigt
behandlet ovenfor, forrentes fra sagens anlæg den 4. april 2018,
og heller ikke for disse krav kan der ske forrentning af den del, der
måtte angå moms.
Idet HE's rentepåstand i opgørelsen i HE's påstandsspecifikation,
som senest er revideret den 18. november 2019, i øvrigt anses for
ubestridt, tager voldgiftsrettenmed de anførte begrænsninger denne
til følge, således at beløbene forrentes med procesrente som
nedenfor bestemt.

7. Sagsomkostninger og voldgiftsrettens
omkostninger
Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande finder
voldgiftsretten, at parterne har fået stort set lige meget medhold.
Ved afgørelsen har voldgiftsretten herved også foretaget en samlet
vurdering af sagens omstændigheder, og i bedømmelsen er der
tillige taget hensyn til, at HE's påstand frem til hovedforhandlingens
begyndelse var ca. 1,3 mio. kr. højere i forhold til selskabets
endelige påstand, således som den er opgjort i skemaet anført
ovenfor.
Voldgiftsretten finder på denne baggrund, at ingen af parterne
skal betale sagsomkostninger til den anden part.

Af de samme grunde finder voldgiftsretten, at parterne hver skal
betale halvdelen af omkostningerne, som har været forbundet med
voldgiftsrettens behandling af sagen, som nedenfor bestemt.
…
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KAPITEL 15

FOrsinkelse og tidsfristforlængelse

Litteratur: Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky: Lærebog i obligationsret I, 4.

udg. (2015); Bet. 1246/1993 indeholdende AB 92 (citeret: AB-bet.); Bygge- og Boligsty-
relsen: Vejledning om AB 92 (1994) (citeret: AB-vejl.); Bolig- og Byggestyrelsen: Vejled-

ning om pris og tid (vejledning nr. 65 af 29. april 1993); Bet. 620/1971 om revision af

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer [AB 72]; Sylvie Cavaleri: Concurrent

Delay in Construction Disputes (2015); Bernhard Gomard: Obligationsret, 2. del, 4. udg.
ved Torsten Iversen (2011); Viggo Hagstrøm og Herman Bruserud: Entrepriserett (2014);
Hans Henrik Edlund: Dagbøder — bygherrens reklamationspligt og kravsopgørelsen, i

T:BB 1999 s. 167 ff.; Jørgen Hansen m.fl: Ansvar og moderniseret byggeproces (1970);

Jørgen Hansen: Dagbøder eller erstatningskrav ved entreprenørforsinkelse, i U 1971 B 5.

178 ff.; Mogens Hansen m.fl.: AB 92 for praktikere (1993); Ole Hansen: Det entreprise-

retlige hjemmelsproblem (2008); samme: Entrepriseretlige mellemformer (2013); samme:

Formkrav og frister i entreprisekontrakter, i T:BB 2010 s. 238 ff.; samme: Om de længe-

revarende kontraktforholds forankring i den almindelige kontraktret, i TfR 2011 s. 443

ff.; Signe Dierks Hansen og Louise Bossen: Reaktionskrav ved overskridelse af tidsfrister

i entrepriseforhold, i T:BB 2013 s. 334 ff.; Erik Hørlyck: Dagbøder eller erstatningskrav
ved entreprenørforsinkelse, i U 1970 B 3. 273 ff.; samme: Entreprise, 7. udg. (2014);
samme: Forsinkelse fra entreprenørens side, i U 1970 B 3. 9 f.; samme: Totalentreprise,
3. udg. (2011); Torsten Iversen: Anmeldelse af Ole Hansen: Det entrepriseretlige hjem-

melsproblem (2008), i ET 2008 s. 258 ff.; samme: Loyalitetspligten i entrepriseforhold,
i T:BB 2008 s. 103 ff.; samme: Udfyldende entrepriseret, i T:BB 2003 s. 480 ff.; Knut

Kaasen: Petroleumskontrakter (2006); samme: Entreprise (1952); Bo Schmidt Peder-

sen: Tidsstyring i byggerier, i T:BB 2011 s. 555 ff.; Tore Sandvik: Entreprenørrisikoen

(1966); samme: Utkast til nordiske kontraktsbestemmelser for bygge- og anleggsarbeider,
NU 1976z22; samme: NS 3430 (1977); Henry Ussing: Obligationsretten. Almindelig del,
4. udg., 2. oplag ved Anders Vinding Kruse (1967); Hans Henrik Vagner: Entrepriseret,
4. udg. ved Torsten Iversen (2005).

1. Indledning

I dette kapitel omtales reglerne om forsinkelse fra entreprenørens side. For—

sinkelse fra bygherrens side behandles nedenfor i kapitel 18.
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Kapitel
15.

Forsinkelse
og

tidsfiisiforlængelse

Gennemgangen
af

reglerne
om

entreprenørforsinkelse
falder
i

seks

afsnit:

forsinkelsesbegrebet
(nedenfor
i

afsnit
2),

entreprenørens
ret
til

tidsfristfor—

længelse
i

henhold
til

AB
92

(nedenfor
i

afsnit
3),

omstændigheder,
der

ikke

giver

entreprenøren
ret
til

fristforlængelse
(nedenfor
i

afsnit
4),

entreprenørens

ret
til

tidsfristforlængelse
uden

forAB
92

(nedenfor
i

afsnit
5)

samt

nogle
ge-

nerelle

bemærkninger
om

fristforlængelse
(nedenfor
i

afsnit
6).

Idet

følgende
er

det,

medmindre
andet
er

anført,

forudsat,
at

der
er

tale

om
en

fagentreprisesituation.
Forsinkelsesspørgsmål
skal

—

som

udgangs-

punkt
—

besvares
ens,

hvad
enten

fagentreprenørens
medkontrahent
er

stora,

hoved-,

totalentreprenør
eller

bygherre;
men
det

siger
sig

selv,
at

jo

flere
en-

trepriser
arbejdet
er

delt
ud

på,

desto

større
er

risikoen
for,
at

der

opstår
for-

sinkelsesproblemer.

1***—._.;

2.

Forsinkelsesbegrebet
Hvis

entreprenørens
ydelse
ikke

præsteres
til

det

aftalte

tidspunkt,
foreligger

.

der

forsinkelse.
F

orsinkelsen
er

ansvarspådragende
i

de

tilfælde,
hvor

entre-

prenøren
ikke
har
ret
til

tidsfristforlængelse,
jf.

AB
92
&

25,

stk.
1.

Hvis
der
i

forbindelse
med

kontraheringen
eller

senere
er

udarbejdet
en

bindende

kontraktstidsplan,
hvoraf
det

fremgår,

hvornår
de

enkelte
aktivi-

teter
skal

udføres,

indebærer
dette,
at

begge
parter
er

bundet
heraf,
dvs.
at

entreprenøren
er

forpligtet
til

at

udføre
(dele
af)
sit

arbej
de
til

de

tidspunkter,

som
er

anført
i

planen,
og
at

bygherren
er

forpligtet
til

at

modtage
entrepre-

nørens

ydelser
i

overensstemmelse
med

tidsplanens
anoivelser.
Def
er

er

def

..-

--

AAU

”..—DL

vw

UL

VI.

UVM

f”?
'

—:—
' -; rca,

bygberrph
Apr

har

hpvisva—Ånn
Fnr
a+

Am-
ar

aftalt
en

kind
nÅa

HASnlnn

1

11u11,
una.

11141

uvv;
)

uvu.
1U1,

un

um;
v

U

Suue
uu

111011,
jf.

T:BB

2015.296
VBA

og

KFE

199444
VBA.l
I

reglen
vil

udbudstidsplanen

blive
anset
for

den

bindende

kontraktstidsplan,
hvis
ikke

anden
aftale

indgås.2

T:BB

2015296
VBA:

Voldgiftsretten
udtalte

bl.a.,
at

det

var

tetalentreprenør
TE,
der
i

forhold
til

underentreprenør
UE

havde

bevisbyrden
for,
at

der
var

indgået
aftale
om
en

bindende
tidsplan

—

og

ikke
blot
en

skitseplan.
Ved

afgørelsen
af,

om

der
var

indgået
en

sådan

aftale,
lagde

voldgiftsretten
vægt
på,
at

det

var

TE,
der

havde

udfærdiget
kontrak-

ten.

Koncipistreglen
måtte

derfor
føre
til,
at

eventuelle

tvivlsspørgsmål
måtte

komme

TE
til

skade.

l.

Jf.

Erik

Hørlyck:

Entrepriseret,
7.

udg.

(2014)
s.

317;

Hans

Henrik
Vagner:

Entre-

priseret,
4.

udg.
ved

Torsten
Iversen

(2005)
s.

102.

2.

Jf.

Erik

Hørlyck:

Entrepriseret,
7.

udg.

(2014)
s.

317.

446

3.

Entreprenørens
ret
til

tidsfristforlængelse

T'BB
2009.
684

VBA:
En

arbej

dSplan
kunne
ikke

anses
for
en

bindende

kontraktstids—

plan,
og

voldgiftsretten
fandt
det

ikke

godtgjort,
at

der

ville

være

indtrådt

forsinkelse,

endsige

forsinkelse
til

væsentlig
ulempe
for

bygherren.

KFE

199444
VBA:

Bygherre
BH

gjorde

gældende
at

være

berettiget
til

et

dagbods—

beløb.
Ved

entrepriseaftalens
indgåelse

var
der

blevet

vedtaget
en

tidsplan,
der

ikke
blev

fremlagt
under

sagen.

Tidsplanen
var

efterfølgende
var

blevet

revideret.

Entreprenør
E

havde
taget

forskellige
forbehold
over
for

den

reviderede
tidsplan.

Senere
var

der

ved-

taget
en

ny,

revideret
tidsplan,
der

heller
ikke
blev

fremlagt
under

sagen.
—

Da

det

ikke

fandtes
påvist
af

BH,
at

entreprenøren
på

noget

tidspunkt
havde

frafaldet

forbeholdet

over
for

tidsplanen
eller
i

øvrigt

skulle
have

forpligtet
sig
til

at

færdiggøre
arbejdet
på

et

bestemt

tidspunkt,
havde
BH

ikke

godtgjort,
at
E

havde
gjort
sig

skyldig
i

en

forsmkelse,

der

kunne
udløse

dagbøder.

Der

foreligger
ikke

ansvarspådragende
forsinkelse,
hvis

entreprenøren
kan

bevise,
at

en

fristoverskridelse
(hvad

enten
der
er

tale
om

overskridelse
af

mel-

lemfrister
eller
af

slutterminen)
skyldes

bygherren
eller

forhold,
som

bygher-

ren

bærer

risikoenfor.
I

sådanne

tilfælde
kan
der

selvsagt
ikke

blive
tale
om
at

tillægge

bygherren

misligholdelsesbeføjelser
—

entreprenøren
har

nemlig
krav

på

tidsfriszforlængelse.
Om
der

kan

blive
tale

om
at

tillægge

entreprenøren

misligholdelsesbeføjelser,
er
et

andet

spørgsmål.
Et
er

altså
—

populært
udtrykt

—

om

entreprenøren
har

krav
på

mere
tid,

noget
andet
er,

om

han
har

krav
på

Here

penge.
(Det

sidstnævnte
spørgsmål

behandles
nedenfor
i

kapitel
19).

Reglerne
om

entreprenørens
ret
til

fristforlængelse,
som

altså

implicit
in-

deholder
en

definition
af

begrebet

ansvarspådragende
forsinkelse,
har

selv-

sagt
stor

praktisk

betydning.
I

næsten
alle

større

byggesager
opstår
der

under

byggeriets
gang

spørgsmål
om

fristforlængelse,
og

når
en

bygherre
kræver

dagbøder,
er

det
re

elmæssige

mndarovmenf
..f

entreprenøren
har

krav
på

V

LÅJ-V

UWLDWLLA
LU,

'

AL.—

3.

Entreprenørens
ret
til

tidsfristforlængelse

Reglerne
om

entreprenørens
ret
til

fristforlængelse
kan

formentlig
enklest

beskrives
således:

Når
AB
92
er

vedtaget,
kan

entreprenøren
kræve

fristforlængelse
(i

hvert

fald)
i

de

tilfælde,
som
er

nævnt
i

&

24,

stk.
1

(nedenfor
under

3.1-3.5).

Når
AB
92

ikke
er

vedtaget,
kan

entreprenøren
som

udgangspunkt
kræve

fristforlængelse
i

de

samme

tilfælde.

Hjemlen
for

entreprenørens
ret
til

frist-

forlængelse
er
i

disse

tilfælde

almindelige

entrepriseretlige
regler

(nedenfor

i

afsnit
5).
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Kapitel
15.
F

orsinkelse
og

tidsfriszforlængelse

En

vedtagelse
af

AB
92

begrænser
i

alt

fald

ikke
den
ret
til

fristforlæn-

gelse,
som

entreprenøren
ville
have
haft,
hvis
AB
92

ikke

havde
været
ved-

taget,
og

der
er

formentlig
kongruens

mellem

fristforlængelsestilfældene
i

de

situationer,
hvor
AB
92

er

vedtaget,
og

de

situationer,
hvor

dette
ikke

er

tilfældet.
I

det

følgende

behandles
nedenfor
under

3.1-3.5
de

forskellige
fristfor—

længende

omstændigheder,
som

fremgår
af

AB
92
&

24,

stk.
1.

AB
92

indeholder
en

enkelt

fristforlængende
omstændighed,

som

ikke

fremgår

særskilt
af

opregningen
i

&

24,

men
som

optræder
i

5

15,

stk.
3,

2.

pkt.
Det

drejer
sig

bl.a.
om

tilfælde,
hvor
der

opstår

forhold,
som

hindrer
eller

vanskeliggør
arbejdet.

Hvis
der

ikke
er

tid
til

at

indhente

bygherrens
anvis—

ninger,
skal

entreprenøren
bedst

muligt
træffe

foranstaltninger
for
at

undgå,
at

bygherren
lider
tab.
I

disse

tilfælde,
hvor

entreprenøren
optræder

som

bygher-

rens

negatiorum
gestor,
har

entreprenøren
krav
på

»fomøden

forlængelse
af

tidsfristem
(og
på

betaling).
De

allerfleste
tilfælde
af

denne
art
vil

formentlig

give

entreprenøren

fristforlængelse
i

medfør
af
5

24,

stk.
1

(især
nr.
3,
4

og

5),

men
for
en

sikkerheds
skyld
er

fristforlængelse
altså

hjemlet
allerede
i

5

15.

I

sagens
natur
er

det

entreprenøren,
der

skal

godtgøre,
at

han
har
ret
til

fristforlængelse,
jf.

AB
92
5

24,

stk.
3,

2.

pkt.,
jf.

T:BB
2011
.639

VBA.
Den

omstændighed,
at

bevisbyrden
påhviler

entreprenøren,
er

imidlertid
ikke
til

hinder
for,
at

beviskravene
efter

omstændighederne
kan

lempes,
jf.

T:BB

20]4.773
VBA.

T:BB
2014.
773

VBA
:

Med

hensyn
til

El
's

krav
om

tidsfristforlængelse
vedrørende
entre-

prise
A

udtalte

voldgiftsretten
indledningsvis,
at

det
er

entreprenøren,
der

skal

godtgøre,
at

den

pågældende
forsinkelse

berettiger
ham
til

fristforlængelse.
De

sædvanlige
krav

måtte

imidlertid
i

et

vist

omfang

modificeres
som

følge
af

særlige

forhold
i

den

foreliggende

sag.
Ud
fra

overvejelser
om

»den

kritiske
veja
i

byggeriet
fandt

voldgiftsretten,
at

den

med

tilstrækkelig
sikkerhed
kunne

vurdere
effekten
på

færdiggørelsen
af

de

påberåbte

»forsinkende

begivenhedera.
Voldgiftsretten

afviste

herefter
en

lang

række
af

El
's

krav

om

tidsfristforlængelse,
men

indrømmede
dog
El

forlængelse
på

yderligere
35

dage

oveni
de

43

dage,
der
var

anerkendt
af

BH.

T:BB

2011639
VBA
:

Entreprenør
E

havde
for

bygherre
BH

påtaget
sig
at

udføre
råhu-

sentreprisen
på

en

etageejendom.
Entreprisen,
der

ifølge

kontrakten
skulle
være

afsluttet

den
8.

februar
2008,
blev

først

afsluttet
den
17.

apr112008.
BH

modregnede
47

dagbøder

i

E*s

krav,
og
E

indledte

voldgiftssag
mod
BH

og

gjorde

gældende,
at

han
var

berettiget
til

fristforlængelse
som

følge
af

projektændringer
og

vejrligsspilddage.
Voldgiftsretten

fandt

ikke,
at
E

kunne
kræve

fristforlængelse
pga.

korrigeret

tegningsmateriale
fra

rådgiver
R,

idet
E

dels

ikke

havde
taget

forbehold,
dels

ikke

kunne
anses
for

forsinket
som

følge
af

de

stedfundne
-

mindre
——

ændringer.

_ _.Mw—>J—u*

3.

Entreprenørens
ret
til

tidsfristforlængelse

Som
det

antydes
af

T:BB

2011639
VBA,
kan
det

spille
ind

ved

bevisvurde—

ringen,
om

entreprenøren
har

taget

forbehold
(dvs.

reklameret)
i

anledning

af

en

angiveligt

fristforlængende
omstændighed,
jf.

AB
92
&

24,

stk.
3,

og

nærmere

nedenfor
i

afsnit
3.1

og

afsnit
6.

3.1.

Ændringer
i

arbejdets
art

eller

omfang
(&

24,

stk.
1,

nr.
1)

Henvisningen
i

nr.
1

til
5

14

medfører,
at

det

direkte

anvendelsesområde
for

denne

fristforlængelsesgrund
er

de

tilfælde,
hvor

bygherren
har

krævet
æn-

dringer
i

arbejdets
art

og

omfang,
som
har

naturlig

sammenhæng
med
de

af-

talte

ydelser.
Nr.
1

vedrører
altså

projektændringer
og

ikke

projektfejl
(som

er

omfattet
af

nr.

2,

jf.

nedenfor).

Bestemmelsen
udtrykker,

hvad
der

ville

være

gældende
uden

AB—normering,
nemlig
at

entreprenøren
ikke
er

bundet

af

tidsplanen,
hvis

bygherren
efter

kontraktens
indgåelse

forlanger
tidskræ-

vende

ændringer
i

entreprenørens
ydelse.

Det
er

naturligvis
ikke
kun

ændringer
i

det,

der

skal

udføres,
der

kan

give

anledning
til

forsinkelse,
men

også

yderligere
arbejder
i

tillæg

hertil

(ekstraarbejder).
I

svensk
ret

anvendes
netop

fællesbetegnelsen
ÅTA
for

Åndrings—
och

Tillägsarbeter.
Spørgsmålet

om

fristforlængelse
som

følge
af

ekstraarbejder
har

foreligget
til

afgørelse
i

en

lang

række
sager.

T:BB

2016541
VBA:

Bygherre
BH

og

entreprenør
E

indgik
i

2010
aftale
om,
at

E

skulle

udføre

anlægs-
og

råhusentreprisen
i

et

større

projekt
udbudt
i

forskellige

fagentrepriser.

For

entreprisen,
der
var
på

knap
38

mio.
kr.,

var
AB
92

aftalt
med
en

række

præciseringer

og

fravigelser.
Blandt
disse

var,
at

E

skulle
tåle

op
til

10

%

merarbejde
i

forhold
til

entre—

prisesummen
uden

tidsfristforlængelse
og
i

øvrigt
kun

havde
ret
til

tidsfristforlængelse,

hvis

ekstraarbejdet
berettigede

hertil.
Der

opstod

efterfølgende
tvist
om
en

lang

række

forhold.
—

Voldgiftsretten
afsagde
en

ikke-eksigibel
delkendelse
om
en

række
af

de

om-

tvistede
forhold,

mens
andre
blev

udskudt
til

senere

afgørelse.

Voldgiftsretten
fastslog,
i

hvilket
omfang

ekstraarbejderne
som

udgangspunkt
gav
E

ret
til

tidsfristforlængelse,
og

henviste
i

den

forbindelse
til

begrebet
»kritisk

veju.
Den

særligt
aftalte

tålegrænse
på

10%

begrænsede
ikke
E's
ret
til

tidsfristforlængelse,
da

de

samlede

ekstraarbejder
oversteg

grænsen.
Med

hensyn
til

de

tidsfristforlængende
omstændigheder

var

E's

reklamation

ikke
for

sen.

Voldgiftsretten
henviste
i

denne

sammenhæng
bl.a.
til,
at

BH*s

muligheder

for
at

varetage
sine

interesser
ikke
var

forringet
som

følge
af,
at

mange
af

kravene
først

var
rej
st

eller

begrundet
nærmere
i

foråret
2012.

T:BB

2010140
VBA:

Projektselskab
PS

udbød

projektejerlejligheder
i

en

ejendom

fra

1800—tallet
til

salg,
og
i

juni

2004
blev
der

imellem
PS

og
K

indgået
en

købsaftale.

I

en

efterfølgende

e-mailkorrespondance
blev
der

indgået
aftale
om

dagbod
på

1

%0

af

købesummen,
såfremt

byggeriet
ikke
var

klar
til

overtagelse
30

dage
efter
den
I.

oktober

2005.
Der

blev

senere

udvekslet
e-mails
om

forlængelse
af

fristen.

Efterfølgende
opstod

der

bl.a.

tvist
i

anledning
af

forsinkelse
og

mangler.
—

Landsretten
bemærkede,
at

det

efter
de

foreliggende
oplysninger

om

ekstraarbejder
var

rimeligt
at

anse
PS

berettiget
til

5
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F

orsinkelse
og

tidsfristforlængelse

fristforlængelse
indtil
den
1.

marts
2006.

Herefter
påløb
der

dagbøder
30

dage
fra

denne

dato
og

indtil
en

afleveringsforretning
planlagt
til

den
15.

maj

2006.

T:BB
201
0.2
73

VBA:

Voldgiftsretten
imødekom
ikke

TE's
krav
på

fristforlængelse

under

henvisning
til

bl.a.

ekstraarbejder
og

vejrligsspilddage,
da

en

meget

betydelig
del

af

ekstraarbejdeme
var

udført
inden

udarbej
delsen
af

den

endegyldige
tidsplan,
og

da

der

ikke
var

grundlag
for
at

tilsidesætte
BH”s

opgørelse
af

vejrligsspilddage.

T:BB

2009576
VBA:
I

forbindelse
med
et

renoveringsarbejde
på

en

villa

opstod
der

tvist
om

bl.a.

forsinkelse.
På

baggrund
af
de

fremlagte

aftalesedler,
navnlig
en

aftaleseddel

vedrørende
arbejderne
i

ejendommens
kælder,
og
de

afgivne

forklaringer,
fandt

voldgifts-

retten,
at

der

var

blevet
aftalt

ekstraarbejder
i

et

omfang,
som

voldgiftsretten
skønnede

havde

forlænget

byggeperioden
med
2

uger,
og
at

det

havde
stået

bygherren
klart,
at

byggeriet
ville

blive

afleveret
senere
som

følge
af

disse

arbejder.

T:BB
2008.
418

VBA
:

I

sommeren
2002

indgik

bygherre
BH

med

hovedentreprenør
HE

aftale
om

udvidelse
af

BH*s

domicil
for
en

samlet

entreprisesum
på

over
222

mio.
kr.
I

henhold
til

kontrakten
skulle

aflevering
finde
sted
den
13.

februar
2004.
Der

opstod
under

byggeriet
en

lang

række

forsinkelser,
og

ved
et

forlig
af
5.

september
2003

aftalte

parterne

bl.a.,
at

aflevering
skulle
finde
sted
den
15
.

juni

2004.
Der

indtraf

yderligere
forsinkelse,

og

aflevering
skete
først
11.

oktober
2003.
HE

fremsatte
krav
om

tidsfristforlængelse
for

hele

forsinkelsesperioden
som

følge
af

projektmangler
og

ændringer.
—

Voldgiftsretten

fandt,
at

der

som

følge
af

forliget
og

en

tidsplan
fra

HE
af

12.

december
2003

burde
ses

bort
fra

småforsinkelser
og

ekstraarbejder
og

projektændringer,
som
var

initieret
før

den

12.

december
2003,
og

som

burde
være

indarbejdet
i

tidsplanen
af

12.

december
2003.

Voldgiftsretten
anså
det

efter

bevisførelsen
for

utvivlsomt,
at

HE
i

perioden
fra

12.

de-

cember
2003

og

indtil

aHeveringen
havde

betydelige

organisatoriske,
koordinerende

og

styringsmæssige
problemer,
der

vanskeliggjorde
færdiggørelsen
af

byggeriet.
Voldgifts-

retten

fremhævede,
at

HE

kun
i

begrænset
omfang

under

voldgiftssagen
havde

kunnet

fremlægge
tidsplaner
og

arbej

dsplaner,
der

gjorde
det

muligt
at

følge
den

enkelte
aktivitet

og

afgøre
om
en

eller
flere

afvigerapport(er)
indebar

proj

ektændringer
på

kritisk
vej.

Her-

overfor
stod

ifølge

voldgiftsretten,
at

der
i

perioden
fra

den
12.

december
2003

og

indtil

afleveringen
den
11.

oktober
2003
var

udstedt
et

meget

betydeligt
antal

afvigerapporter,

hvoraf
nogle

indeholdt
flere

proj

ektændringer.
For

perioden
fra

fo…"
t

2003,
og

indtil

klageskrift
blev

indgivet
den
26.

november
2004,

optalte

parterne
afvi-

gerapporteme
til

henholdsvis
1.124

og

1.190.
Alene
efter

karakteren
og

omfanget
af

de

projektmangler,
der

havde

nødvendiggjort

afvigerapporteme,
fandt

voldgiftsretten
det

tilstrækkeligt

sandsynliggjort,
at

ailevering
ikke

havde

kunnet
ske
på

det

kontraktuelle

afleveringstidspunkt
som

følge
af

disse

projektmangler.
Efter
en

samlet

vurdering
fandt

voldgiftsretten,
at

HE

havde
krav
på

tidsfristforlængelse
for

hele

perioden
mellem
den

15.

juni
og

den
11.

oktober
2004,
og
at

en

dagbod
på

5.000.000
kr.

var

opkrævet
af

byg-

herren
med

urette.

T:BB
2007.
792

VBA:

Voldgiftsretten
fandt,
at

entreprenøren
på

grund
af

størrelsesor—

denen
af

de

ekstra

mængder
af

jord
og

muld
tillige
og

uanset
den

sene

fremkomst
af

kra—

vet

herom
havde
haft
ret
til

tidsfristforlængelse,
indtil
han

berettiget
standsede
arbejdet.

Herefter
kunne

bygherrens
krav
om

dagbøder
ikke

tages
til

følge.

T:BB
2006.
612

VBA:

Mellem
bygherre
BH

og

entreprenør
E

var

bl.a.
tvist
om,

hvor—

vidt
E

havde
krav
på

tidsfristforlængelse,
og

hvorvidt
E

havde
krav
på

betaling
for

eks—

traarbej
der,
til

trods
for
at
E

ikke

havde

opfyldt
de
i

entreprisekontrakten
fastsatte
krav
om

forudgående

forelæggelse
for

den

tilsynsførende
arkitekt
på
et

byggemøde
og

indhentelse

11156
(1611

?.;|
…... .- .- .— v-4—.… -

f
.

.…k—w ".

3.

Entreprenørens
ret
til

tidsåistforlængelse

af

skriftlig

godkendelse
fra

BH.

Voldgiftsretten
fandt,
at
E

havde
krav
på

tidsfristforlæn-

gelse
på

mindst
30

arbejdsdage,
selv
om
de

nøjagtige

virkninger
af

begrundende
omstæn-

digheder
ikke
var

beregnet.

T:BB

2010140
V:

Projektselskab
PS

udbød

projektejerlejligheder
i

en

ejendom
fra

1800-tallet
til

salg,
og
i

juni

2004
blev
der

imellem
PS

og
K

indgået
en

købsaftale.
I

en

efterfølgende

e-mailkorrespondance
blev
der

indgået
aftale
om

dagbod
på
1

%o

af

købe-

summen,
såfremt

byggeriet
ikke
var

klar
til

overtagelse
30

dage
efter
den
1.

oktober
2005.

Der

indtrådte

forsinkelse
og

Opstod
tvist.

—

Landsretten
bemærkede
om

den

indtrådte
for—

sinkelse,
at

det

efter
de

foreliggende
oplysninger

om

ekstraarbejder
var

rimeligt
at

anse

PS

berettiget
til

fristforlængelse
indtil
den
1.

marts
2006.

KFE

199745
VBA:
I

sagen,
der

angik

bygningen
af

Storebæltsbroen,
udtalte
vold-

giftsretten
bl.a.

følgende:

»Bestemmelsen
i

FB
&

2,

stk.
2,

hvorefter
der
i

forbindelse
med

udbud[d]et
skal

gives
de

oplysninger,
som
er

nødvendige
for

udarbejdelsen
af

tilbud,
er

udtryk
for

den

almindelige

entrepriseretlige
regel,

hvorefter

udbudsmaterialet
skal

være

entydigt
og

udformet
således,
at

de

bydende
har

klarhed
over

ydelsemes
omfang
og

ind-

hold.

Dette

gælder
også

tilbudslistemes

mængdeangivelser,
idet

disse
har

betydning
for

tilbudsgivernes
prisansættelse
og

for

overvej
elseme

om,

hvorledes
de

enkelte
arbej

dspro-

cesser
bedst
kan

tilrettelægges.
Hvis

derfor

bygherrens
detailproj
ektering

medfører,
at

der

under

arbejdets
udførelse
stilles
krav
til

entreprenøren,
som

udbudsmaterialet
ikke

gav

denne

rimelig
grund
til

at

regne
med

ville

blive

stillet,
og

som
der

derfor
ikke
er

taget

hensyn
til

ved

tilbudsgivningen,
herunder
ved

arbejdstilrettelæggelsen,
har

entreprenøren

krav
på

tillægsvederlag
og

tidsfristforlængelse.
…—

Tillægsvederlaget
ud

over

afregning

af

mermængder
efter
de

enhedspriser,
som

måtte

være

indeholdt
i

tilbudslisteme,
skal

i

sådanne

situationer
kompensere

entreprenøren
for

omkostninger,
der

kan

henføres
til

forstyrret

arbejdsgang,
reduceret

arbejdseffektivitet
og

forlænget
byggetid

med

deraf
føl—

gende

nødvendig
og/eller
krævet

forcering
af

arbejdet((.

Om
der

skal

indrømmes

tidsfristforlængelse
som

følge
af

ekstraarbej
der,
be-

ror
på

et

skøn

udøvet
af

voldgiftsretten.
Et

synspunkt
om,
at

entreprenøren

i

traditionel
forstand
bærer

bevisbyrden
for,
at

ekstraarbejdeme
har

medført

forsinkelse,
er

ikke

holdbart.
Der
kan

navnlig
ikke
efter

dansk
ret

opstilles
en

fast

bevisregel
gående
ud

på,
at

entreprenøren
skal

godtgøre
årsag
og

virkning

(cause
and

effect)
i

relation
til

hvert

enkelt

ekstraarbejde.
Muligvis
kan
der

tværtimod
opstilles
en

formodning
for,
at

ekstraarbejder,
der

andrager
om-

kring
15

%

eller

mere
af

entreprisesummen,
har

tidsmæssige

konsekvenser,

sml.

T:BB
2014.
773

VBA.
De

individuelle
forhold
er

dog

altid

afgørende,
og

der
må

anlægges
en

konkret

vurdering.
I

denne

forbindelse
spiller
det

natur-

ligvis
en

stor

rolle,
hvor

langt

varsel

entreprenøren
har

fået

med

hensyn
til

ekstraarbejdet.3
&

3.

Jf.

Erik

Hørlyck:

Entreprise,
7.

udg.

(2014)
s.

300.

6
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orsz'nkelse
og

tidsfriszforlængelse

T:BB

2014773
VBA:

Voldgiftsretten
udtalte,
at

en

mængdeforøgelse
på

14

%

på

et

byggeri
af

den

foreliggende
kompleksitet

ikke
i

sig

selv

kunne
give

grundlag
for

tids—

fristforlængelse.Ekstraarbej
der

kan

blive

nødvendiggjort
pga.

hændelige
skader,
der

overgår

arbej
det

(værket).
Det

ligger
fast,
at

den

økonomiske
risiko
indtil

afleveringen

må

bæres
af

entreprenøren,
jf.

AB
92
&

12,

men
det

forekommer
mere
tvivl-

somt,
hvem
der

bærer
den

tidsmæssige
risiko
i

tilfælde
af

denne
art.4

Hvis
de

hændelige
skader
kan

henføres
til

bygherren
(f.eks.

bygherreleverancer
eller

jordbundsforhold),
eller
hvis
de

skyldes
force

majeure-begivenheder
(f.eks.

brand
eller

hærværk),
eller
hvis
de

skyldes
vejrliget
(f.eks.
en

orkan),
har
en—

treprenøren
krav
på

tidsfristforlængelse
i

medfør
af

AB
92
&

24,

stk.
1,

nr.
2,

nr.
3

eller
nr.
4.

Hvis
de

hændelige
skader

skyldes
andre

forhold
end

dem,
der

er

anført
i

5

24,

stk.
1,

nr.

1-5,

fører
en

modsætningsslutning
til,
at

entreprenø-

ren

ikke
har
ret
til

fristforlængelse.
Hvis

f.eks.
et

af

entreprenøren
indbygget

vandrør
på

grund
af

en

fabrikationsfejl
springer
læk

kort
før

færdiggørelsen,

således
at

gulvet
skal

brydes
op,

for
at

røret
kan

udskiftes,
vil

det

heraf
føl-

gende

ekstraarbejde
ikke

berettige
til

fristforlængelse.
Hvis
en

entreprenør

(E
1)

volder
skade
på

en

anden

entreprenørs
arbejde
(E2),
har
E2

heller
ikke

efter

ordene
i

&

24

ret
til

fristforlængelse.5
Det

rimelige
heri
er

vanskeligt
at

få

øje

på.6

Problemet
kan

afhjælpes,
men
ikke

løses,
ved
at

anlægge
en

vid

forståelse
af

force

majeure-begrebet,
da

der
er

grænser
for,

hvor
langt

dette

begreb
kan

strækkes.7
De

legeferenda
burde

formentlig
alle

hændelige
begi-

venheder,
der

fører
til

forsinkelse,
give

begge
parter
ret
til

fristforlængelse.

Det
er
i

retspraksis
antaget,
at

en

hændelig
skade,
der

forsinker
en

aftalt
af-

leverinosforretning,
medfører

suspension
af

dagbodstilskrivning,
jf.

T:BB

'.

A-AOQØ—2010140
Vom
en

aftalt

overtagelsesdag
ved

proj

ektsalg
af
en
ej

endom.
Dette

er

ensbetydende
med,
at

den

hændelige
skade
i

denne

situation
medfører
ret
til

tidsfristforlængelse
som

følge
af

ekstraarbejdet
med

udbedring.
I

entreprise-

forhold
vil

problemet
med
en

aftalt

afleveringsforretning
ikke

Opstå,
fordi
man

4.

Anderledes
Erik

Hørlyck:

Entreprise,
7.

udg.

(2014)
s.

301
,

hvor
det

blot

konstateres,

at

det

ikke

berettiger
til

tidsfristforlængelse,
»at

en

entreprenør
bliver

forsinket
som

følge
af

reparation
af

skader,
som
han

bærer

risikoen
for

efter
AB
92
5

12,

stk.
la.

'

Udsagnet
er

klart
for

vidtgående,
da
5

12

end

ikke

indeholder
et

forbehold
for

force

majeure.
Hvor

grænsen
skal

drages,
er
et

vanskeligt
spørgsmål.

5.

Jf.

Erik

Hørlyck:

Entreprise,
7.

udg.

(2014)
s.

301.

6.

J

f.

Hans

Henrik
Vagner:

Entreprise,
4.

udg.
ved

Torsten
Iversen

(2005)
s.

109,

hvor

der

argumenteres
for

ret
til

tidsfristforlængelse
for

den

entreprenør,
hvis

arbejde

hændeligt

ødelægges
eller

beskadiges
af

en

anden

entreprenør.

7.

Sml.

Hans

Henrik
Vagner:

Entreprise,
4.

udg.
ved

Torsten
Iversen

(2005)
s.

109.

452

...—_

3.

Entreprenørens
ret
til

tidsfistforlængelse

lægger
vægt
på

færdigmeldingstidspunktet,
og

ikke

aiieveringsforretningen,

ved

afgørelsen
af

forsinkelsesspørgsmålet,
jf.

f.eks.
T:BB

2014262
VBA.
Da

risikoen
for

værket

imidlertid
først
går

over
på

bygherren
ved

afleveringen,

kan
en

situation,
som

minder
om

den,
der

forelå
i

T:BB

2010140
V,

opstå
i

tiden

mellem

færdigmeldingen
og

afleveringen.

T:BB

2010140
V:

Projektselskab
PS

udbød

projektejerlejligheder
i

en

ejendom
fra

1800-tallet
til

salg,
og
i

juni

2004
blev
der

imellem
PS

og
K

indgået
en

købsaftale.
I

en

efterfølgende

e-mailkorrespondance
blev
der

indgået
aftale
om

dagbod
på
1

%0

af

købe-

summen,
såfremt

byggeriet
ikke
var

klar
til

overtagelse
30

dage
efter
den
1.

oktober
2005.

Der

påløb

dagbøder
(for
ca.
30

arbejdsdage)
fra

den
1.

marts
og

indtil
en

aheveringsforret-

ning

planlagt
til

den
15.

maj

2006.
Da

denne
måtte

aHyses
med
kort

varsel
pga.
et

sprunget

fjernvarmerør,
fandt

landsretten,
at

dagbøderne
måtte

suspenderes.
Efter

karakteren
af

den

skade,
der

forelå,
var
der

ikke

grundlag
for
at

konstatere,
at

suspensionen
var

ophørt
inden

den
15.

juni

2006,
hvor

aiieveringsforretningen
fandt
sted.

Bygherren
kan

—
i

hvert
fald
som

klart

udgangspunkt
—

ikke

kræve

byggepe—

rioden

reduceret
i

forbindelse
med

krævede

begrænsninger
i

projektet.

Fra
en

teoretisk

synsvinkel
giver

bestemmelsen
i

nr.
1

ikke

anledning
til

problemer,
idet

naturligvis
ingen
af

kontraktens
parter
kan

ændre

ydelsesom-

fanget,
uden
at

det

kan
få

tidsmæssige
(og

prismæssige)

konsekvenser.
Det
er

imidlertid
ikke

givet,
at

en

ændringsordre
overhovedet
får

tidsmæssige
eller

økonomiske

konsekvenser,
for
det

afhænger
selvsagt
af

ændringens
karakter:

Hvis

f.eks.

væggens
farve

ændres
fra

grå
til

hvid,

medfører

ændringen
(som

udgangspunkt)
ingen

konsekvenser
vedrørende

pris
og

tid.

Set
fra
en

praktisk

synsvinkel
kan

problemerne
om

(påståede)
ydelses-

ændringer

udmøntes
enten
i

et

spørgsmål,
om
der
i

det

hele

taget
er

tale
om

en

ændring
af

aftalen
(det
vil

sige
i

et

spørgsmål
om

fortolkning
af

entrepri—

sekontrakten),
eller
i

et

spørgsmål
om,

hvorvidt

entreprenørens
undladelse
af

ved

ændringsaftalens
indgåelse

(udtrykkeligt)
at

betinge
sig

fristforlængelse,

afskærer
ham
fra

—

senere
—

at

påberåbe
sig

ændringsaftalen
som
en

frist-

forlængelsesbegrundende
omstændighed.

Som
et

eksempel
til

illustration
af

problemstillingen
kan

nævnes
KFE
]

982.23
VBA.

KFE

198223
VBA:
Et

entreprenørkonsortium
(E)

havde

påtaget
sig
at

udføre
et

større

broarbejde.
E

havde
efter

anmodning
fra

bygherren
(B)

udført
en

særlig
—

ikke
i

projek-

tet

foreskrevet
—

isolering
af

betonen
på

nogle
af

pillefundamenterne
for
at

sikre

betonen

bedst

muligt
mod

revnedannelser
(en

såkaldt

gradientisolering).
Der

opstod

uenighed
om

omfanget
af

den

deraf

følgende

tidsfristforlængelse.
B

hævdede,
at

gradientisoleringen
til

dels
var

trådt
i

stedet
for

vinterforanstaltninger,
der

efter

kontrakten
kunne
være

forlangt

udført
uden

tidsfristforlængelse.
E

gjorde

gældende,
at

gradientisolering
er

en

helt

anden

og

langt
mere

tidkrævende

foranstaltning
end

almindelige

vinterforanstaltninger.
—

Vold-_453
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Kapitel
15.

Forsinkelse
og

tidsji'z'szforlængelse

giftsretten
fandt,
at

isoleringen
både

efter
sit

formål
og

omfang
afveg

afgørende
fra
de
i

udbudsbetingelseme
omhandlede

vinterforanstaltninger,
hvorfor
E's

krav
om

fristforlæn-

gelse
blev

imødekommet.
Spørgsmålet

om

entreprenørens
eventuelle

retsfortabelse
ved

ikke

(uden
uri-

meligt
ophold,

udtrykkeligt)
at

kræve

fristforlængelse
er

for

AB-tilfældenes

vedkommende
omtalt
i

5

24,

stk.
3,

som

pålægger

entreprenøren
snarest
mu-

ligt

skriftligt
at

underrette
bygherren,
hvis
han

anser
sig

berettiget
til

forlæn-

gelse
af

en

frist.

Bestemmelsen
er

omtalt

nærmere

nedenfor
i

afsnit
6,

hvor

det

anføres,
at

den

ikke
skal

praktiseres
som
en

præklusionsregel
(som

formu-

leringen
lægger
op

til),

men
som
en

bevisregel.8
Synspunktet,
der
har

støtte
i

flere

domme
og

voldgiftskendelser
(se

bl.a.
U

1986.168
H,

KFE
1

976.
120
D]
V

og
U

1974.
583

V),

indebærer,
at

entreprenøren
ikke

senere
er

afskåret
fra
at

få

fristforlængelse,
såfremt
han
kan

sandsynliggøre,
at

bygherren(s
rådgiver)

var

bekendt
med,
at

der

forelå
en

fristforlængelsesbegrundende
omstændig—

hed.
Den

lempelige
praksis,
der

kan

siges
at

give

realia

forrang
for

formalia,

er

stødt
på

kritik.9
Specielt

hvor
det

som
her
(5

24,

stk.
1

nr.

l—tilfældene)
drejer
sig

om

ændringer
i

arbejdets
art

og

omfang,
som

kræves
af

bygherren,
er

der

dog

formentlig
i

højere
grad
end

ellers
grund
til
at

tage

bestemmelsen
på

ordene,

idet

entreprenøren
i

disse

tilfælde
har

særlig

anledning
til

—
i

forbindelse
med

indgåelse
af

tillægsaftalen
-—

at

præcisere,
hvilke

tidsmæssige
(og

økonomiske)

konsekvenser
tillægsaftalen
indebærer,
jf.

herved
&

14,

stk.
2.

T:BB

2008406
VBA:
I

maj

2005

indgik

bygherre
BH

og

hovedentreprenør
HE
to

en-

frenriseknnfrakfer
vedrørende

renovering
af

vinduer
og

udvendige
døre

hhv.

renovering

af

facader,
tag=

fundamenter
og

el.

Efter
det

oplyste

skyldtes

opdelingen
i

to

kontrakter

kommunens
krav
om

særskilt

regnskab
for

facadedelen,
der

skulle

gennemføres
som
en

byfornyelsessag.
Imellem
BH

og

HE

opstod
senere
tvist
om

bl.a.

tidsfristforlængelse
og

dagbod.
—

Voldgiftsretten
tilkendte
HE

tidsfristforlængelse
under

henvisning
til,
at

det

først
i

forbindelse
med

nedtagningen
af

vinduesrammer
viste

sig,
at

et

meget
større
antal

rammer
end

forudsat
i

kontrakten
skulle

udskiftes.
HE
flk

desuden

tidsfristforlængelse

pga.

visse
andre

forhold.
Den

samlede

tidsfristforlængelse
blev

fastsat
til

30

dage,

hvoraf

de

25

dage
blev

fastsat
ved
et

skøn

over

forskellige
forhold.

T:BB
2007.
782

VBA:

Mellem
bygherre
BH

(en

kommune)
og

entreprenør
E

opstod

forskellige
tvistigheder
i

forbindelse
med
E,s

udførelse
af

en

ca.

250
m

lang
vej

med
ven-

deplads
mv.
Det

viste
sig

under

arbejdet,
at

der

blev

udgravet
jord
i

væsentligt
større
om-

Jf.

AB-bet.
s.

105;

Erik

Hørlyck:

Entrepriseret,
7.

udg.

(2014)
s.

313;
T
h.

Gjeruljf

i

U

1978
B

s.

92;

Hans

Henrik
Vagner:

Entrepriseret,
4.

udg.
ved

Torsten
Iversen

(2005)
s.

119
f.

9.

Jf.

Ole

Hansen
i

T:BB
2010
s.

538
ff.

—

Se

om

formkrav
ved

ekstraarbejder
mV.

ovenfor
i

kapitel
12,

afsnit
2.3.2.

3.

Entreprenørens
ret
til

tidsfristforlængelse

fang
end

projekteret.
BH

ville
ikke

betale
herfor,
og
E

meddelte
efter
et

møde,
at

arbej
det

ville

blive

standset,
hvilket

skete,
men

senere

genoptog
E

arbejdet
igen.

Under
en

senere

voldgiftssag
krævede
BH

dagbøder
fra

den
2.

december
2002
til

E*s

færdigmelding
den

26.

marts
2003.

—

Voldgiftsretten
fandt,
at

E

pga.
de

store

mængder
ekstra

jord

havde
ret

til

tidsfristforlængelse
indtil
det

tidspunkt,
hvor
E

berettiget
standsede

arbejdet,
fordi
BH

ikke
ville

betale
for

flytning
af

ekstra
jord.
Da

arbejdsstandsningen
var

berettiget,
havde

BH

naturligvis
heller
ikke
krav
på

dagbøder
for

denne

periode.

3.2.

Bygherrens
forhold
eller

anden

entreprenørs
forsinkelse

(&

24,

stk.
1,

nr.
2)

I

disse

situationer
har

entreprenøren
lige
så

naturligt
som
i

de

tilfælde,
der
er

omtalt

ovenfor
under
3.1,

krav
på

fristforlængelse.

Det

brede

udtryk

»bygherrens
forholde
dækker
en

mangfoldighed
af

situ—

ationer,

spændende
fra

projektfejl
og

dårlig

planlægning
til

forsinkelse
med

bygherreleverancer
i

vid

forstand.
(Også

uforudset
vanskelige

jordbundsfor—

hold
vil

formentlig
kunne
være

omfattet
af

udtrykket,
men

undertiden
kan

sådanne

jordbundsforhold
vistnok
anses
som

force
maj

eure-omstændigheder,

jf.

nedenfor
i

under
3.3).

Til

illustration
af

bestemmelsens
(eller

rettere

princippets)
anvendelses—

område
kan

nævnes
T:BB

2002329
VBA,
hvor

entreprenøren
iik

tilkendt
en

fristforlængelse
på

grund
af

projektmæssige
forhold.
KFE
1991
.4

VBA,
KFE

1984.
94

VBA
og

KFE
1977.
162

VBA

illustrerer
ligeledes,
at

entreprenøren
har

krav
på

fristforlængelse
på

grund
af

bygherrens
forhold.
Se

også
U
1

9745
83

V,

hvori
et

dagbodskrav
blev

nedsat,
som

følge
af
at

entreprenøren
havde
krav

på

fristforlængelse
på

grund
af

bygherrens
forhold.
Det

siges
i

præmisserne,

at

den
del
af

den

foreliggende
forsinkelse
»...

som

skyldtes
den

utilstrække-

lige

strømforsyning,
den
for

sene

levering
af

spær,

projekteringsfejlen
ved-

rørende
disses

beslag
og

ændringen
af

ventilationskanalen,
må

henføres
til

forhold
hos

bygherrenq.
Proj

ektmæssige
mangler,
der

koster
tid

og

penge
med

hensyn
til

afklaring,

opfølgning
og

eventuelle
ændringer
i

aktivitetsrækkefølgen,
udgør
ofte
et

ho-

vedpunkt
i

entreprenørens
krav
om

fristforlængelse.
Et

illustrativt
eksempel

foreligger
i

T:BB
2014.
773

VBA,
der

også

indeholder
udsagn

om

bevisbyrde—

spørgsmålene.
Disse

udtalelser
må

dog
til

dels

læses
på

baggrund
af,
at

det
i

sagen
ikke
var
»...

muligt
at

fastslå
den

kritiske
vej

igennem
projektet
ved
en

normal

forsinkelsesanalysea.
T:BB

2014.
773

VBA:
I

august
2002
blev
der

udbudt
en

projektkonkurrence
om
et

stort

byggeri,

bestående
af

10

bygninger,
bundet

sammen
af

smalle

mellembygninger
med

trappefunktioner.
Entrepriserne

ville

senere
blive

udbudt
på

grundlag
af
et

projektfor-

slag

(»tidligt

udbuda)
med

henblik
på

at

inddrage

entreprenørerne
i

projekteringsfasen.
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Kapitel
15.
F

orsinkelse
og

tidsfi'iszforlængelse

I

november
2002
blev
et

forslag
af

totalrådgiver
TR

valgt.
Bag

byggeriet,
der

omfattede

bl.a.
en

forskerpark
og

en

koncertsal,
stod
fire

bygherrer,
BHl-4

(under
ét

benævnt
BH).

Byggeriet
blev

opdelt
i

seks

entrepriser
(A-E

samt
X),
og

der

blev

indgået
aftaler
med
fire

entreprenører
(El—E4).
Der

opstod
tvist
om

bl.a.

tidsh'istforlængelse,
forcering,
dagbøder

og

ekstraarbejder.
BH

gjorde

gældende,
at

El

havde

bevisbyrden
for,
at

El

havde
krav
på

tidsfristforlængelse
i

medfør
af

AB
92
5

24.

For
at

løfte

denne

bevisbyrde
skulle
El

efter

BH's

opfattelse

dokumentere,
at

det

var

BH,
der

var

ansvarlig
for

hændelsen,
at

hæn-

delsen

forsinkede
eller

forlængede
El's

aktiviteter,
således
at

starten
på

en

efterfølgende

aktivitet
blev

udskudt,
og
at

en

sådan

udskydelse
i

sidste
ende

påvirkede

slutterminen.
BH

beskrev
det

også

således,
at

de

forsinkende
hændelser
skulle

ligge
på

»den

kritiske
veja.

El

afviste,
at

det

kunne

kræves,
at

El

skulle

godtgøre,
at

den

enkelte

hændelse
havde

ført
til

en

udskydelse
af

slutterminen,
eller
at

El

skulle

påvise,
at

hændelsen
havde

ligget

på

den

kritiske
vej.

Ifølge
El

var
det

tilstrækkeligt,
at

El

påviste,
at

der

havde

foreligget

de

omstændigheder,
der
er

opregnet
i

&

24,

stk.
1,

nr.

1-5,
og
at

disse

omstændigheder

havde
ført
til

en

forsinkelse
for

El.
I

den

forbindelse
anførte
El,
at

det

ikke
i

denne
sag

havde
været

muligt
for
El

at

påvise
en

årsagssammenhæng
mellem
de

enkelte
forsin-

kende

hændelser
og

forsinkelsen
med

færdiggørelsen
af
de

enkelte

bygningsafsnit,
fordi

byggeledelsen
ikke

havde

udarbejdet
en

hovedtidsplan,
der

blev

opdateret
i

forhold
til

byggeriets
stade,

men

alene

anvendte
rullende

tidsplaner.
Hertil

kom,
at

byggeledelsen
i

foråret
2006
traf

afgørelse
om

omprioritering
af

færdiggørelsen
af
de

enkelte

bygnings-

afsnit.
—

Voldgiftsretten
udtalte,
at

det

som

udgangspunkt
følger
af

AB
92
&

24,
at

det
er

entreprenøren,
der

skal

godtgøre,
at

den

pågældende
forsinkelse

berettiger

entreprenøren

til

en

forlængelse
af

en

aftalt
frist,

herunder
en

fastsat
frist
for

færdiggørelse
af

arbejdet.

I

den

foreliggende
sag

fandt

voldgiftsretten
imidlertid,
at

der

forelå

nogle

særlige

forhold,

der

medførte,
at

det

sædvanl
1ge

krav
om,
at

entreprenøren
skulle

godtgøre
elleri
hvert

fald

sandsynliggøre
årsag
og

virkning
med

hensyn
til

forlængelse
af

den

aftalte

tidsfrist,

i

et

vist

omfang
måtte

modificeres.

Voldgiftsretten
anså
det

for

tilstrækkeligt,
at

den

kunne
fastslå
med

overvejende
sikkerhed,
om

forsinkelserne
har

påvirket

færdiggørel-

sestidspunktet,
dvs.
om

den

enkelte

forsinkelse
har

berørt

aktiviteter
på

den

kritiske
vej

eller

aktivi
eter,
som
er

blevet

kritisxe
50111

.a1ge
af

forsinkel
sre
11.

Ud
fra

nogle

nærmere

anførte

0"e've"clser
fandt

voldgiftsretten
med

tilst1ække11g

sikkerheda
kunne
vurdere

effekten
på

færdiggørelsen
af
de

fremlagte

»forsinkende

begivenhedera
for

entreprise
A,

idet
det

bemærkedes,
at

de

tre

bygningsafsnit
måtte

anses
for

indbyrdes

uafhængige,
at

proj

ekteringen
og

fabrikationen
af

betonelementeme
er

uafhængig
af

funderings—
og

be-

tonarbejderne
indtil

montagestart
på

pladsen,
og
at

proj

ektering,

fabrikation
og

transport

af

stålkonstruktioneme
forløber

uafhængigt
af
de

øvrige

arbejder
indtil
den

planlagte
start

af

stålmontagen.

Voldgiftsretten
tilkendte
herefter
El

en

skønsmæssig

fristforlængelse.

Hvis

bygherren
uberettiget

beordrer
et

byggestop,
har

entreprenøren
krav
på

fristforlængelse,
såfremt
han

forsinkes
som

følge

heraf,
sml.

T:BB

2015296

VBA,
der

dog

angik

økonomisk

kompensation.

Hvis

entreprenøren
standser

arbejdet
på

grund
af

manglende
betaling,
jf.

AB
92
5

23,

stk.
1,

vil

han

tillige
have
krav
på

fristforlængelse
for

den

peri-

ode,

hvori

arbejdet
med
rette
var

standset,
jf.

T:BB
2007.
782

VBA

samt
KFE

1978.
98

VBA

(forudsætningsvis).

456
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3.

Entreprenørens
ret
til

tidsfi'isyforlængelse

Ifølge
&

24,

stk.
1

nr.

2,

2.

led,
har

entreprenøren
tillige

krav
på

frist—

forlængelse
ved

forsinkelse
af

arbejdet,
som

skyldes
en

anden

entreprenørs

forsinkelse.Med

»anden

entreprenøm
menes
en

sideordnet
entreprenør.
En

hoveden-

treprenør
kan

selvsagt
ikke

kræve

fristforlængelse
under

henvisning
til,
at

hans
egen

underentreprenør
er

blevet

forsinket.

Tværtimod
hæfter

hoveden-

treprenøren
over
for

bygherren
for

underentreprenørens
forsinkelse.
En

unde-

rentreprenør
kan

kræve

fristforlængelse
af

sin

hovedentreprenør
under

samme

betingelser,
som
en

entreprenør
kan

kræve

fristforlængelse
af

sin

bygherre,

jf.
5

24,

stk.
1,

sammenholdt
med
5

1,

stk.
2.

Hvis

samme

entreprenør
har

påtaget
sig

flere,
i

princippet

selvstændige
entrepriser,
kan
der

opstå

tvivl

om,

hvad
der

skal

forstås
ved

»anden

entreprenøm,
jf.

T:BB
2014.
773

VBA.

T:BB
2014.
773

VBA
:

I

et

omfattende
aftaleforhold
med
flere

entrepriser,
flere

bygherrer

(her

under
ét

benævnt
BH)
og

flere

entreprenører
fandt

voldgiftsretten,
hvad

angik
for-

holdet
til

El,
at

der

ikke
for

entreprise
A

var

aftalt
en

dagbod
for

overskridelse
af

fær-

diggørelses-/afleveringsterminen,
men
kun
for

mellemterminen
»tæt

taga.
El,

der

havde

påtaget
sig

både

entreprise
A

og
C,

Hk

ikke

medhold
i,

at

refleksforsinkelsen
af

entreprise

C

skyldtes
»anden

entreprenørs

forsinkelsea
iht.

AB
92
5

24,

stk.
1,

nr.
2,

da

det

var
El

selv,
der
var

forsinket
med

entreprise
A.

Derimod
blev
El

fritaget
for

dagbodsansvar
for

den

forsinkelse
af

entreprise
C,

som
var
en

følge
af

E1”s

egen

forsinkelse
af

entreprise

A,

og

som

ville
have

påført
El

pligt
til

at

betale

dagbod
for

forsinkelse
af

entreprise
A,

dersom
dagbod

havde
været

aftalt.

Som

bestemmelsen
i

&

24,

stk.
1

nr.
2,

2.

led,
er

formuleret
(der

tales
som

fremhævet
om

entreprenørensforsinkelse
og

ikke
om

entreprenørensforhold),

kan

tidstab,
som
en

entreprenør
forvolder
en

sideentreprenør
ved

(eulpøs)

beskadigelse
af

den

pågældendes
arbejde,

ikke

begrunde

fristforlængelse
i

medfør
af

nr.
2.

Såvel
de

fysiske
skader
som

tidstabet
vil

den

skaderamte

entreprenør
naturligvis

kunne
få

erstattet
af

skadevolderen
efter

almindelige

regler
om

erstatning
uden
for

kontraktsforhold.
F

ormentlig
vil

dog

visse
si—

tuationer
af

den
her

nævnte
type

(afhængigt
af
de

nærmere

omstændigheder

iforbindelse
med

skadetilføjelsen
samt

skadens
omfang)

kunne

henføres
til

5

24,

stk.
1,

nr.
3,

jf.

nænnere

nedenfor
under
3.3.10

Det
er

vigtigt
at

notere
sig,
at

en

entreprenør
har

krav
på

fristforlængelse,

hvad

enten
den

forsinkende

sideentreprenør
har

krav
på

fristforlængelse
el-

ler
ej.

Hvis

f.eks.
en

malerentreprise
afsluttes
14

dage

senere
end

aftalt,
fordi

10.

Jf.

Mogens
Hansen

m.j1.:
AB
for

praktikere
(1993)
s.

95;

Hans

Henrik
Vagner:
En-

trepriseret,
4.

udg.
ved

Torsten
Iversen

(2005)
s.

105.

457
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Kapitel
15.
F

orsinkelse
og

tidsf'istjbrlængelse

tømreren
er

14

dage

forsinket,
har

maleren
krav
på

fristforlængelse
uafhæn-

gigt
af

årsagen
til

tømrerens

forsinkelse.

Spørgsmålet
om
en

refleksforsinket
entreprenørs

krav
på

fristforlængelse

illustreres
af

KFE
]

975
.4
6

DIV,
hvor
det

blev
lagt
til

grund,
at

entreprenøren

havde
udført
sit

arbej
de

>>...

efterhånden
som
det

var

muligt
under

hensyn
til

andre

entreprenørers
arbejde

.

3.3.

Force

majeure
(&

24,

stk.
1,

nr.
3)

Bestemmelsen
om,
at

entreprenøren
får

fristforlængelse
ved

forsinkelse
som

følge
af

forhold,
der

opstår
uden
hans

skyld,
og

over

hvilke
han

ikke
er

herre,

f.eks.
krig,

usædvanlige

naturbegivenheder,
brand,

strejker,
lockout
eller
hær-

værk,
er

en

force

majeure-regel.
Det

generelle
force

majeure-begrebs
ind-

hold

ligger
ikke
fast,

men
det

bruges

sædvanligvis
som
en

samlebetegnelse

for

udefrakommende
omstændigheder,

som
det
på

forhånd
er

klart,
at

(real)

debitor
ikke
kan

afværge.

Se

om

force

majeure
i

almindelighed
Mads

Bryde

Andersen
og

Joseph

Lookofsky:
Lære—

bog
i

obligationsret
I,

4.

udg.

(2015)
s.

425
ff.;

Viggo

Bentzon:
Begrebet
vis

maior
(1890)

s.

196
ff.;

Bernhard
Gomard:

Obligationsret,
2.

del,
4.

udg.
ved

Torsten
Iversen

(2011)

s.

55

ff.;

Bernt

Godenhz'elm:
Om

säljarens

bundethet
under

åndrade

förhållanden
(1954);

Vzggo

Hagstrøm
og

Herman

Bruserud:

Entrepriserett
(2014);
Ola

Mestad:
Om

force

majeure
og

risikofordeling
i

kontrakt
(1991)
s.

7

ff.

Tore

Sandvik:

Entreprenørrisikoen

(1966)
s.

99

ff.;

Henry

Ussing:

Obligationsretten.
Almindelig
del,
4.

udg.,
2.

opl.

ved

Anders
Vinding

Kruse

(1967)
s.

120
og
s.

124.

F

or
at

en

nr.

3—begivenhed
skal

kunne
give

entreprenøren
ret
til

fristforlæn-

gelse,
skal

——

som
det

fremgår
—

to

betingelser
være

opfyldt:

Forsinkelsen
skal

være

opstået
uden

entreprenørens
skyld,
og

den

skal

være
en

følge
af

forhold,

som
han

ikke
er

herre
over.

Det
er

ikke
en

betingelse
for

imødekommelse
af
et

krav
om

fristforlæn-

gelse
efter
nr.
3,

at

det

forsinkende
forhold

medfører
en

væsentlig
fristover-

skridelse.
Selv

f.eks.
en

ganske

kortvarig
strejke
Vil

give

entreprenøren
ret

til

fristforlængelse.
Modstykket
til

entreprenørens
krav
om

fristforlængelse

er

jo

typisk
et

krav
fra

bygherren
om

dagbod,
og
et

sådant
krav
vil

med
føje

kunne

fremsættes,
selv
om
en

forsinkelse
er

uvæsentlig—
når

(blot)
det

for—

nødne

ansvarsgrundlag
er

til

stede.

Eksemplifikationen
i

slutningen
af
nr.
3

indicerer,
at

ikke

enhver
forsin-

kelse,
der

opstår
uden

entreprenørens
skyld,
kan

betragtes
som
en

force
ma-

jeure-

-begivenhed.
Om
en

eksempliiikation
som
den,
der
er

indeholdt
1

nr.
3,

siger
man

ofte,
at

den
må

fortolkes
1

overensstemmelse
med

grundsætningen

3.

Entreprenørens
ret
til

tidsfristforlængelse

om

ejusdem
generis,”

som

anvendt
på

nr.
3

ville

indebære,
at

andre

omstæn—

digheder,
der

skal

give

entreprenøren

fristforlængelse,
må

være
af

samme

art

som
de

anførte

eksempler
(»krig,

usædvanlige

naturbegivenheder,
brand,

strejker
...(().

Problemet
er

imidlertid,
at

allerede
de

anførte

eksempler
van—

skeligt
kan

siges
at

høre
til

samme
art,
og
at

grundsætningen
derfor
ikke

giver

nogen

vejledning.
Så

meget
er

dog

sikkert,
at

den

forsinkende

omstændighed

skal

have
en

vis

kvalificeret

ekstraordinær
karakter.

Enkelte
af

force
maj

eure—eksempleme
i

nr.
3

giver

anledning
til

bemærkninger:Hvis
en

strejke
skyldes

entreprenørens
eget

overenskomstbrud,
kan
der

selvsagt
ikke

indrømmes
ham

fristforlængelse.
En

strejke

(overenskomstmæs-

sig

eller

overenskomststridig,
jf.

AB—bet.
s.

104),
som

entreprenøren
hverken

kendte
eller

burde
kende
ved

tilbudsafgivelsen,
kan

derimod
begrunde
en

tidsfristforlængelse,
jf.

også

T:BB

20095
76

VBA

(forudsætningsvis).

IZ-BB

20095
76

VBA:

Voldgiftsretten
bemærkede

bl.a.,
at

entrepriseaftalen
var

under-

skrevet
den
15.

juni

2006,
på

hvilket

tidspunkt
en

stilladsarbejderstrejke
var

ophørt,
og

konsekvenserne
af

denne
havde

kunnet

indregnes
i

aftalens

angivelse
af

byggeperioden.

Strejken
kunne
derfor
ikke

begrunde

forlængelse
af

fristen
for

arbejdets
aflevering.

Hvis
det
er

hovedentreprenørens
underentreprenør
eller

materialeleverandør,

som
er

strejkeramt,
vil

hovedentreprenøren
kunne
kræve

fristforlængelse.
En

strejkeramt

underentreprenør
kan

hovedentreprenøren
ikke

udskifte
med
en

anden,
og

hovedentreprenøren
kan

heller
ikke
blot

udføre

underentreprenø-

rens

arbej
de,

hvis

denne
er

ramt
af

force
maj

eure.
En

materialeleverandør
kan

ålænge
der

ikke
er

indgået

A,

v.:

...A—

AæuuiguCuerne
hæve

aftaler

itil1æ1de

hov
Hd

ntreprenøren
blot

"dskifte
med
en

andens

811

afai
ale,

051N'v1151
na
1

1121
1

ener
()

11

af

længerevarende
force

maj

eure.
Hvis
det
er

muligt
uden

urimelig
opofrelse,

bør

hovedentreprenøren
naturligvis
indkøbe

materialerne
andetsteds.

Hvis
en

strejke
giver

entreprenøren
særlige

problemer
i

forbindelse
med

byggearbejdets

igangsætning/fortsættelse
(opstartsvanskeligheder),
vil

han

efter

omstændighederne
kunne
kræve
en

fristforlængelse,
som
er

længere
end

strejkeperioden.
Der

henvises
til

U

1986168
H,

hvor

fristen
blev

forlænget

som

følge
af

problemer
med

fremskaffelse
af

mursten
efter

strejke
hos
en

underleverandør,
og
U

1984.
702
Ø,

hvor
et

dagbodskrav
blev

nedsat,
idet
en

forsinkelse
var

forårsaget
af

en

cementstrejke,
og

idet

bygherren
ikke

havde

godtgjort,
at

denne
del
af

forsinkelsen
kunne
have

været

undgået.
(AB

var

ikke

vedtaget,
men

forholdet
var

undergivet
reglerne
i

SL
77,

Salgs—
og

leve-

ll.

Jf.

herom

Kristian
Huser:

Avtaletolking
(1983)
s.

505
ff.

10
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orsinkelse
og

tidsfriszforlængelse

ringsbetingelser
for

typehuse,
hvis
5

12,

stk.
1,

litra
d,
i

det

væsentlige
svarer

til

AB
92
&

24,

stk.
1,

nr.

3).

Se

om
det

tilsvarende
spørgsmål
i

forbindelse

med

blokader
nedenfor.

Lockout
giver
ret
til

tidsfristforlængelse
(selv

om

lockouten
måtte

være

erklæret
af

entreprenørens
egen
arbej

dsgiverorganisation,
jf.

AB—bet.
s.

104),

medmindre
den
var

varslet
på

det

tidspunkt,
hvor

entreprenøren
afgav
sit

tilbud.12Også

andre

faglige

konflikter
kan

give

entreprenøren
ret
til

tidsfristforlæn-

gelse.

IKFE
1982.
76

VBA

indrømmedes
der

således
en

entreprenør
fristfor-

længelse
i

et

tilfælde,
hvor

arbej
derne
havde

iværksat
en

blokade,
som

senere

af

Arbej

dsretten
blev

fundet

overenskomststridig.
Fristforlængelsen

blev
ud-

strakt
til

en

»efterfølgende
rimelig
opstarta.

Kendelsen
er

særlig

interessant,

fordi
der

forelå
en

fristoverskridelse,
som
ikke

gav

entreprenøren
ret
til

frist-

forlængelse
allerede
på

det

tidspunkt,
hvor
den

overenskomststridige
blokade

indtrådte.

Voldgiftsretten
anfører
i

forbindelse
hermed,
at

»...

den

modsatte

antagelse
ville

kunne
føre
til

helt

uoverskuelige
følger
for
en

entreprenør
og

ikke

findes

stemmende
med

hensigten
med

[AB
92
&

24,

stk.
1

nr.

3]((.

I

denne
sag,

hvor

entreprenøren
»...

befandt
sig
i

en

meget

vanskelig

situation
…((

-—

anvendte

Voldgiftsretten
altså

ikke

princippet
om

obligatio

perpetuatur.
Hvis
den

forsinkende

omstændighed
indtræffer
på

et

tidspunkt,

hvor

entreprenøren
på

grund
af
et

culpøst

forhold
er
i

misligholdelse,
må

re—

sultatet
blive
det

modsatte.13

Om

obligatio

perpetuatur
——

eller

perpetuatio
obligationis,

som

princippet
også

kaldes
—

henvises
til

Henry

Ussing:

Obligationsretten.
Almindelig
del,
4.

udg.,
2.

opl.
ved

Anders

Vinding
Kruse

(1967)
s.

119,

Bernhard
Gomard:

Obligationsret,
2.

del,
4.

udg.
ved

Tor-

sten

Iversen
(2011)
s.

227
f.,

Phillips
Hult
i

F

estskrifc
til

Ussing
(1951)
s.

165
ff.

og

Hjal—

mar

Karlgren
i

TfR

1955
s.

361
ff.

Se

om

princippet
også
U

1931313
H

(kommenteret

af
T

roels
G.

Jørgensen
inR
1931
s.

446)
og

hertil

Torsten
Iversen:

Erstatningsberegning

i

kontraktsforhold
s.

107

med
note
130.

I

eksemplilikationen
i

nr.
3

er

nu

nævnt

hærværk.
Om

hærværket
er

gået
ud

over

materiel,
materialer
eller

»arbej
deta

(bygningen
eller

anlægget
under

op-

førelse)
er

uden

betydning,14
men

hærværket
må

have
ført
til

en

forsinkelse,

12.

J

f.

om

fristforlængelse
i

anledning
af

lockout

nærmere
Mogens

Hansen
i

Jur.

1990

s.

23;

samme
m.fl.:
AB
for

praktikere
(1993)
s.

s.

96;

Hans
Lykke

Hansen
iAdvo-

katen
1989
s.

298;

'Michael

Gjedde—Nielsen
i

Revision
&

Regnskabsvæsen
1989
nr.

11

s.

65;

Erik

Hørlyck:

Entreprise,
7.

udg.

(2014)
s.

305
f.

og

Hans

Henrik
Vagner:

Entrepriseret,
4.

udg.
ved

Torsten
Iversen

(2005)
s.

107.

13.

Jf.

Erik

Hørlyck:

Entreprise,
7.

udg.

(2014)
s.

299.

14.

Jf.

Erik

Hørlyck:

Entrepriseret,
7.

udg.

(2014)
s.

307.

460

3.

Entreprenørens
ret
til

tidsfristforlængelse

som
ikke

kunne
være

afværget
med

nogenlunde
rimelige

foranstaltninger
fra

entreprenørens
side.
Om

hærværk
siges

iAB-bet.
s.

104,
at

revisionsudvalget

mener,
»at

det
er

rimeligt
og
i

overensstemmelse
med

retspraksis,
at

bygher-

ren

skal

bære
den

tidsmæssige
risiko
i

et

sådant

tilfælde
...(US

Konkrete
om—

stændigheder
kan

selvsagt
begrunde,
at

der

ikke
bør

indrømmes

entreprenøren

fristforlængelse.
Hvis

entreprenøren
f.eks.
ikke
har

afskærmet
det

ufærdige

arbej
de

tilstrækkeligt,
vil

grundbetingelsen
for

fristforlængelse
i

nr.
3

(»uden

entreprenørens
skylda)

ikke

være

opfyldt.
Der

erindres
om,
at

entreprenøren

(i

hvert
fald

som

aldeles
klart

udgangspunkt)
bærer
den

økonomiske
risiko

ved

hærværk
imod

arbejdet,
j

f.

ovenfor
i

kapitel
9,

afsnit
1.4.

F

astlæggelsen
af

begrebet

usædvanlige

naturbegivenhea'er
giver
ikke

anledning
til

særlige

problemer,
fordi
nr.
4,

jf.

nedenfor
under
3.4,

indehol-

der
en

bestemmelse,
som

giver

entreprenøren
ret
til

fristforlængelse
i

videre

omfang,
end

hvad
der

ville

følge
af

selv
en

meget

udvidende
fortolkning
af

begrebet

usædvanlige

naturbegivenheder.
Begrebet
kan

dog
få

betydning
af

andre

grunde,
f.eks.
fordi

entreprenøren
har

betinget
sig
en

godtgørelse
i

til-

fælde
af

»usædvanlige

naturbegivenhederu,
jf.

hertil
T:BB

1998319
VBA.

Som

allerede
nævnt

indeholder
nr.
3

ikke
en

udtømmende
opregning
af

force

majeure-begivenheder,
og

det
er

flere

gange

forekommet,
at

tidsplaner

er

blevet

angrebet
af

udefrakommende
begivenheder,

om

hvilke
man
kan

stille

spørgsmålet,
om
de

bør

subsumeres
under
nr.
3.

Som
et

eksempel
på,
at

voldgiftsretten
har

besvaret

spørgsmålet

bekræftende,
kan

nævnes
den

tidli-

gere

omtalte

afgørelse
KFE
1982.
76

VBA

(blokade).

Som
et

eksempel
på

en

anden

situation,
hvor
det

kan

diskuteres,
om
en-

treprenøren
har
ret
til

fristforlængelse,
kan

nævnes
det

tilfælde,
at

det
er

en

anden

entreprenør,
der

beskadiger
arbejdet

med

deraf

følgende
tidstab
for

den

skadelidte

entreprenør.
Situationen
er

som

nævnt

under
3.2

forskellig
fra

den,
der

foreligger
i

nr.
2,

hvor
det
er

en

anden

entreprenørs
forsinkelse,
der

er

årsag
til

fristoverskridelsen.
(Hvad
angår

disse

sidstnævnte
tilfælde,
inde-

holder
nr.
2

sikker

hjemmel
for

den

refleksforsinkede
entreprenørs

krav
om

fristforlængelse).
Det
må

formentlig
antages,
at

den

forsinkede
entreprenør

også
i

den
her

omhandlede
situation
har

krav
på

fristforlængelse
—
i

hvert
fald

hvis

skaden
har
et

betydeligt
omfang."
Til

støtte
for

det

udgangspunkt,
der

hævdes
i

nærværende

fremstilling,
kan

anføres
to

argumenter.
F
or

det

første

falder

synspunktet
udmærket
i

tråd

med

reglen
om,
at

en

sideentreprenørsfor—

sinkelse

medfører

fristforlængelse
for

den

refleksforsinkede
entreprenør.
F
or

15.

Anderledes
Hans

Lykke

Hansen

iAdvokaten
1989
s.

298
og

Michael

Gjedde-Nielsen

iRevision
&

Regnskabsvæsen
1989
nr.

11

s.

65.

16.

Jf.
i

samme
retning
Mogens

Hansen
m.fl.
:

AB
92

for

praktikere
(1993)
s.

95.

461

w—m—___—W.? _
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Kapitel
15.

Forsinkelse
og

tidsfristforlængelse

det

andet
har

man
ved
i

nr.
3

—

uden

anden

begrænsning
end

den,
der

følger
af

ordene
»uden

entreprenørens
skyldu

—

at

nævne
brand
lukket

op

for
et

bredt

anvendelsesområde
for
nr.
3:

Hvorfor
skulle
en

refleksforsinket
entreprenør

være

stillet

forskelligt,
afhængigt
af

om

forsinkelsen
skyldtes

sideentrepre-

nørens

ildspåsættelse
eller

øvrige

skadestilføjelser?

Som
et

praktisk

eksempel
på,

at

Voldgiftsretten
har

indrømmet
en

en—

treprenør

fristforlængelse
ud

fra

force

majeure—betragtninger,
kan

nævnes

tilfælde,
hvor
der

har

forekommet
uforudset

vanskelige

jordbundsforhold,

se

f.eks.
KFE

[982.23
VBA,
KFE

[982.42
VBA,
KFE

[982.277
VBA,
KFE

198[.8
VBA

og

KFE

[981.24
VBA.
Om

uforudset
vanskelige

jordbundsfor-

hold
skal

rubriceres
under
nr.
3

(force

majeure)
eller

under
nr.
2

(bygherrens

forhold),
kan

antagelig
diskuteres.
I

T:BB

2013316
VBA,
der

angår

ekstraar—

bejde,
udtales
det

kort
og

fyndigt,
at

hindringer
i

jorden
er

bygherrens
risiko.

Dette
må

være
det

rigtige

udgangspunkt.
Jordbundsforhold
kan

ganske
vist

være

ekstraordinære,
men
er

dog

næppe

sammenlignelige
med

krig,

usæd-

vanlige

naturbegivenheder,
brand

osv.,
og

begrundelsen
for
at

indrømme

fristforlængelse
hænger
vel

navnlig
sammen
med,
at

den

forsinkende
faktor

(jordbundsforholdene)
ligger
i

bygherrens
sfære,
da

det
er

ham,
der
har

valgt

byggegrunden.
Afgrænsningen
får

betydning
for,
om
der

tilkommer
entrepre-

nøren
krav
på

godtgørelse
eller
ej
i

henhold
til

AB
92
&

27.

Som

eksempel
på

en

udefrakommende
omstændighed,

som
står

uden

for

entreprenørens
kontrol,

men
som

alligevel
ikke

giver

entreprenøren
krav

på

fristforlængelse,
kan

nævnes

mangel
på

kvalificeret
arbej

dskraft,
jf.

KFE

[977.162
VBA,

men

anderledes
(og
af

flere

grunde
urigtig)

T:BB

2008324

VR
A

Qnm
et

andet

eksempel
kan

nævnes

svigtende

materialeleverancer.

'

"J.L.

UVLA-l.
UU

WAA—D'v

_

__

__

__

T:BB

2008324
VBA:

Bygherre
BH
(en

kommune)
fremsatte
over
for
en

totalentrepre-

nør

(TE)
krav
om

dagbod
i

anledning
af

en

forsinkelse,
som

skyldtes,
at

der

ikke

kunne

skaffes

arbejdskraft
efter
at

en

underentreprenør
(UEl)

pludselig
og

uventet
var

gået

konkurs,
hvorefter
UEl
's

ansatte
havde
forladt

byggepladsen.
TE

hævdede
at

have
krav

på

tidsfristforlængelse,
fordi
der

forelå

umulighed
mht.

fremskaffelse
af

arbejdskraft
ef—

ter

UEl
's

pludselige
konkurs,
som
var

helt

uforudselig
for

TE,
der

havde

foretaget
alle

fornødne

undersøgelser
af

UE1

forinden

kontraktsindgåelse.
—

Voldgiftsretten
fandt,
at

der

forelå

»ganske

særlige

omstændigheder((,
som

medførte,
at

UE1*s

konkurs
og

den

deraf

følgende

umulighed
mht.

straks
at

skaffe

tilstrækkelig
arbejdskraft
måtte

anses
for

en

hindring,
som
TE

hverken
kunne
eller

burde
have

forudset,
undgået

eller

overvundet

tidligere
end

sket.

KFE

[977.162
VBA
:

Nogle

tegningsrettelser
fandtes
ikke
at

være
af
et

sådant

omfang,

at

de

havde
kunnet

give

entreprenøren

vanskeligheder
af

betydning,
og

den

herefter
fore-

liggende
mangel
på

arbejdskraft
måtte

anses
som
et

forhold,
for

hvilket

entreprenøren

bar

risikoen.

3.

Entreprenørens
ret
til

tidsfristforlængelse

Entreprenøren
bærer

dog

ikke
den

tidsmæssige
risiko
i

alle

tilfælde
af

man-

gel
på

arbejdskraft
eller

materialer.
Hvis

rettidig
levering
er

udelukket
ved

kvalificeret

ekstraordinære

omstændigheder,
som

entreprenøren
ved

aftalens

indgåelse
ikke

burde
tage

højde
for,

har

han

krav
på

fristforlængelse.
Der

stilles
efter

praksis
ikke
nær

samme
krav
til

den

kvalificeret

ekstraordinære

omstændighed,
som
når

det

gælder
køb

(sml.
f.eks.
KBL
&

24).
Der
kan

hen-

vises
til

KFE

[997.57
VBA,
hvor
en

bygherres
krav
om

dagbøder
ikke
blev

imødekommet
i

et

tilfælde,
hvor

materialerne
på

grund
af

den

danske
enefor-

handlers
konkurs
måtte

fremskaffes
fra

Østrig.

Fristforlængelsen
er

muligvis

meddelt

entreprenøren
i

medfør
af
en

ikke-AB-fastsat
regel,
og

kendelsen
er

dermed

muligvis
et

eksempel
på,
at
&

24

ikke
er

udtømmende.'7
Afgørelsen

er

omtalt

nedenfor
i

afsnit
6.

Hvad
angår

tyveri
fra

byggepladsen
anføres
det
i

AB—bet.
s.

104,
at

en—

treprenøren
i

»

hidtidigt
omfang
[må]

bære

risikoen
ved

tyveria.
Til

trods

herfor

antages
det
af

nogle

forfattere,
at

der

skal

indrømmes

entreprenøren

fristforlængelse
også
i

disse

tilfælde.!8

3.4.

Vejrligshindringer
(&

24,

stk.
1,

nr.
4)

De

færreste
større

byggerier
kan

gennemføres,
uden
at

der
på

et

eller

andet

tidspunkt
opstår

større
eller

mindre

vanskeligheder
for

visse

entreprenører
på

grund
af

vejrliget
—

det

være
sig

nedbør,
lav

temperatur
eller

stærk
vind.
Som

nr.
4

er

formuleret,
er

det

udgangspunktet,
at

entreprenøren
bærer

risikoen
for

vejrligshindringer.
Kun
hvis
der
er

tale
om

—

for

den

pågældende
årstid

og

egn
——

væsentlige

klimatiske
afvigelser,
kan

fristforlængelse
komme
på

tale.

Det
er

entreprenøren,
der
har

bevisbyrden
herfor,
jf.

T:BB

20095
7

6

VBA.

T:BB

20095
76

VBA
:

Voldgiftsretten
fandt
det

ikke

godtgjort,
at

der
i

byggeperioden
var

nedbørsmængder,
der

kunne

begrunde
en

tidsfristforlængelse.

Det
er

ikke

ualmindeligt,
at

der

ved

detailtidsplanlægningen
tages

hensyn

til

sædvanligt

forekommende
vejrligshindringer,

dvs.
at

tidsplanen
gøres
så

rummelig
(elastisk),
at

sædvanlige

vejrligsbetingede
forhindringer
kan

fore-

komme,
uden
at

det

får

konsekvenser
for

det

samlede
byggeri.
En

sådan

elasticitet
opnås
ved
at

lade

tidsplanen
indeholde
et

antal

vejrligsspilddage,

hvorved
forstås

arbejdsdage,
hvor

entreprenøren
forhindres
i

at

arbejde
på

grund
af

vejrliget.

17.

Jf.

Bente
Lykke

Sørensen
i

U

1997
B

5.

306
ff.

_

18.

Jf.

Mogens
Hansen

m.fl.
:

AB
for

praktikere
(1993)
s.

97;

Hans

Henrik
Vagner:
En-

trepriseret,
4.

udg.
ved

Torsten
Iversen

(2005)
s.

110.

12



Kapitel
15.
F

orsinkelse
og

tidsf'iszforlængelse

Vejrligsspilddage
er

et

snævrere
begreb
end

spilddage,
hvorved
iAB
92
5

19,

stk.
3,

for-

stås

arbejdsdage,
hvor

arbejdet
helt

eller

delvis
har

ligget
stille.
Se

om

begrebet
AB-bet.

s.

94.

IAB
72
&

11,

stk.
4,

er

udtrykket
»antallet
af

spilddagea

tilsyneladende
anvendt
i

en

anden

betydning,
nemlig

som

tidstiistforlængelsen.
Denne

terminologiske
tvetydighed

er,

som
det

fremgår,

elimineret
i

AB
92.

Tidsplanens
eventuelle

bestemmelser
om

vejrligsspilddage
angiver
således,

hvor

parterne
har

ment

(aftalt),
at

grænsen
mellem

sædvanligt
og

usædvanligt

vejrlig
ligger
i

den

konkrete
situation.

Vejrligsspilddage
giver
altså

ikke
en—

treprenøren
ret
til

fristforlængelse
i

det

omfang,
de
er

indbygget
i

tidsplanen.

På

den

anden
side
har
en

entreprenør
ret
til

fristforlængelse,
hvis

arbej
det
må

ligge
stille
på

grund
af

vejret
i

blot
en

dag
ud

over
de

indkalkulerede.
Det

er

vigtigt
at

notere
sig,
at

fristforlængelsen
i

de

her

omtalte
tilfælde
som
et

minimum
må

være
lig

med
den

periode,
hvori
der

ikke

kunne

arbejdes,
men

at

det

kan

forekomme,
at

fristforlængelsen
bliver

længere
f.eks.
som

følge
af

vanskeligheder
med
at

komme
i

gang
igen,
jf.

f.eks.
KFE
1982.
76

VBA,
eller

som

følge
af
at

arbejdet
udskydes
til

et

ugunstigere
tidspunkt
(november
i

stedet
for

august),
jf.

f.eks.
T:BB
2008.
70]

VBA.

Hvis
det
af

udbudsmaterialet
fremgår,
at

der
i

tidsplanen
er

indregnet
vejr-

ligsspilddage
for

bestemte
intervaller

(f.eks.
et

bestemt
antal

vejrligsspilddage

pr.

måned),
vil

det

selvsagt
være
et

fortolkningsspørgsmål,
hvorledes
der

skal

forholdes
med

ubrugte

vejrligsspilddage.
Hvis
ikke

aftalen

indeholder
klare

holdepunkter
for

det

modsatte,
kan

ubrugte

spilddage
ikke

overføres
til

se—

nere

perioder.
Antog

man
det

modsatte,
ville
man

fornægte
selve

opdelingen

i

bestemte
intervaller.

_

"

A

A…

1

Eu

aftale
om

opgørelse

ved
en

senere
aftale,
j

f.

T:BB
201]
.

639

r'BA.
Der
kan
0

1

gørelsen
i

øvrigt,
jf.

T:BB

2010273,
hvor

voldgiftsretten
ikke

fandt

grundlag

for
at

tilsidesætte

bygherrens
opgørelse
af

vejrligsspilddage.

Det

sker

undertiden
—

især

ved

større

byggearbejder
—

at

bygherren
i

udbudsmaterialet
anfører

specificerede
kriterier
til

brug
ved

vurderingen
af

vej

rligsbetinget
forsinkelse.
Hvis

kontrakten
ikke

indeholder
sådanne

bestem-

melser,
må

entreprenøren
dokumentere,
at

vejrliget
har

været

usædvanligt.
I

den

forbindelse
kan

meteorologiske
målerapporter
være
en

hjælp.

I

et

responsum
fra

Grosserer-Societetet
refereret
i

U
1

98

7.22
7

udtales
det,

at

der

inden
for

bygge—
og

anlægsbranchen
ikke
er

kutyme
for,

hvornår
»et

traditionelt
byggeri

(parcelhus)
kan

udskydes
som

følge
af

vejrligsdagea,
og

at

det

varierer
fra

byggeri
til

byggeri,
hvilken

mængde
nedbør
der
i

alminde—

lighed
skal

forekomme
for
at

standse

byggeriet.
Det

fremhæves
tillige

som

3.

Entreprenørens
ret
til

tidsfristforlængelse

afgørende,
under

hvilken
fase
i

byggeriets
opførelse

nedbøren
eller

frosten

er

forekommet.thervejr
berettiger
ikke
i

sig

selv
til

fristforlængelse.
Begge
parter
er

forpligtede
til
at

iværksætte
såkaldte

vinterforanstaltninger
(vejrligsforanstalt—

ninger),
således
at

igangværende
bygge-
og

anlægsarbejder
kan

fortsættes.19

I

medfør
af
&

l

i

lov

om

boligbyggeri
har

Bygge-
og

Boligstyrelsen
udstedt

bekendtgørelse
nr.

477
af

18.

maj

2011
om

fortsættelse
af

bygge—
og

anlægs—

arbejder
i

perioden
1.

november
til

31.

marts.
Ifølge

bekendtgørelsens
5

5

kan

pligten
til
at

videreføre
arbej
det

fraviges,
hvis

arbej
det

trods

indsats
af

vinter-

foranstaltninger
af

sædvanlig
type
i

normalt
omfang

ikke
kan

holdes
i

gang.

Tvist
om

betaling
for

vinterforanstaltninger
forelå

f.eks.
i

T:BB
2015.
296
VBA

og

T:BB
2008.
70]

VBA.

T:BB

2015296
VBA:

Underentreprenør
UE

havde
over
for

totalentreprenør
TE

fremsat

et

samlet
krav
for

vinterforanstaltninger
til

221.883
kr.

ekskl.
moms

og

ikke

beregnet
sig

administrationsgebyr
herfor.

Opgørelsen
angik

ugerne
49

og

51
i

2011
samt

ugerne
2—6
i

2012.
Der
var
for
de

enkelte
uger

vedlagt
sedler
med

angivelse
af

ekstratid
til

snerydning,

vintermåtter
mv.

Den
15.

februar
2012

havde
UE

sendt
en

mail
til

TE

bilagt
de

anførte

ugesedler
med

opgørelse
af

vinterforanstaltninger.
Endelig
fremgik
det
af
et

byggemø—

dereferat
af

15.

december
2011,
at

UE

varslede

vinterforanstaltninger,
og
at

økonomi

vedrørende
disse
blev

afvist
af

TE.

Under
sagen

gjorde
TE

gældende,
at

UE

ikke

kunne

kræve

betaling
for

vinterforanstaltninger,
allerede
fordi
UE
var

forsinket
med

udførelsen.

UE

bestred
at

være
i

forsinkelse.
—

Voldgiftsretten
bemærkede,
at

det
af

TEis

supplerende

betingelser
fremgik,
at

vinterbyggeri
skulle

gennemføres
i

henhold
til

den
til

enhver
tid

gældende

bekendtgørelse
om

byggeri
i

vinterperioden,
og
at

UE

derfor
var

forpligtet
til

at

gennemføre
samtlige

overenskomstmæssige
og

årstidsbestemte

vinterforanstaltninger

og

medregne
udgiften

hertil
i

tilbudssummen.
Voldgiftsretten
fandt,
at

UE

alene

havde

medtaget
de

poster,
som
der

under

sædvanligt

vinterbyggeri
kunne

kræves

betaling
for.

Det

afgørende

spørgsmål
var

derfor,
om

der

forelå

forsinkelse,
således
at

klageren
ikke

var

berettiget
til

særskilt

betaling
for

ekstraudgifter
ved

vinterbyggeri.
Voldgiftsretten

fandt
ikke,
at

der

forelå

ansvarspådragende
forsinkelse,
og

anså
på

denne

baggrund

UE
for

berettiget
til

at

få

godtgjort
sine

ekstraudgifter
som

følge
af,
at

der

blev
tale
om

vinterbyggeri.T:BB

2008701
VBA:

Bygherre
BH

og

totalentreprenør
TE

havde

indgået
aftale
om

opførelse
af
et

større

byggeri
i

henhold
til

ABT
93.

Voldgiftsretten
udtalte
om

bestem-

melsen
i

kontraktens
&

l,

hvorefter
».
..

tilbu[d]det
indeholdt
alle

udgifter
til

nødvendige

vejrligsforanstaltninger
og

udtørring
...a,
at

den

ikke

omfattede
sådanne

ekstraudgifcer,

der
er

forbundet
med,
at

arbej
det

forskydes
til

en

årstid,
hvor

udførelsen
er

mere

vanske-

lig.

Udgifter
af

denne

karakter
kunne
ifølge

voldgiftsretten
være

omfattet
af

ABT
93
5

27.

Som

følge

heraf
skulle

bygherren
i

medfør
af

ABT
93
&

27,

stk.
2,

godtgøre
TE

den

del
af

de

udgifter,
som

forsinkelsen
på

158

arbejdsdage
havde

medført,
som

følge
af
at

arbejdet
herefter
var

blevet
udført
i

vinterperioden.
Voldgiftsretten

fandt
det

godtgjort,
at

19.

Jf.

nærmere
Anders

Vestergaard
Buch
i

T:BB
2005
s.

1

ff.

13
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Kapitel
15.
F

orsinkelse
og

tidsji'istforlængelse

de

krævede
udgifter
til

opvarmning,

vinterafdækning,
vintermørtel

mv.,
som
var

afholdt

i

tiden
14.

november
2005
til

30.

april

2006,
havde

karakter
af

ekstraomkostninger,
som

TE

kunne
kræve

godtgjort
af

BH.
Det

samme
gjaldt

merudgifter
til

vinterstillads
og

ind-

dækning
på

847.990
kr.

Da

entreprisesummen
imidlertid
omfattede

udgifter
til

udtørring,

reducerede

voldgiftsretten
de

samlede

merudgifter
til

3.000.000
kr.

(Der
er
i

referatet

bortset
fra

involveringen
af

en

totalrådgiver).

3.5.

Offentlige
påbud

eller

forbud,
som

ikke

skyldes

entreprenørens

egne

forhold
(&

24,

stk.
1,

nr.
5)

Som

eksempler
på

offentlige
pålæg,
der

giver

grundlag
for

tidsfristforlæn-

gelse,
kan

nævnes

bygge—
og

anlægsstop,
fund
af

fortidsminder
(jf.
5

16)

og

myndighedskrav
som

følge
af

forurening.

Anvendelsesområdet
for
nr.
5

er

»hændeligea
offentlige
påbud,
dvs.

påbud,
som

ikke

skyldes

ansvarspå-

dragende
forhold
udvist
af

entreprenøren
eller

bygherren.
Hvis

bygherren

modtager
et

påbud,
der

skyldes
forhold,
han

svarer
for,
vil
en

heraf

følgende

forsinkelse
skulle

henføres
til

nr.
2,

sml.

situationen
i

T:BB

2001245
VBA.

Reglen
i

&

24,

stk.
1,

nr.
5,

kan

ikke

påberåbes
af

en

entreprenør,
hvis

det
er

entreprenørens
egne

forhold,
der
har

forårsaget
det

offentlige
pålæg.

Hvis
Arbej

dstilsynet
standser

arbej
det
på

en

byggeplads,
fordi

entreprenøren

overtræder

arbejdsmiljøregleme,
vil

entreprenøren
altså

som

udgangspunkt

ikke

kunne
få

fristforlængelse.
Fastlæggelsen
af

årsagerne
til

en

tidsfristfor—

længelse
kan

være

vanskelig,
men

rejser
i

hovedsagen
bevismæssige

—

ikke

juridiske
—

problemer.

Parallelforsinkelse
(årsagskonkurrence)
rejser
dog

særlige
retlige

spørgsmål,
j

f.

herom

nedenfor
under
6.2.

Et

krav
om

fristforlængelse
må

imødekommes,
hvis

Arbejdstilsynet
uden

varsel

generelt
skærper

kravene
(ændrer

praksis)

vedrørende
f.eks.
et

sikker-

hedsspørgsmål.
IKFE

198369
VBA

havde

Arbejdstilsynet,
da

byggeriet
var

langt

fremme,
givet

påbud
om,
at

der

højst

måtte

arbejdes
tre

timer

dagligt

i

krybekældre.

Voldgiftsretten
udtalte,
at

påbuddet
måtte

anses
for
så

ufor-

udseligt,
at

det

ikke

havde
kunnet

tages
i

betragtning
af

nogen
af

parterne.

Se

også

KFE
1998.
45

VBA,
hvor

entreprisekontrakten
indeholdt
en

be-

stemmelse
om

godtgørelse
til

entreprenøren
for

dokumenterede
udgifter,
når

disse
>>har

været
en

uomgængelig
følge
af

sådanne

standsninger
og

forsinkel-

ser
af

arbej
det,
der

skyldes

offentlige
pålæg

...((.

Voldgiftsretten
indrømmede

entreprenøren

fristforlængelse
i

forbindelse
med

etablering
af

nogle

arbejds—

hygiejniske

foranstaltninger,
som

Arbej

dstilsynet
havde

krævet
i

forbindelse

med

opførelse
af
et

rensningsanlæg.
Entreprenøren

havde
ikke

overtrådt
ar-

bejdsmiljøregleme;
derfor
fik

han

fristforlængelse.
I

KFE
1994.
45

VBA
fik

entreprenøren
ikke

fristforlængelse.
Kontrakten,
som

vedrørte

opførelse
af
et

biogasanlæg,
indeholdt
en

bestemmelse
om,
at

entreprenøren
var

berettiget

466

5.

Entreprenørens
ret
til

tidsåistforlængelse
uden
for
AB
92

til

fristforlængelse
i

tilfælde
af

»uforudseelige
forsinkelser
i

forbindelse
med

myndighedsgodkendelsea.
Det

fandtes
ikke

uforudseeligt,
at

der

blev

stillet

krav
om

godkendelse
af

hele

projektet.

4.

Omstændigheder,
der

ikke

giver

entreprenøren
ret
til

tidsfristforlængelse
Som
det
i

et

vist

omfang
fremgår
af

den

ovenfor
i

afsnit
3

foretagne
gennem-

gang
af
5

24,

stk.
1,

vil

der

være
en

lang

række
af

tilfælde,
hvor

tidsplanen

ikke

overholdes,
og

hvor

entreprenøren
ikke
har

krav
på

fristforlængelse.

Som
den

største

gruppe
i

denne

kategori
kan

nævnes
de

situationer,
hvor

overskridelsen
skyldes

entreprenørens
forhold.
Der
kan

nævnes

mange
ek—

sempler,
som

hører
hj

emme
i

denne

kategori,
f.eks.

smøleri
fra

entreprenørens

side

(herunder
dårlig

tilrettelæggelse
af

arbejdet),
strejke
eller

lockout,
som

var

varslet,
da

entreprenøren
afgav

tilbud,

underentreprenørers
mangelfulde

arbejder
og

leverancer,

ikke-upåregnelige
pålæg
fra

Arbejdstilsynet,
entre-

prenørens
egen

dårlige

økonomi,

urealistiske
tilsagn

om

færdiggørelsestids-

punktet
på

grund
af

konkurrencemæssigt
pres

osv.

Ud

over
disse

tilfælde
er

der

enkelte

situationer,
hvor

fristoverskridelsen

ikke
—

eller
dog

vanskeligt
—

kan

siges
at

skyldes

entreprenørens
forhold,

men

hvor
der

alligevel
ikke

indrømmes
ham

fristforlængelse.
Der
er

tale
om

udefra

kommende
årsager,

som

entreprenøren
bærer

risikoen
for,
og

som

altså

ikke

har

karakter
af

force

majeure-begivenheder.
Rækken
af

sådanne

omstændig-

heder
er

ikke
så

lang
som
den

førstnævnte,
men
som

eksempler
kan

nævnes

(visse

tilfælde
af)

arbejdskraftmangel,
forstyrrelser
i

arbejdets
gang,

som
ikke

er

så

kvalificerede,
at

de

kan

rubriceres
under
&

24,

stk.
1,

nr.
3,

og

ikke-upå-

regnelige

vejrligshindringer
(f.eks.

sædvanligt

efterårspløre).

U

194634
(HRT

1945526):
Et

dagbodskrav
blev

nedsat

skønsmæssigt,
da

forsinkelsen

delvis

skyldtes

umuligheden
af
at

skaffe
den

fornødne

arbejdskraft.
Der
var

dog
i

sagen

tale
om
en

ekstraordinær
situation

(nogle
af

svendene
havde
forladt

entreprenørvirksom—

heden,
fordi

væmemagten
lokkede
med

højere
løn).

Kontrakten
indeholdt
en

til
5

24,

stk.

1,

nr.
3,

svarende

bestemmelse.

5.

Entreprenørens
ret
til

tidsfristforlængelse
uden
for

AB
92

Overskriften
kan

også

formuleres
som
et

spørgsmål
om,
i

hvilket
omfang
reg—

lerne
iAB
92
5

24

må

anses
for
at

være

udtryk
for

almindelige,
udfyldende467
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Kapitel
15.
F

orsinkelse
og

tidsfi'iszforlængelse

regler
om

entreprenørens
ret
til

tidsfristforlængelse
i

tilfælde,
hvor

udførelsen

af

arbej
det

rammes
af

forsinkelse.

Det
er

utvivlsomt,
at

bestemmelserne
i

nr.
1

og
2

kan

opfattes
som

gene-

relt

anvendelige
i

entrepriseforhold.
Bestemmelserne

udtrykker
blot,
hvad
der

følger
af

almindelige

obligationsretlige
grundsætninger.20

Om

man
kan

opstille
en

almindelig

entrepriseretlig
regel,

som

undtager

lige
så

mange
risici
som
5

24,

stk.
1,

nr.
3,

4

og
5,

er

måske

tvivlsomt,
men

spørgsmålet,
der

formentlig
må

besvares

bekræftende,21
har

ikke

væsentlig

praktisk
betydning
på

grund
af

den

hyppige

vedtagelse
af

AB.
I

relation
til

det

her

behandlede
spørgsmål

(entreprenørens
ret
til

fristforlængelse,
og

som
en

konsekvens
heraf:

udelukkelse
af

bygherremisligholdelsesbeføjelser)
synes

det

ikke

betænkeligt
at

opstille
en

til
&

24,

stk.
1,

svarende

entrepriseretlig

udfyldningsregel.
Selv
om
det

måske

umiddelbart
kan

forekomme
for

entre-

prenørvenligt
at

indrømme
en

entreprenør

fristforlængelse
i

tilfælde
af

f.eks.

enhver

ildebrand,
der

forsinker
arbejdet,
og

som
ikke

skyldes

entreprenøren

selv,
hans
folk
eller
hans

underentreprenører,
jf.

nr.
3,

og
at

indrømme
en

en-

treprenør

fristforlængelse
ved

usædvanligt
vejrlig,
jf.

nr.
4

(og

ikke
kun
ved

usædvanlige

naturbegivenheder,
hvad
f.eks.
en

regel
ad

modum
KBL
&

24

ville
føre

til),
er

det
jo

ikke

hermed
sagt,
at

entreprenøren
også
har

krav
på

omkostningsdækning
(

tillægsvederlag).
Det
vil

ofte

Være

mere

belastende
for

en

entreprenør
at

skulle

forcere
arbej
det,
end
det
vil

Være
for
en

bygherre
at

skulle

aflinde
sig

med
en

udskydelse
af

færdiggørelsestidspunktet.

Bet.

]]33/1988
om

forbrugeraftaler
om

arbejder
på

løsøre
og

fast

ejendom

indeholder
et

forslag
(

lovudkastets
&

10,

stk.
3),

som

(med
mine

fremhævelser)
er

sålydende:
»I

det

om—

fang
det

må

anses
for

rimeligt
under

hensyn
til

begge

parters
forhold,
kan
den

erhvervs-

drivende
påberåbe
sig

forbehold
om

adgang
til

at

kræve

forlængelse
af

tidsfrister
som

følge
af

ekstraordinære,
udefi'a

kommende

omstændigheder,
som
den

erhvervsdrivende

er

uden

indflydelse
på

…a.

Om

denne

bestemmelses
rækkevidde
henvises
til

bemærknin-

gerne
i

Bet.

1133/1988
s.

208
f.

F

ormuleringen
er

interessant,
for

den

rammer
kernen
i

det

entrepriseretlige
forsinkelsesansvar,
nemlig
at

der
er

tale
om
et

kontrolansvar.

I

relationen

total-/hovedentreprenør
—

underentreprenør
vil

spørgsmålet,
om

AB*s
brede
force

majeure-begreb
skal

anvendes,
meget

sjældent
volde
tvivl,

fordi
AB
92

næsten
altid
vil

være

vedtaget
i

denne

relation.

20.

Jf.

Hans

Henrik
Vagner:

Entrepriseret,
4.

udg.
ved

Torsten
Iversen

(2005)
s.

113;

Erik

Hørlyck:

Entreprise,
7.

udg.

(2014)
s.

299;

Torsten
Iversen
i

T:BB
2003
s.

484.

21.

Jf.

Hans

Henrik
Vagner:

Entrepriseret,
4.

udg.
ved

Torsten
Iversen

(2005)
s.

113;

Erik

Hørlyck:

Entreprise,
7.

udg.

(2014)
s.

299;

Torsten
Iversen
i

T:BB
2003
S.

485—

5
.

Entreprenørens
ret
til

tidsjrz'sgforlængelse
uden

for
AB
92

Der
ses
på

den
ene

side

ikke
at

foreligge

domstolsafgørelser,
som

tager

stilling
til,

om

det

brede
force

majeure-begreb
i

AB
er

udfyldningsreglen,

men
der
er

på

den

anden
side

heller
ikke

afgørelser,
som

udelukker
en

be-

kræftende

besvarelse
af

spørgsmålet.
I

de

afgørelser,
som
er

nævnt

nedenfor,

var
AB

ikke

vedtaget.

U
1

97

7.306
H:

Leveringen
af
et

sorteringsanlæg
var

blevet

forsinket
bl.a.

som

følge
af

strejke
hos
en

underleverandør.
Leverandøren
fandtes
ikke
at

have

overtaget
risikoen
for

forsinkelser
af

denne
art,
og

strejken
ansås

omfattet
af
et

ved

kontrakten
taget

forbehold

om

force

majeure.

U

1932.
725
(I
)

H

(HRT

1932268):
Der

indrømmedes

entreprenøren

fristforlængelse

(et

dagbodskrav
blev

nedsat)
i

en

situation,
hvor

vejrliget
og

kørselsforholdene
på

arbejds-

pladsen

besværliggjorde
bortkørsel
af

jord.

U

1914.
66]
H:
A

havde
lejet
et

hotel,
der

skulle

opføres
af

udlejeren
og

være

færdigt

til

oktober
flyttedag

1907.

Hotellet
var

ikke

færdigt
den
26.

februar
1908,
men
der

forelå

ikke

forsinkelse
med

hensyn
til

afleveringen,
da

en

strejke
i

forbindelse
med
de

af
A

for-

langte

forandringer
i

byggeplanen
havde

forhalet

hotelbygningens
fuldførelse.

Ensartetheden
i

de

skandinaviske

fristforlængelsesregler
er

blevet

fremhævet

som
et

argument
for,
at
5

24,

stk.
1,

»…
i

vid

udstrækning
vil

skulle
anven-

des

også
i

de

tilfælde,
hvor
AB

ikke
er

vedtaget((.22

Til

støtte
for

det

synspunkt,
at

&

24,

stk.
1,

er

udfyldningsreglen,
kan

endvidere
anføres,
at

man

genfinder
reglen
stort
set

uændret
i

de

tidligere

anvendte

standardvilkår,
og
at

intet
taler

imod,
at

det

har

været

tanken
bag

bestemmelsen
blot
at

kodificere
tidligere

gældende
ret.

Reglerne
iAB
92
5

24,

stk.
1,

nr.
4

og
5,

kom
dog

først
ind
i

standardvilkå—

rene
i

henholdsvis
1951

og

1972.

Specielt
om
nr.
4

bemærkes,
at

usædvanligt

vejrlig

formentlig
også
før

AB
51

gav

entreprenøren
ret
til

fristforlængelse.

Se
i

denne

forbindelse
Axel
H.

Pedersen:
Entreprise
(1952)
s.

76,

som

under

omtalen
af

vejrligsbestemmelsen
udtaler,
at

entreprenøren
ikke

behøver
>>...

at

beregne
en

risikomargin
ved

varigheden
af

hensyn
til

vedholdende
regn,

stærkt
og

langvarigt
frostvejr
og

lign.,
[og
at

dette]
også

hidtil
[har]

været

gældende
i

praksisu.
Den

omtalte
praksis
er

imidlertid
ikke

dokumenteret,

men
hvis
der
er

dækning
for

Axel
H.

Pedersens
henvisning
til

praksis,
vil

dette
være
et

selvstændigt
argument
for,
at

nr.
4

—

som
jo
er

den

mest

interes—

sante

fristforlængelsesbegrundende
omstændighed

—

er

udfyldningsregelen.

Allerede
et

forslag
til

almindelige
betingelser
(som

aldrig
blev

gennem—

ført),
der
er

indeholdt
i

en

betænkning,
som
i

1889
blev

afgivet
af
en
i

1888

indenrigsministerielt
nedsat

kommission
til

undersøgelse
af

spørgsmålet
om

22.

Jf.

Erik

Hørlyck:

Entreprise,
7.

udg.

(2014)
s.

299.
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Kapitel
15.
F

orsz'nkelse
og

tidsåiszforlængelse

anvendelse
af

licitation
ved

Statens

byggeforetagender
mv.

indeholdt
(i

&

16,

stk.
3)

en

herpå

gående

bestemmelse.

Bestemmelsen
lød

som

følger:

»Maa

Entreprenøren
paa

Grund
af

ham

utilregnelige

Hindringer,
saasom

Krig,

Ildsvaade,
ugunstigt
Vejrlig,

Naturbegivenheder,
Striker,
som

han
ej

har

bevirket,
andre

Entreprenørers
Virksomhed
o.L.,

midlertidig
standse

Arbejdet,

kan

han

fordre
et

til

Standsningen
svarende
Tillæg
til

Tiden
for

Arbejdets

Fuldførelse.

Naar

Hindringen
er

ophørt,
skal

Arbejdet
strax

gjenoptages.
—

Ligeledes
kan

han,

naar

Suppleringsarbejder
eller

Modifikationer
i

de

oprindelige
Arbejder

have
en

Forøgelse
af

Entreprisen
til

Følge,

fordre
et

forholdsmæssigt
Tillæg
i

Tid((.

6.

Generelle

bemærkninger
om

tidsfristforlængelse

6.1.

Pligt
til

at

træffe

rimelige

dispositioner
og

til

at

reklamere

Hvis
en

entreprenør
har

overskredet
en

bindende
frist
i

tidsplanen
i

en

situ-

ation,
hvor
han
har
ret
til

fristforlængelse,
kan

han

ikke

derefter
bare
lade

stå

til.

Det

følger
af

almindelige

obligationsretlige
regler

om

accessoriske

pligter

(biforpligtelser),
at

entreprenøren
i

et

sådant

tilfælde
har

pligt
til
i

et

vist

omfang
at

tage
et

rimeligt
hensyn
til

medkontrahentens
interesser.
Det

er
i

dag

almindeligt
at

samle
(visse
af)

disse

pligter
under

overskriften
»lo—

yaliietspligta.23Bestemmelsen
iAB
92
&

24,

stk.
2,

har

altså

næppe
nogen

selvstændig
be-

tydning,
idet
det

samme
ville

gælde
også

uden

bestemmelsen.
Den
kan

——

som

flere
af

bestemmelserne
i

AB
——

opfattes
som
en

forbrugeroplysende
bestem-

melse
hvis

filsredeværelse

standardvilkårene
kan

forklares
(

og

forsvares)

ÅLLUL
U,

Ll.

DL].

»vuu

..

__
.

___

i

.

.

:

0

ud

fra

pæannnglslm
1"…

……

En

tllSlAPSættelep
nFrlermP
S'rhur7

f/zr'ht
kan

altsa

UGEU
AU

llUll
Jil.»

AUV

uv

WA

uULMAd
v..”

'n'—'—
J

u-...

___...—

—

hvad
enten
AB
er

vedtaget
eller
ikke

—

på

den
ene

side

komme

entreprenø—

ren
til

skade,
jf.

T:BB

2004.l80
VBA

(KFE

200531)
og

T:BB

2002327
VBA,

men
på

den

anden
side

påhviler
der

ikke

entreprenøren
en

pligt
til

vederlags-

frit
at

gennemføre
en

af

bygherren
ønsket

forcering,
jf.

T:BB

2016327
VBA.

T:BB
2016.
327

VBA:

Voldgiftsretten
udtalte,
at

hovedentreprenør
HE

ikke
var

kontrakt-

ligt

forpligtet
til
at

arbejde
24

timer
i

døgnet
alle

ugens
dage.
»Den

omstændighed,
at

der

indtraf
en

række

komplikationer,
som
HE

ikke
kan

gøres

ansvarlig
for,

kan

ikke

med-

føre,
at

HE

kontraktligt
skulle
være

forpligtet
til

radikalt
at

ændre
på

de

arbejdstider
_og

etapeafleveringer,
der

oprindelig
var

planlagt
og

aftalta.
HE

havde

således
ikke
haft

pligt

til

at

forcere

arbejdet.

T:BB

2004.l80
VBA

(KFE

200531):

Voldgiftsretten
tilkendegav
bl.a.,
at

entreprenør

E

som

hovedentreprenør
imidlertid
selv

kunne
have

afbødet

virkningerne
af

en

for

sen

23.

Jf.

Torsten
Iversen
i

T:BB
2008
s.

103
ff.

470

6.

Generelle

bemærkninger
om

tidsji'istforlængelse

levering
af

vinduer
ved
at

udføre

facadepudsningen,
inden

vinduerne
blev

isat,

eller
med

afholdelse
af

lidt

forøgede
udgifter
til

stillads
have

påbegyndt

opførelsen
af

udestuen
før

vinduesisætningen
og

facadepudsningens
færdiggørelse.
Det

fandtes
ikke

godtgjort,
at

bygherrens
rådgiver
har

modsat
sig

eventuelle
forslag
fra
E

om
en

sådan

ændret

rækkeføl—

ge

af

arbejderne
på

facaderne.
—

Det
ses,
at

sagen

omhandlede

entreprenørens
forpligtelse

til

at

afbøde

virkningerne
af

sin

egen

ansvarspådragendeforsinkelse.

T:BB

2002.
32
7

VBA:
En

hovedentreprenør
fandtes
ikke
at

have

overholdt
sin

pligt

efter
5

24,

stk.
2,

til

at

begrænse

forsinkelsen,
hvilket
han

kunne
have

gjort
ved
at

udføre

forskellige
arbejder

sideløbende.

Som

omtalt

ovenfor
under
3.1

pålægger
AB
92
5

24,

stk.
3,

entreprenøren

snarest
muligt

skriftligt
at

underrette
bygherren,
hvis
han

anser
sig

berettiget

til

forlængelse
af

en

frist,
men
som

ligeledes
anført
dér

tages

bestemmelsen

ikke

(altid)
på

ordene.
Det

samme
gælder
også

andre

såkaldte

procesklausu-

ler.24
I

U

[986.168
H

fandtes

entreprenøren
»...

ikke
på

en

tilstrækkelig
klar

måde
at

have
gjort
sine

krav
om

forlængelse
af

tidsfristen
gældende

under

byggeriet
…a,

men
han

fandtes

»imidlertid
at

have
krav
på

en

vis

forlæn-

gelse
af

tidsfristen
...((.
Til

støtte
for

det

synspunkt,
at

manglende
reklama-

tion

ikke
har

prækluderende
virkning,

men
at

dette
dog

ikke
er

ensbetydende

med,
at

9

24,

stk.
3,

helt

frakendes
betydning,
kan

yderligere
henvises
til

KFE
I

9826
VBA:

Voldgiftsretten
fandt

ikke,
som

sagen

forelå,
>>...

herun—

der
at

[entreprenøren]
ikke
i

overensstemmelse
med
AB
&

[24,
stk.
3]

og

fællesbetingelseme
ad
&

11,

stk.
3,

ufortøvet
har

meddelt

[bygherren]

sit

krav
om

tidsfristforlængelse
...,

at

der
er

fornødent
grundlag
for
at

god-

kende

[entreprenørens]
fradrag
af
9

spilddage,
hvorimod
der

skønsmæs—

sigt

godkendes
et

fradrag
på
2

spilddagea.
Selv
om

den
til

AB
92
&

24,

stk.

3,

svarende

bestemmelse
så

at

sige
var

blevet

forstærket
ved
en

uddybning
i

fællesbetingelserne,
tilkendtes
der

altså

entreprenøren
en

mindre

fristtbrlæn-

gelse.
(F

ællesbetingelserne
indeholdt

nemlig

sålydende

bestemmelse:
»Alle

krav
om

tidsfristforlængelser
eller

ekstrabetaling
fra

entreprenørens
side
skal

fremsættes
eller

fastholdes
senest
på

førstkommende
byggemøde,
idet

kravet

ellers

bortfaldera).
I

KFE
]

975
.4
6

D]
V

måtte
den
for

bygherren

tilsynsførende

arkitekt
have

været

»fuldt
ud

klar

over

forholdenea.
(Der

var
tale
om

mangel-

fuld

koordinering
af

fagentreprenøreme
fra

bygherrens
side).
I

KFE
]

981
.3
6

VBA
var

entreprenøren
afskåret
fra
at

kræve

fristforlængelse.
Han

havde
ikke

fremsat
krav
i

overensstemmelse
med
&

24,

stk.
3,

og

han

havde
på

trods
af

kraftige

tilkendegivelser
fra

byggeledelsen
ikke

senere

fremsat

begæring
om

fristforlængelse
—

tværtimod
havde
han

tilkendegivet,
at

han

anerkendte
sine

forpligtelser
efter

tidsplaneme.

24.

Jf.

Bernhard
Gomard:

Obligationsret,
2.

del,
4.

udg.

(2011)
s.

299
ff.
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Kapitel
15.
F

orsinkelse
og

tidsj'irz'stforlængelse

.,…

Selv
om
en

entreprenør
har

undladt
at

følge

forskrifterne
i

5

24,

stk.
3,

;

er

han

således
ikke

(altid)

afskåret
fra
at

få

fristforlængelse,
såfremt
han
kan

*

bevise,
at

der

forelå
et

fristforlængelsesbegrundende
forhold.
Der
er

»en

ten-

dens
til
å

la

realitetene
få

forrangen
fremfor
det

formellea.25
En

(anden)
del

af

forklaringen
må

formentlig
søges
i,

at

entreprenøren
undertiden
først
har

anledning
til

at

fremkomme
med

krav
om

fristforlængelse,
når

han
—

ved

'

overskridelse
af

slutterminen
—

bliver
mødt
med

dagbodskrav
fra

bygherren.
.

…i

i

Om
&

24,

stk.
3,

henvises
i

øvrigt
til

Erik

Hørlyck:

Entreprise,
7.

udg.

(2014)

…

s.

312
ff.

og
til
T
h.

Gjeruljf
i

U

1978
B

3.

92,

som

fremhæver,
»at

der
i

vold—

giftspraksis
er

en

tendens
til

så

vidt

muligt
at

lade

afgørelsen
påvirke
af

de

konkrete

omstændigheder
i

sagen((!

T:BB

2011639
VBA:

Entreprenør
E

havde
for

bygherre
BH

påtaget
sig
at

udføre
råhu-

sentreprisen
på

en

etageejendom.
Entreprisen,
der

ifølge

kontrakten
skulle
være

afsluttet

den
8.

februar
2008,
blev

først

afsluttet
den
17.

april

2008.
BH

modregnede
47

dagbøder

i

E”s

krav,
og
E

indledte

voldgiftssag
mod
BH

og

gjorde

gældende,
at

han
var

berettiget

til

fristforlængelse
som

følge
af

projektændringer
og

vejrligsspilddage.
——

Voldgiftsretten

fandt
ikke,
at

E

kunne
kræve

fristforlængelse
pga.

korrigeret

tegningsmateriale
fra

råd-

giver
R,

idet
E

dels

ikke

havde
taget

forbehold,
dels

ikke

kunne
anses
for

forsinket
som

følge
af
de

stedfundne
—

mindre
—

ændringer.

T:BB

2010279
VBA:

Bygherre
BH

(en

boligforening)
havde

antaget

hovedentreprenør

HE
til

bl.a.
at

opføre
nogle

elevatortåme
i

BH's

bebyggelse.
Arbejdet

skulle

påbegyndes

primo

november
2005

og

afsluttes
primo

december
2006.
l

januar-februar
2006

rejste

betonleverandør
L

flere

spørgsmål
til

projektmaterialet
og

gjorde
bl.a.

opmærksom
på,

at

kræfterne
ved

samlingerne
mellem

elevatortåmene
og

de

eksisterende
bygninger
var

større
end

forudset.
I

marts
2006

indstillede
L

produktionen
af

betonelementer
på

grund

af

manglende
afklaring
af

ingeniørprojektet,
og

HE

tilkendegav
over
for

BH,
at

overhol—

delsen
af

tidsplanen
forudsatte

rettidige

elementleverancer.
Under

byggeriets
gang

udar-

bejdede
HE

fiere

gange

reviderede
tidsplaner,
og

voidgiftsretten
fandt,
at

det
på

deime

baggrund
måtte
stå

BH

klart,
at

HE

ikke

længere
anså

sig
for

bundet
af

den

vedtagne
tids—

plan.
Det
var

derfor
ikke

afgørende,
at

HE

først
i

november
2006

udtrykkeligt
påberåbte

sig
ret
til

en

tidsfristforlængelse
på
4

måneder.

T:BB

2008406
VBA
:

Voldgiftsretten
tilkendte

hovedentreprenør
HE

tidsfristforlæn—

.»

gelse

under

henvisning
til,
at

det

først
i

forbindelse
med

nedtagning
af

vinduesrammer
,

viste
sig,
at

et

meget
større

antal

rammer
end

forudsat
i

kontrakten
skulle

udskiftes.
HE

_

|

fik

desuden

tidsfristforlængelse
pga.

visse
andre

forhold.
Under
de

foreliggende
omstæn-

'

,

'

digheder
—

hvor
BH

havde
afvist
at

betale
for

forcering
og
at

give

afkald
på

sanktioner
gx…-

—

havde
HE

ikke
ved
at

fremsende
reviderede

tidsplaner
givet

afkald
på

fristforlængelse.

Som

allerede
T:BB

2011639
VBA

og

KFE

198136
VBA

demonstrerer,
vil

der

forekomme
tilfælde,
hvor

entreprenøren
mister
retten
til

fristforlængelse

(udelukkende
eller

tillige)
på

grund
af

manglende
reklamation.
I

KFE
]

989.
52

25.

Jf.

Tore

Sandvik:

Entreprenørrisikoen
(1966)
s.

371.

472

6.

Generelle

bemærkninger
om

tidsj'i'istforlængelse

VBA

fandtes

entreprenøren
afskåret
fra
at

kræve

fristforlængelse
som

følge

af

usædvanligt
vejrlig,
idet

både

entrepriseaftalen
og

den

endelige
tidsplan

først
var
»...

indgået

[efterfølgende
og]

uden
at

klageren
har

taget

forbehold

om

tidsfristforlængelse
...((.

Der
ses

ikke
at

foreligge
afgørelser

vedrørende
det
her

omtalte

spørgsmål,

som

illustrerer

retstilstanden
i

de

tilfælde,
hvor
AB

ikke
er

vedtaget,
men
det

må

antages,
at

ikke
&

24,

stk.
3,

men

derimod
den

ovenfor

refererede
praksis,

der

knytter
sig
til

bestemmelsen,
er

udtryk
for

den

entrepriseretlige
udfyld-

ningsregel
på

området.

Det

forekommer
undertiden
under

byggeriets
gang,
at

det

kan

være

tvivl-

somt,
om
en

fristoverskridelse
bør

medføre

fristforlængelse,
men
at

bygherren

dog

indrømmer

entreprenøren

tidsfristforlængelse,
fordi

fristens

overholdelse

ikke
har

økonomisk
betydning
for

bygherren.
I

sådanne

tilfælde
bør

bygherren

naturligvis
sikre

sig

(bevis
for),
at

entreprenøren
ikke

tillige

kræver

økono-

misk

kompensation
på

grund
af

forsinkelse
fra

bygherrens
side.

Bygherren

kan
på

den

anden
side

ikke

udskyde
en

stillingtagen
til

en

entreprenørs
krav

om

fristforlængelse,
til

byggeriet
er

færdigt,
sml.

KFE

199764
VBA.

Formentlig
i

erkendelse
af
at

det

ikke
er

muligt
at

foretage
en

udtømmende

opregning
af

omstændigheder,
der

kan

angribe
en

tidsplan,
udtales
det
i

AB-

bet.
5.

103,
>>...
at

det

ikke
kan

udelukkes,
at

der
ud

over
de
i

[&

24,]
stk.
1,

nævnte

tilfælde
kan

opstå
helt

specielle
forhold,
der

kan

give

entreprenøren

ret
til

fristforlængelse,
selv
om

forholdet
ikke

direkte
er

nævnt
i

stk.
1

…((.

&

24,

stk.
1,

er

altså

ikke

udtømmende,
men

uden
for

stk.

l—tilfældene
og

de

tilfælde,
som

måtte

have

hjemmel
i

individuelle

kontraktsvilkår,
er

det

nok

vanskeligt
for

entreprenøren
at

komme
igennem
med
et

krav
om

fristforlæn—

gelse.
Som

anført

ovenfor
under
3.3

indeholder
KFE
199
7.5
7

VBA
dog

mu—

ligvis
et

sådant

eksempel.

6.2.

Parallelforsinkelse
(årsagskonkurrence)

»En

ulykke

kommer
sjældent
alenea,
siger
man,
og

det

kan
da

også
let

tæn-

kes,
at

den

lagte

tidsplan
for
et

byggeri
bliver

kuldkastet
af

flere

forskellige

begivenheder.Der
kan
for

det

første

være
tale

om,
at

to

begivenheder,25
som

hver
for

sig

ikke
var

tilstrækkelige
til

at

forsinke

byggeriet,
tilsammen
opnår

»kritisk

massea,

hvorefter

forsinkelse
indtræder.
I

praksis
vil

dog

formentlig
en

af

årsagerne
fremstå
som

hovedårsagen,
og

den,
der
er

ansvarlig
for

denne,
vil

blive
anset
som

værende
årsag
til

forsinkelsen
som

sådan.

26.

Der
kan

naturligvis
være
tale
om

Here
end
to

begivenheder,
men
af

nemheds
grunde

omtales
i

det

følgende
kun

tilfælde,
hvor
der

ikke
er

flere
end
to.

473

:f

_-

iI
1
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orsinkelse
og

tidsfristforlængelse

Der
kan
for

det

andet
være
tale

om,
at

to

begivenheder
(A

og

B)
—

hver

for
sig
og

uafhængigt
af

hinanden
—

forårsager

forsinkelsen.
Der

foreligger
i

så

fald
en

»fordobling
af

årsagemea.27
Hvis
man
ikke

antog
det,

kunne
den,

"'

der

var

ansvarlig
for

begivenhed
A

blot

hævde,
at

»forsinkelsen
ville

være

'

indtrådt
under
alle

omstændighedem
som

følge
af
B

(og

vice

versa).
Sagen
er

.:

den,
at

de
to

årsager

simpelthen
virker

parallelt
hen

over
et

givet

tidsrum,
og

:

årsagskonkurrencen
er

hen

over
dette

tidsrum
faktisk

(ikke
kun

hypotetisk).28

Betingelsen
om,
at

de

to

årsager
har

virket

uafhængigt
af

hinanden,
er

helt

central.
Indleder
den
ene

begivenhed
(A)
en

kausalkæde,
hvori

begiven-

hed
(B)

indgår,

foreligger
der

ikke

årsagskonkurrence.
Et

eksempel
på

denne

situation
forelå
i

T:BB

2004.]80
VBA

(KFE

200531).

T:BB
2004.
180

VBA

(KFE

200531):

Hovedentreprenør
E

påtog
sig

over
for

bygherre
BH

at

udføre
en

renovering
af

og

tilbygning
til

BH,s

beboelsesejendom.
B

blev

forsinket
med

udførelsen,
da

nogle

vinduer,
han

havde
bestilt,
ikke
blev

leveret
til

tiden.
BH

udsatte
sin

beslutning
om,

hvilken
farve

vinduerne
skulle
males
i,

indtil

vinduerne
blev

leveret.
Da

v1ndueme
ankom
til

byggepladsen,
blev

malingen
straks

leveret
af

BH.
-—

Voldgiftsretten

fandt,
at

BH's

udsættelse
af

beslutningen
om

farvevalget
var

uden

betydning.
Voldgifts-

retten

tilkendegav
dog

samtidig,
at

BH

ikke
ville
få

tilkendt

dagbøder,
da

betingelserne
for

tilkendelse
af

dagbod
for

overskridelse
af

mellemfrister
ikke
var

opfyldt.

Voldgiftsretten

tilkendegav
også,
at

E

ikke

ville
få

godtgørelse
for

forlænget

byggetid,
da

forsinkelsen

ikke

kunne

henføres
til

BH.

Problemet
med

parallelforsinkelse
kan
få

betydning
ikke

alene
for

indrøm-

melse
af

fristforlængelse
efter
AB
92
5

24

(eller
5

26),

men

også
for

tilken-

delse
af

økonomisk

kompensation
(enten
til

bygherren
i

form
af

erstatning

eller

dagbøder,
j

f.

5

25,

eller
til

entreprenøren
i

form
af

erstatning
eller

godt-

gørelse,
jf.
5

27).Årsagskonkurrencen
kan

opstå

mellem

begivenheder,
der

kan

grupperes

som

henhørende
under
(

1)

bygherren,
(2)

entreprenøren
eller

(3)

udefrakom-

mende
forhold

(navnlig
force

majeure—begivenheder,
Acts
of

God).
Hvis
der

opstår

konkurrence
mellem
to

begivenheder
inden

for

hver
af

disse

grupper,
…

er

der

ikke

noget

problem.
Et

eksempel
herpå

foreligger,
hvis

bygherren
for—

Å-

sinker

byggeriet
både
ved

ikke
at

have

opnået

byggetilladelse
og

ved

ikke
at

have

projektet
færdigt
til

byggestart.
En

sådan

»fordobling
af

årsagerne((
til

fristforlængelse
giver

naturligvis
ikke
ret
til

dobbelt

tidsfristforlængelse,
jf.

27.

Jf.
F

redrik
Stang:
Skade
voldt
av

flere

(1917)
s.

13;

Torsten
Iversen:

Erstatningsbe-

regning
i

kontraktsforhold
(2000)
s.

816.

28.

Jf.

Torsten
Iversen:

Erstatningsberegning
ikontraktsforhold

(2000)
s.

809.

474

6.

Generelle

bemærkninger
om

tidsfriszforlængelse

T:BB
2008.
701

VBA,
men

entreprenøren
vil

normalt
påberåbe
sig

begge
år-

sager,
da

han

ikke
kan

vide,
om

han
vil
få

medhold
i

den
ene

eller
den

anden.

T:BB
2008.
701

VBA:
I

efteråret
2004

indgik

bygherre
BH
(et

ejendomsselskab)
med
tota-

lentreprenør
TE

aftale
om

opførelse
af
en

kombineret
bolig-
og

erhvervsejendom
med
52

boliger
og
2

butikker.
Den

aftalte

entreprisesum
androg
73,8

mio.
kr.

ekskl.

moms,
ABT

93

var

vedtaget.
TE

overtog
projektet
fra

BH
og

dennes

rådgivere:
TR

som

totalrådgiver

og

UR

som

underrådgiver.
ABR
89

var

vedtaget.
Der

opstod
tvist
om

tidsfristforlængelse,—

hvor
TE

krævede
i

alt

188

arbejdsdage,
primært

begrundet
i

projektændringer.
TE

frem—

satte

endvidere
krav
i

anledning
af

byggetidsforlængelse,
som
BH

bestred

berettigelsen

af.

BH

gjorde

gældende,
at

TE

var

forsinket,
og

krævede

dagbøder.
—

Voldgiftsretten

tilkendte
TE

tidsfristforlængelse
for
et

længere

tidsrum
som

følge
af

projektændringer.

Om
et

af

TE

fremsat
krav
om

tidsfristforlængelse
for

udførelse
af

spunsvæg
i

stedet
for

afgravning
udtalte

voldgiRsretten:
»De

påberåbte

forsinkelser,
der

fulgte
af
de

uforudsete

kabler
i

vej

og

nødvendigheden
af
at

udføre

spunsvæg
i

stedet
for

afgravning
på

nabo—

ejendommen,
fandt
sted
i

den

periode,
hvor

arbejdet
i

øvrigt
var

forsinket
som

følge
af

omprojekteringen.
Merarbej
det

har

således
ikke

udløst
en

særskilt

forsinkelse
med

hensyn

til

det

samlede
arbejdes

færdiggørelsea.
Om
et

af

TE

fremsat
krav
om

tidsfristforlængelse

for

elementforandringer
som

følge
af

elevatorændring
udtalte

voldgiftsretten:
»TE

har

til

støtte
for

kravet
og

fristforlængelse
på
4

arbejdsdage
henvist
til,
at

der

var

tale
om

en

projektfejl,
som

medførte

omprojektering
af

elementer
fra

kælder
til

øverste
etage.

Voldgiftsretten
finder,
at

denne

forsinkelse
fandt
sted

samtidig
med

forsinkelsen
som

følge
af

omprojekteringen
af

—

-

—fløjen,

hvorfor

projektmanglen
ikke

udløser
en

særskilt

tidsfristforlængelsea.
—

Som
det

fremgår,
har

voldgiftsretten
opfattet

projektændringerne

som

hovedårsagen
til

forsinkelsen,
hvorfor
de

øvrige

forsinkelser
ikke

gav

grundlag
for

(yderligere)

tidsfristforlængelse.
J..-?

…rsiukcrse
findes
1

(overvejelser
på

baggrund
af)
de

almin—

delige
rcgkr
om

konkurrerende
Skadesårsager.
Når

det

gælder

spørgsmålet

ret
til

tidsfristforlængelse
i

et

vist

tidsrum,
må

entreprenøren
kunne

påberåbe

sig

denne,
uanset
om

han
i

øvrigt
selv
var
i

stand
til

at

udføre

arbejde
i

dette

tidsrum
eller
ej.

Det

samme
må

gælde
for

bygherrens
ret
til

fristforlængelse

i

medfør
af
&

26.

Eksempel
]
:

På

grund
af

usædvanlig
dårligt

vejrlig
(f.eks.
orkan)
kan

entreprenøren
ikke

udføre
noget

arbejde
i

to

dage.
Det

ville
han

dog

ikke

have

været
i

stand
til

alligevel,
da

en

leverance
af

vinduer
var

forsinket.

Eksempel
2:

På

grund
af
en

force

majeure-begivenhed
bliver
en

bygherreleverance
til

pladsen

forsinket,
men

byggeriet
kunne
ikke

være

kommet
videre
under

nogen

omstæn—

digheder,
da

bygherren
havde

forsømt
at

afklare
et

projektspørgsmål.

18
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Kapitel
15.

Forsinkelse
og

tidsfristforlængelse

Det
må

atter

understreges,
at

det

anførte
om

årsagskonkurrence
kun

gælder,

hvor

årsagerne
virkelig

konkurrerer
med

hinanden.
Er

den
ene

årsag

hidført

af

den

anden,

foreligger
der

ikke

årsagskonkurrence.
Kan
den
ene

årsag
ikke

anses
for

afgørende,
fordi
den

kunne
være

afklaret
i

tide,

foreligger
der

heller

ikke

årsagskonkurrence,
da

den

nævnte
årsag

negligeres
som

betydningsløs,

jf.

T:BB

2011639
VBA.

T:BB

20]1.639
VBA:

Entreprenør
E

havde
for

bygherre
BH

påtaget
sig
at

udføre
råhu-

sentreprisen
på

en

etageejendom.
Entreprisen,
der

ifølge

kontrakten
skulle
være

afsluttet

den
8.

februar
2008,
blev

først

afsluttet
den
17.

ap1'112008.
BH

modregnede
47

dagbøder

i

E”s

krav,
og
E

indledte

voldgiftssag
mod
BH

og

gjorde

gældende,
at

han
var

berettiget

til

fristforlængelse
som

følge
af

projektændringer
og

vejrligsspilddage.
—

Voldgiftsretten

fandt
ikke,
at

E

kunne
kræve

fristforlængelse
pga.

korrigeret

tegningsmateriale
fra

råd-

giver
R,

idet
E

dels

ikke

havde
taget

forbehold,
dels

ikke

kunne
anses
for

forsinket
som

følge
af

de

stedfundne
—

mindre
—

ændringer.

Voldgiftsretten
fandt

derimod,
at

E

havde

forsømt
at

sikre
sig,
at

hans

leverandør
var

bundet
til

levering
i

overensstemmelse
med

tidsplanen.
E,

der

havde
måttet
skifte

leverandør

undervejs,
var

derfor

allerede
på

denne

baggrund
afskåret
fra
at

»kræve

fristforlængelse
under

henvisning
til

forsinkelse
grundet

i

eventuelle
uklarheder
i

projektmaterialeta,
idet
evt.

uklarheder
i

R”s

materiale
antoges
at

kunne
have

været

afklaret
i

tide.

Derimod
fik
E

medhold
i

et

krav
om

tidsfristforlængelse

som

følge
af
en

under

byggeriet
indgået

aftale
om

ændret

opgørelse
af

vejrligsspilddage.
1;

KAPITEL
16

Bygherrens
beføjelser
ved

forsinkelse

Litteratur:
Mads

Bryde

Andersen
og

Joseph

Lookofsky:
Lærebog
i

obligationsret
I,

4.

udg.

(2015);
Bet.

1246/1993

indeholdende
AB
92

(citeret:

AB—bet.);
Bygge—
og

Boligsty-

relsen:

Vejledning
om

AB
92

(1994)

(citeret:

AB-vejl.);
Bolig—
og

Byggestyrelsen:
Vejled-

ning
om

pris
og

tid

(vejledning
nr.

65

af

29.

april

1993);
Bet.

620/197]
om

revision
af

Almindelige
Betingelser
for

arbej
der

og

leverancer
[AB
72];

Bernhard
Gomard:

Obligati—

onsret,
2.

del,
4.

udg.
ved

Torsten
Iversen

(2011);
Viggo

Hagstrøm
og

Herman
Bruserud:

Entrepriserett
(2014);

Hans

Henrik
Edlund:

Dagbøder
-—

bygherrens

reklamationspligt
og

kravsopgørelsen,
i

T:BB
1999
s.

167
ff.;

Jørgen

Hansen
m.fl.:

Ansvar
og

moderniseret

byggeproces
(1970);
Jørgen

Hansen:

Dagbøder
eller

erstatningskrav
ved

entreprenør-

forsinkelse,
i

U

1971
B

8.

178
ff.;

Mogens
Hansen

m.fl..
AB
92

for

praktikere
(1993);

Ole

Hansen:
Det

entrepriseretlige
hjemmelsproblem
(2008);

samme:

Entrepriseretlige

mellemformer
(2013);

samme:

Fonnkrav
og

frister
i

entreprisekontrakter,
i

T:BB
2010

s.

238
ff.;

samme:
Om
de

længerevarende

kontraktforholds
forankring
i

den

almindelige

kontraktret,
i

TfR

2011
s.

443
ff.;

Signe

Dierks
Hansen

og

Louise
Bossen:

Reaktionskrav

ved

overskridelse
af

tidsfrister
i

entrepriseforhold,
i

T:BB
2013
s.

334
ff.;

Jens

Hjortskov:

Voldgiftspraksis
om

dagbøder
for

overskridelse
af

mellemfrister,
i

T:BB
2011
s.

227
ff.;

Erik

Hørlyck:

Dagbøder
eller

erstatningskrav
ved

entreprenørforsinkelse,
i

U

17

HF")
nr.
..

---
..

F..

-,"...1-
"!

…,]…
!

A1

AX.

.…"

--.-

._-—J.J-
…

....

..

.…

.—

».

LIJ
11.,

sam”
e.

m

111

p

136,
!.

uug.

121114)
ou

III!
1726

Fu131111x613161a
611116p161

16113
31

,

1

U

1970
B

3.

9

ff.;

samme:

Totalentreprise,
3.

udg.

(2011);
T

"ste"
"ve'

ersnn:

Anmeldelse
af

OleH
ansen:
Det

entrepriseretlige
hjemmelsproblem
(2008),iET

T2008
5.

258
ff.;

samme:

Loyalitetspligten
i

entrepriseforhold,
i

T:BB
2008
s.

103
ff.;

samme:
Nogle

bemærknin-

ger
om

dagbøder,
i

Torsten
Iversen

(red.):
F

estskrift
til

Det

Danske
Selskab
for

Byggeret

(2009)
s.

105
ff.;

samme:

Udfyldende
entrepriseret,

iTzBB
2003
s.

480
ff.;

Knut

Kaasen:

Petroleumskontrakter
(2006);
Søren

Lehmann
Nielsen:

Bygherrens
ret
til

naturalopfyl-

delse,
i

U

1996
B

8.

176
ff.;

samme:

Entreprise
(1952);
Bo

Schmidt
Pedersen:

Tidsstyring

ibyggerier,
i

T:BB
2011
s.

555
ff.;

Tore

Sandvik:

Entreprenørrisikoen
(1966);

samme:

Utkast
til

nordiske

kontraktsbestemmelser
for

bygge—
og

anleggsarbeider,
NU

l976:22;

samme:
NS

3430

(1977);
Henry

Ussing:

Obligationsretten.
Almindelig
del,
4.

udg.,
2.

oplag
ved

Anders
Vinding

Kruse

(1967);
Hans

Henrik
Vagner:

Entrepriseret,
4.

udg.
ved

Torsten
Iversen

(2005);
Hans

Henrik
Vagner:
Nogle

bemærkninger
om

overskridelse
af

mellemfrister,
iTzBB
1998
s.

22
ff.
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Kapitel 17. Dagbøder

byggeriet. I T:BB 2007.435/'2 VBA var hovedparten af husene overtaget af køberne, da

dagbodskravet blev fremsat.

Andre afgørelser kan let overfortolkes: I KFE 1982. 23 VBA havde bygher-

ren ikke reageret over for entreprenørens krav om tidsfristforlængelse. I KFE

1982. 59 VBA var det tidspunkt, hvor ahevering skulle være sket, overskredet,

og arbejdet havde yderligere ligget stille i 2 måneder, inden kravet om dagbø-

der fremkom. I KFE 1979. 80 VBA havde bygherren ikke gjort opmærksom på

sit krav i forbindelse med fastsættelsen af en afleveringsdato, der overskred

tidsplanen, og der var i øvrigt udført ekstraarbejder af entreprenøren. I KFE

19 78.1 75 VBA, hvor der var tale om mellemfrister, blev dagbodskravet først

fremsat godt en måned efter den aftalte afleveringsfrist.

En enkelt nyere afgørelse forekommer dog at opstille et meget håndfast

krav om specifik reklamation (i betydningen: krav om dagbøder) —— tilmed ex

oÆcio og (så vidt ses) over for en forbruger:

T:BB 2008. 734 VBA: Bygherre BH (et ægtepar) havde i apri12005 indgået aftale med ho—

vedentreprenør HE fra Tyskland om til— og ombygning af deres enfamilieshus beliggende

i en københavnsk forstad. Efter tvist om en ekstraregning standsede HB i december 2005

arbejdet, og BH foranstaltede en stadeopgørelse pr. 11. december 2005. I marts 2006 hæ—

vede BH kontrakten, og i april 2007 indledte BH voldgiftssag. Under sagen indgav HE

et processkrift, men udeblev fra forhandlingen. Voldgiftsretten afsagde herefter kendelse

i overensstemmelse med BH'S påstand, idet HE dog blev frifundet for at betale dagbøder,

idet BH ikke havde dokumenteret, at han på forsinkelsestidspunktet på utvetydig måde

havde tilkendegivet, at der nu ville blive krævet dagbod. —— Afgørelsen forekommer over—

ordentlig vidtgående, ganske særligt i betragtning af at det ikke af kendelsen fremgår, at

HE havde gjort gældende, at BH havde fortabt sin ret som følge af undladt reklamation,

og at BH tværtimod under sagens forhandling afgav forklaring om, at han havde indskær-

pet dagbodsforpligtelsen over for HE.

Det forekommer, at der i praksis med rette stilles strenge krav til bygherrens

reklamation. Sådanne krav kan dog også overdrives, og der iindes eksempler,

som bekræfter dette. Der er forskel på den situation, at bygherren først efter

aj7everz'ngen fremsætter krav om dagbøder, og den situation, at bygherren på

et tidspunkt undervejs i byggeriet har påtalt, at entreprenøren er i ansvarspå-

dragende forsinkelse, selv om bygherrenmåske ikke lige har husket at benytte

ordet »dagboda i denne sammenhæng.

1
1
_4

'?

KAPITEL 18

Forsinkelse fra bygherrens side

Litteratur: Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky: Lærebog i obligationsret I, 4.

udg. (2015); Bet. ]246/1993 indeholdende AB 92 (citeret: AB-bet.); Bygge— og Bolig-

styrelsen: Vejledning om AB 92 (1994) (citeret: AB—vejl.); Bolig— og Byggestyrelsen:

Vejledning om pris og tid (vejledning nr. 65 af 29. april 1993); Bet. 620/1971 om revi-

sion afAlmindelige Betingelser for arbejder og leverancer [AB 72]; Bernhard Gomard:

Obligationsret, 2. del, 4. udg. ved Torsten Iversen (2011); Vzggo Hagstrøm og Herman

Bruserud: Entrepriserett (2014); Mogens Hansen m.ji.: AB 92 for praktikere (1993);

Ole Hansen: Det entrepriseretlige hjemmelsproblem (2008); samme: Entrepriseretlige
mellemformer (2013); samme: Om de længerevarende kontraktforholds forankring i den

almindelige kontraktret, i TfR 2011 s. 443 ff.; Erik Hørlyck: Entreprise, 7. udg. (2014);

samme: Totalentreprise, 3. udg. (2011); Torsten Iversen: Anmeldelse af Ole Hansen: Det

entrepriseretlige hjemmelsproblem (2008), i ET 2008 s. 258 ff.; samme: Loyalitetsplig-
ten i entrepriseforhold, i T:BB 2008 s. 103 ff.; samme: Udfyldende entrepriseret, iTzBB

2003 s. 480 ff.; KnutKaasen: Petroleumskontrakter (2006); samme: Entreprise (1952); Bo

Schmidt Pedersen: Tidsstyring i byggerier, i T:BB 2011 s. 555 ff.; Tore Sandvik: Entre-

prenørrisikoen (1966); samme: Utkast til nordiske kontraktsbestemmelser for bygge- og

anleggsarbeider, NU 1976:22; samme: NS 3430 (1977); Henry Ussing: Obligationsretten.

Almindelig del, 4. udg., 2. oplag ved Anders Vinding Kruse (1967); Hans Henrik Vagner:

Entrepriseret, 4. udg. ved Torsten Iversen (2005).

1. Indledning

I dette kapitel omtales reglerne om forsinkelse fra bygherrens side. En bygher—

res forpligtelser i henhold til en entreprisekontrakt kan opdeles i en hovedfor-

pligtelse (pligten til at betale entreprisesummen) og en række biforpligtelser

(f.eks. pligten til at levere aftalte bygherreleverancer og pligten til at overholde

tidsplanen), der som regel er karakteriseret ved, at de skal være opfyldt, for

at entreprenøren kan præstere sin ydelse. Betegnelsen biforplz'gtelse bør ikke

forlede til den fejlopfattelse, at misligholdelse af en sådan forpligtelse altid

er uvæsentlig. Biforpligtelser kan — og vil ofte — angå forhold, der er helt af-

gørende for, at byggeriet kan skride frem som planlagt.
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Kapitel
18.
F

orsinkelse
fra

bygherrens
side

Gennemgangen
af

forsinkelse
fra

bygherrens
side

falder
i

to

afsnit:
for-

sinkelse
med

betaling
af

entreprisesummen
(nedenfor
i

afsnit
2),

forsinkelse

med

biforpligtelser
(nedenfor
i

afsnit
3).

Entreprenørens
beføjelser

over
for

bygherren
i

disse

tilfælde

behandles
nedenfor
i

kapitel
19,

hvor
også

reglerne

om

reklamation
omtales.

2.

Forsinkelse
med

betaling
af

entreprisesummen

2.1.

Om

pengeforpligtelser
i

almindelighed

Hvis
der

foreligger
forsinkelse
med

betalingen
af

entreprisesummen,
er

det

som

udgangspunkt
de

almindelige
regler

om

misligholdelse
af

pengeforplig-

telser,
der

finder

anvendelse.

De

formelle
regler

om

entreprisesummens
betaling
er

omtalt

ovenfor
i

ka—

pitel
7,

hvor

aconto-
og

ratebetalingssystememe
er

gennemgået,
og

spørgsmål

om

renter,

indeksering
og

slutopgørelse
er

omtalt.

Forsinkelse
med

betaling

forudsætter,
at

det

påhviler

bygherren
at

be—

tale
et

beløb,
og
at

dette

beløb
er

forfaldet
til

betaling.
Det
kan

naturligvis

være

omtvistet,
om

bygherren

overhovedet
skylder

entreprenøren
et

beløb.

Spørgsmål
herom

behandles
imidlertid
mest

naturligt
i

kapitel
19

nedenfor,

der

bl.a.

omhandler,
hvilke

misligholdelsesbeføjelser
entreprenøren

kan

gøre

gældende,
såfremt

bygherren
ikke

betaler
til

tiden.

På

dette
sted
skal

alene

betydningen
af

pengemangeldoktrinen
fremhæ-

ves:
Der
er

ingen
retlig

undskyldning
for

ikke
til

forfaldstid
at

betale,
hvad

sladder,
og

der

kan

ikke

opnås

fristudsættelse
med

henblik
på

at

skaffe

A..

V..—
J

det

skyldi”
heløb.
»Pen
oe

ekal

man

havea,
som
det

undertiden
udtrykkes.

&U

UV

ALD

u....

I

mere

juridiske
termer
kan

dette

udtrykkes
på

den

måde,
at

der

påhviler
de-

bitor
et

objektivt
ansvar
for

pengemangel.
Penge
er

det

mest

generiske,
der

findes,
og

det
er

derfor
ikke

mærkeligt,
at

der

med

hensyn
til

forpligtelsen

til
at

skaffe
penge
i

KBL
&

30,
jf.
&

28,

stk.
1,

er

foreskrevet
et

ansvar,
der
er

endnu

strengere
end

genusansvaret
efter
KBL
&

24.

Afgørende
er

efter

lovor—

dene

simpelthen,
om

køberen
betaler
i

rette
tid

eller
ej.

2.2.

Adgang
for

bygherren
til

at

annullere

entreprisekontrakten

Det

anerkendes

sædvanligvis,
at

bygherren
har

adgang
til
at

annullere,
dvs.
til

at

forlange,
at

en

(ikke-misligholdende)
entreprenør

skal

undlade
at

udføre/

standse
arbej
det.l

Hvis

bygherren
udnytter

denne

annullationsadgang,
fraviges

entreprenørens
krav
på

naturalopfyldelse
selvsagt.

Ved
at

annullere
pådrager

1.

Jf.

f.eks.

Henry

Ussing:
Enkelte

Kontrakter,
2.

udg.

(1946)
s.

403
f.

2.

F

orsinkelse
med

betaling

afentreprisesummen

bygherren
sig

efter

almindelige
regler

erstatningsansvar
for

entreprenørens

mistede
fortj

eneste
på

den
del
af

byggeriet,
der

ikke

kommer
til

udførelse.
(AB

92
5

14,

stk.
3,

indeholder
en

modiiikation
til

bygherrens

erstatningspligt).

Adgangen
for

bygherren
til
at

annullere
er

ikke
en

ret

eller
en

beføjelse
for

denne,
men
er

blot

spejlbilledet
af,
at

entreprenøren
ikke
har
ret
til
at

fastholde

over
for

bygherren,
dvs.
ret
til

at

kræve
den

fulde

entreprisesum
betalt,
selv

om

arbejdet
ikke
skal

udføres.2

Annullation
er

misligholdelse
og

forpligter

den

annullerende
part
til
at

betale

erstatning
til

modparten
for

dennes

positive

opfyldelsesinteresse.
Annullation
kan
kun
ske

dels

(naturligvis)
mod

vederlag

for

eventuelt
udført

arbejde,
dels

mod

erstatning
til

entreprenøren
for

det

tab,

han

lider
ved

ikke
at

udføre/færdiggøre
entreprisen.

Af

AB
92
5

14,

stk.
1,

fremgår
det,
at

bygherren
kan

forlange
ændring

——

herunder”

reduktion
—
i

arbejdets
omfang,
når

ændringen
har

naturlig
sam-

menhæng
med
de

aftalte

ydelser,
og

af

stk.
5

fremgår
det,
at

entreprenøren
i

reduktionstilfældene
skal

godskrive
bygherren
de

udgifter,
som

spares
eller

burde
være

sparet

(hvilket
vil

sige,
at

han

altså
i

øvrigt
har

krav
på

erstatning).

Der

gælder
dog
den

modilikation
til

entreprenørens
krav
på

erstatning
for

mi—

stet

fortj

eneste,
at

bygherren
ved

enhedsprissatte
ydelser
har
en

vis

mulighed

for
at

reducere
disse
uden
at

skulle
betale

nogen

erstatning.
En

enkelt
und—

tagelse
til

reglen
om,
at

entreprenøren
har

krav
på

erstatning
for

sin

mistede

fortjeneste,
findes
iAB
92
5

15,

stk.
5.

Spørgsmålet
om,

hvordan

erstatningen
udmåles,
er

omtvistet,
men
der

kan

næppe
være

tvivl
om,
at

man
ved

beregningen
må

tage

udgangspunkt
i

de

retningslinjer,
som

opstilles,
når

kontrakten
hæves
på

grund
af

misligholdelse

fra

bygherrens
side,
dvs.
at

der

skal

foretages
fradrag
i

entreprisesummen
for

opnåede

besparelser
(

f.eks.
til

materialer
og
til

underentreprenører),
Bereg-

ningen

foretages
normalt
efter
et

konkret
skøn,
hvor
der

undertiden
kan

tages

hensyn
til

entreprenørens
mulighed
for
at

udnytte
frigjorte

ressourcer.3
Som

anført

ovenfor
i

kapitel
4,

afsnit
5.3,
må

dette

synspunkt
dog

anvendes
med

nogen

forsigtighed.
Det

mest

omtvistede
spørgsmål

vedrørende

erstatningen

er,
1

hvilket
omfang
der

skal

tages

hensyn
til,

hvad

entreprenøren
kunne
have

sparet
ved
at

afskedige
(fast)

arbejdskraft.4
Entreprenøren
synes
at

være
for—

2.

Betegnelsen
afbestillin

'

'

gsret
bør

und
ås,

sml.

Erzk
Hø
]

k:

E

t

(2014)
S.

234.

g

r

yc

n

reprise,
7.

udg.

3.

Jf.

Erilf

Høirlyck:

Entreprise,
7.

udg.

(2014)
s.

234
ff.;

Torsten
Iversen:

Erstatnings-

4

beregning

ikontraktsforhold
(2000)
s.

719
ff.

.

Jf.

Preben
Lyngsø:

Afbestillingsret
(1972)
s.

322
f.;

Torsten
Iversen:

Erstatningsbe-

regning
l

kontraktsforhold
(2000)
s.

719
ff.,
jf.
5.

486.
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Kapitel
18.

Forsinkelseji'a
bygherrens

side

&

Forsinkelse
med

opjjzldelse

afbiforpligtelser

misligholdelsesbeføjelser,
entreprenøren
kan

udøve.
Det

gælder
f.eks.

byg-

herrens
pligt
tll
at

stille

garanti
eller

tegne

forsikring,
der

reelt
blot

indeholder

pengeforpligtelser
for

bygherren
Hvad
angår

sådanne
fo

1.

.

'

'

'

t

1

tidsfristforlængelse
indrømmes.

rp

lg
e

5613
kan

Ingen

De

biforpligtelser,
der

angår

udførelsen
af

entreprisen,
skal

derimod
om-

tales
lidt

nærmere
her.

Det

gælder
f.eks.

bygherrens
pligt
til

at

præstere
et

pligtet
til
i

det

videst
mulige
omfang
at

afskedige

arbejdskraft,
som
er

ansat

specielt
med

henblik
på

løsning
af

den

pågældende
opgave.

Som

eksempler
fra

voldgiftspraksis
kan

nævnes
KFE

1988.
42

VBA
og

KFE

1982312
VBA:

KFE

1988.
42

VBA:
En

bygherre
ønskede

projektet
reduceret
på

grund
af

økonomiske

vanskeligheder.
Entreprenøren

krævede

erstatning
for

diverse

byggepladsomkostninger,

mistet

fortjeneste
(7

%

af

tilbudssummen)
og

stilstandsomkostninger.
Entreprenøren
iik

tilkendt
dækning
for

avancetab,
men

beløbet
blev

begrænset
under

hensyn
til

den

frigjorte

arbejdskraft,
den

sparede

administration
og

den

bortfaldne
risiko.

KFE

1982312
VBA:
Et

entreprenørfirma
(E)

havde

påtaget
sig
at

udføre
en

entreprise

vedrørende
et

kontor—
og

værkstedsbygningskompleks.
Bygherren
(B)

ønskede

ændringer

i

proj

ektet,
og
E

udarbejdede
en

opgørelse
over

merudgifteme.
På
et

byggemøde
stillede

B's

advokat
krav
om,
at

byggeriet
skulle

standses
indtil

videre.
B

selv

tilkendegav,
at

arbejdet
skulle

fortsættes.
Der

kunne
ikke

opnås

afklaring
af,

om
E

skulle

færdiggøre

arbej
det,
og
B

lod
en

anden

entreprenør
færdiggøre
det,

hvorefter
E

krævede

erstatning.

Voldgiftsretten
fandt
det

tilstrækkeligt
begrundet,
at

arbejdet
ikke
var

blevet

genoptaget,

og

der

tilkendtes
E

erstatning
opgjort

som
(1)

vederlag
for
de

udførte

arbejder,
(2)

mistet

fortjeneste
og

(3)

erstatning
til

leverandører
for

ordreannullering.
F.s.v.

angik
den

miste—

blev
det

beløb,
som
E

havde

krævet,

halveret.
(Det

fremgik
ikke
af

E”s

opgørelse,
hvilke

poster
der

indgik
i

denne
del
af

erstatningskravet,
men
kun
at

det

var

opgj
ort
til

10

%

af

restentreprisesummen).

3.

Forsinkelse
med

opfyldelse
af

biforpligtelser

3.1.

Pengeydelser
og

naturalydelser

Bygherrens
biydelser
og

biforpligtelser
er

behandlet
ovenfør
i

kapitel
7.

Som

dér

anført
kan
der

være
tale
om

forsinkelse
med
at

tilvejebringe
en

bygher-

regaranti
(AB
92
5

7),

med
at

etablere
en

aftalt

forsikring
(AB
92
&

8),

med

at

stille
en

byggegrund
til

rådighed,
at

skaffe

fornødne

tilladelser,
at

præstere

et

bygbart
projekt,
at

afklare

projektspørgsmål,
at

erlægge

bygherreleveran-

cer,
at

tilvejebringe
andre

entreprenørers
ydelser
til

tiden,
at

være
klar
til
at

tage

imod

entreprenørens
ydelse
i

overensstemmelse
med

aftalen
eller
med
at

koordinere
opgaverne.

Alle

sådanne

forpligtelser
vil

normalt
fremgå
af

kon—

traktsgrundlaget,
og

der

kan

f.eks.

udmærket
Være

truffet
aftaler
om

garanti

eller

forsikring,
der

fraviger

bestemmelserne
iAB
92

55

7-8.

Biydelser
kan

enten
være

pengeydelser
eller

naturalydelser,
dvs.

enten
kun

have
en

økonomisk
side

eller
gå

ud
på
at

erlægge
en

eller

anden
ydelse
in

na-

tura
(en

byggegrund,
en

tilladelse,
et

proj
ekt,
et

færdigstøbt
fundament
osv.).

De

biforpligtelser,
der

kun
har
en

økonomisk
side,
vil

ikke

blive

omtalt

nærmere
her,
da

de

mest

hensigtsmæssigt
behandles
i

sammenhæng
med
de

524

bygbart
projekt,
til

at

erlægge

bygherreleverancer
og
til

at

tilvejebringe
an—

dre

entreprenørers
ydelser
til

tiden.
De

bygherreforpligtelser,
der
her
er

tale

om,

llgner
(1

modsætning
til

bygherrens

hovedforpligtelse:
pengeforpligtel—

sen)

sædvanlige

entreprenørforpligtelser,
og

der

kan

derfor,

ligesom
når

en-

treprenøren

overskrider
fastsatte

tidsfrister
og

ønsker

fristforlængelse
opstå

spørgsmal
om

bygherrens
ret
til

fristforlængelse,
dvs.

forlængelse
af

fristerne

for

arbejdets

modtagelse.

Hvis
der

foreligger
forsinkelse
med

bygherrens
præstation
af
en

eller
Here

af

de

Sidstnævnte

biforpligtelser,
finder
de

almindelige
regler

om

mislighol-

delse

anvendelse.
Der
er
i

sådanne

tilfælde
ofte

tillige
tale
om

fordringsha-

vermera
fra

bygherrens
side,
fordi

entreprenøren
forhindres
i

at

opfylde
sine

forpligtelser
til

tiden
på

grund
af

bygherrens
forhold.

(Maleren
kan
f

eks

ikke

komme
i

gang,
fordi

tømreren
ikke
er

færdig).

Reglerne
om

fordringsi

havermora
er

imidlertid
helt

uinteressante,
når

det
er

bygherrens
forsinkelse

med
at

erlægge

naturalydelser,
der
er

baggrunden
for,
at

entreprenøren
ikke

kan

komme
til

at

erlægge
sin

ydelse.

Entreprenøren
vil
i

sagens
natur
altid

ga

frem
efter

misligholdelsesreglerne.
Om

ikke

andet,
følger

dette
også
af,
at

AB
92

overhovedet
ikke

indeholder
regler
om

fordringshaverrnora
(således

som

købeloven
gør

det
i

55

33—37).

3.2.

Forsinkelses'begrebet
og

retten
til

tidsfristforlængelse

Ved

entreprenørforsmkelse
er

sammenhængen
mellem
ret
til

tidsfristforlæn—

gelse
og

ansvarspadragende
forsinkelse
umiddelbar

og

let
at

forstå:

Enten
har

entreprenøren
ret
til

tidsfristforlængelse,
og
så

er

han
ikke
i

ansvarspådragende

fersmkels'e,
eller
også
har

entreprenøren
ikke
ret
til

tidsfristforlængelse
o

sa

erihan
1

ansvarspådragende
forsinkelse.
Det
er

hele

dette

sort-hvid—skeinag

der

ligger
bag

reglerne
iAB
92
&

24,

stk.
1.

,

Ved

bygherreforsinkelse
er

sammenhængen
mellem
ret
til

tidsfristforlæn-

gelse
dg

forsinkelse
hverken

umiddelbar
eller
let
at

forstå:

Bygherren
kan

have

ret
til

t1dsfristforlængelse
i

medfør
af

AB
92
5

26,

men

alligevel
skulle
betale

entreprenøren
økonomisk

kompensation
(godtgørelse)
efter
&

27.

22



Kapitel
18.

Forsinkelseji'a
bygherrens

side

Hvad

bygherreforsinkelse
angår,
er

begrebet
»ret
til

tidsfristforlængelsea

således
end

ikke
et

tfl—tfi—begreb,5
men

simpelthen
et

overflødigt
omsvøb.

Fokus
bør

derfor
rettes
mod

reglen
i

AB
92
&

27,

fremfor
&

26,

stk.
1,

der

er

mindre

interessant.
Afgørende
er

nemlig
at

undersøge
de

enkelte

tilfælde-

grupper
og

konstatere,
om

entreprenøren
har

krav
på

erstatning,
godtgørelse

eller

»ingentinga
af

bygherren,
jf.

nærmere
&

27.

På

baggrund
af

bestemmelserne
iAB
92

5%

26-27
tjener
det

ikke

noget

formål
at

søge
at

drage
en

præcis

skillelinje
mellem
de

tilfælde,
hvor

byg-

herren
har
ret
til

fristforlængelse,
og
de

tilfælde,
hvor

bygherren
ikke
har

det.

Der

vindes
næppe

noget
ved
at

opstille
en

regel
om,
at

der

ikke

foreligger

forsinkelse
fra

bygherrens
side,
hvis
han
har

krav
på

fristforlængelse,
og
at

beføjelser
for

entreprenøren
følgelig

som

hovedregel
ikke

kommer
på

tale
i

denne

situation.6
Det

centrale
er,
at

selv
om

bygherren
har
ret
til

fristforlæn—

gelse,
kan
han

være

pligtig
at

betale

entreprenøren
godtgørelse
for

den
for-

længede

byggetid.

3.3.

De

fristforlængende

omstændigheder

AB
92
&

26
er
i

vidt

omfang
&

24's

spejlbillede.
Således
er

der

fuldstændig

identitet
mellem
&

26,

stk.
2

og
3,

og
5

24,

stk.
2

og
3.

Der
kan

derfor
om
de

spørgsmål,
der

knytter
sig
til

disse

bestemmelser,
henvises
til

fremstillingen

ovenfor
i

kapitel
15,

afsnit
6.

Også
med

hensyn
til

de

omstændigheder,
der

berettiger
til

fristforlængelse,

er

der
i

vidt

omfang

sammenfald,
idet
&

26,

stk.
1,

henviser
til
&

24,

stk.
1,

nr.

3

(force

majeure),
nr.
4

(usædvanligt
vejrlig)
og

nr.
5

(offentlige
påbud
mv.).

Henvisningen
til

24,

stk.
1,

nr.
3,

4

og
5,

medfører
f.eks.
ret
til

frist-

forlængelse
for

bygherren
i

følgende

entreprise,
og

det

fremgår
af

tidsplanen,
at

malerarbejdet
skal

påbegyndes

den
1.

juni.
Hvis

maleren
ikke
kan

komme
i

gang
med

malerarbejdet,
fordi

tømreren
på

grund
af

en

brand
ikke
er

blevet
færdig
til

tiden,
vil

bygherren

kunne
kræve

fristen
for

modtagelse
af

malerarbejdet
forlænget.
Også

male—

ren

(og

tømreren,
hvis
han
er

uden
skyld
i

branden)
vil

selvsagt
kunne
kræve

fristforlængelse
i

en

sådan

situation,
jf.
&

24,

stk.
1,

nr.
2

og
3.

Som
det

fremgår,
vil

der

være
en

lang

række
af

tilfælde,
hvor

begge
par-

ter

sammenfaldende
har

krav
på

fristforlængelse.
Dette
er

der

ikke

noget

ejendommeligt
i.

5

26

giver

bygherren
ret
til

fristforlængelse
i

endnu
en

situation,
nemlig

»ved

ændringer
som

nævnt
i

5

24,

stk.
1,

nr.

la

(fremhævet
her).
&

24,

stk.
1,

5.

Jf.

AZfRoss
i

Festskrift
til

Henry
Ussing
(1951)
s.

468
ff.

6.

Sml.

Hans

Henrik
Vagner:

Entrepriseret,
4.

udg.
ved

Torsten
Iversen

(2005)
s.

158.

526

4.

Bygherreforsz'nkelse
uden

for
AB
92

nr.
1,

vedrører

»ændringer
i

arbejdets
art

og

omfang,
som

kræves
af

bygher—

ren,
)f.
&

14((.
Et

eksempel:
En

bygherre,
som

under

arbejdets
gang

beslut-

ter

Sig

for
at

foretage

ændringer
af

arbejdet,
som
har

naturlig

sammenhæng

med
de

aftalte

ydelser
—

jf.

herved
&

14,

stk.
1

(bygherren
foretager

f.eks.
en

ændring
over
for

tømreren,
der

anmodes
om
at

udføre
et

par

karnapper
i

ta-

get)
—

har

krav
på

forlængelse
af

fristen
for

modtagelse
af

de

efterfølgende

entreprenørers
(f.eks.

malerens)
arbejde.
De

efterfølgende

entreprenører
må

altså

finde
sig
i

bygherrens
ændringer,

men
de

har

dog

krav
på

godtgørelse

Jf.
&

27,

stk.
2,

og

nedenfor
i

kapitel
19,

afsnit
6.3.

Også
den

entreprenør
der

skal

udføre

ændringsarbejdet
—

i

eksemplet
tømreren

—

har
i

princippet
krav

på

godtgørelse
for

den
af

ændringen
følgende

forsinkelse,
men
for
det

meste

handles
hans
krav
af

med

bygherren
i

forbindelse
med

ændringsaftalen
jf

herved
AB
92
5

14.7

,

.

&

26

henviser
ikke
til
5

24,

stk.
1,

nr.

2:

»forsinkelse
af

arbejdet
der
er

en

følge
af

bygherrens
forhold
eller

anden

entreprenørs
forsinkelsea
I

disse

tilfælde
—

som

altså

ikke

omfatter
nr.
1

(selv
om

denne

bestemmelse

sprogligt
er

indeholdt
i

nr.

2)

—

har

bygherren
derfor
ikke
krav
på

fristfor-

længelse.
Hvis
altså

bygherren
kræver

ændringer
ud

over
&

14,

hvis
en

for-

smkelse
skyldes

projektfejl
eller

anden
fejl
fra

bygherrens
(rådgivers)
side

eller
hvis

forsinkelse
skyldes

forsinkelse
hos
en

anden

fagentreprenør
som

ikke

giver

denne
ret
til

fristforlængelse
(

f.eks.

smøleri).
har

bygherren
ikke

krav
på

fristforlængelse.

”

U

Hvad

angår

detailspørgsmål
vedrørende
de

enkelte

fristforlængelsesbe-

grundende

omstændigheder,
henvises
til

fremstillingen
ovenfor
i

kapitel
15.

4.

Bygherreforsinkelse
uden
for

AB
92

De

regler,
.der

ovenfor
er

gennemgået
om

bygherrens
forsinkelse
med

betaling

af

entreprisesummen,
hans

adgang
til

at

annullere
og

hans

mulighed
for
at

få

fristforlængelse
må
i

alt

væsentligt
antages
at

stemme
med
de

udfyldende

entrepriseretlige
regler.

Således
må

reglen
i

&

26
—

på

samme
måde
som
be—

stemmelsen
i

5

24
—

antages
at

være
den

entrepriseretlige
udfyldningsregel
på

området.
Dette
er

derimod
næppe
fuldt
ud

tilfældet
med

hensyn
til

bestem—

7.

Jf.

Erik

Hørlyck:

Entreprise,
7.

udg.

(2014)
s.

346.

23



Kapitel
18.

Forsinkelse
fra

bygherrens
side

melsen
i

&

27.3
Det
er

muligt,
at

reglen
i

&

27

kan

udvikle
sig
til

at

blive
den

almindelige,

entrepriseretlige
regel?

8.

Jf.

Hans

Henrik
Vagner:

Entrepriseret,
4.

udg.
ved

Torsten
Iversen

(2005)
s.

158;

Torsten
Iversen
i

T:BB
2003
s.

486.

9.

J

f.

Erik

Hørlyck:

Entreprise,
7.udg.
(2014)
s.

346.

528

KAPITEL
19

Entreprenørens
beføjelser

ved

bygherreforsinkelse
Litteratur:
Mads

Bryde

Andersen
og

Joseph

Lookofsky:
Lærebog
i

obligationsret
I,

4.

udg.

(2015);
Bet.

1246/1993

indeholdende
AB
92

(citeret:

AB-bet.);
Bygge—
og

Bolig—

styrelsen:

Vejledning
om

AB
92

(1994)

(citeret:

AB-vejl.);
Bolig-
og

Byggestyrelsen:

Vejledning
om

pris
og

tid

(vejledning
nr.

65

af

29.

april

1993);
Bet.

620/1971
om

revi-

sion
af

Almindelige
Betingelser
for

arbejder
og

leverancer
[AB
72];

Bernhard
Gomard:

Obligationsret,
2.

del,
4.

udg.
ved

Torsten
Iversen

(2011);
Vzggo

Hagstrøm
og

Herman

Bruserud:

Entrepriserett
(2014);

Mogens
Hansen
m.fl:
AB
92

for

praktikere
(1993);

Ole

Hansen:
Det

entrepriseretlige
hjemmelsproblem
(2008);

samme:

Entrepriseretlige

mellemformer
(2013);

samme:
Om
de

længerevarende

kontraktforholds
forankring
i

den

almindelige
kontraktret,
i

TfR

2011
s.

443
ff.;

Erik

Hørlyck:

Entreprise,
7.

udg.

(2014);

samme:

iotalentreprisc,
3.

udg.

(2011);
Torsten
Iversen:

Anmeldelse
af

Ole

Hansen:
Det

entrepriseretlige
hjemmelsproblem
(2008),
i

ET

2008
s.

258
ff.;

samme:

Loyalitetsplig-

ten
i

entrepriseforhold,
i

T:BB
2008
s.

103
ff.;

samme:

Udfyldende
entrepriseret,
i

T:BB

2003
s.

480
ff.;

Knut

Kaasen:

Petroleumskontrakter
(2006);

samme:

Entreprise
(1952)
,

Bo

Schmidt

Pedersen:
Tidsstyring
i

byggerier,
i

T:BB
2011
s.

555
ff.;

Poul

Roepstorff:

Anmeldelse
af

Jørgen

Hansen
m.fi.:

Ansvar
og

moderniseret
byggeproces,
i

U

1971
B

5.

163;

Tore

Sandvik:

Entreprenørrisikoen
(1966);

samme:
Utkast
til

nordiske

kontraktsbe-

stemmelser
for

bygge-
og

anleggsarbeider,
NU

1976r22;
samme:
NS

3430

(1977);
Henry

Ussing:

Obligationsretten.
Almindelig
del,
4.

udg.,
2.

oplag
ved

Anders
Vinding

Kruse

(1967);
Hans

Henrik
Vagner:

Entrepriseret,
4.

udg.
ved

Torsten
Iversen

(2005)

1.

Indledning
I

dette

kapitel

omtales

entreprenørens
beføjelser
i

tilfælde
af

forsinkelse
fra

bygherrens
side.

De

beføjelser,
der

står
til

rådighed
for

entreprenøren,
er

de

sædvanlige

misligholdelsesbeføjelser:
retten
til

at

kræve

naturalopfyldelse,
retten
til

at

holde
egen

ydelse
tilbage,
dvs.

standse

arbejdet,
retten
til

at

kræve

erstatning

-—

eller
den

særlige

entrepriseretlige
specialitet:
godtgørelse

—

i

anledning
af

forsmkelsen
samt

retten
til

at

hæve

aftalen.

24



QS?—__

=; 41 1. . _

sa,!b—D.19(
..,r

i

_.A
. …: ;…

.:.ra,w_
.-., ;

Kapitel
19.

Entreprenørens
beføjelser

ved

bygherreforsinkelse

Gennemgangen
kan

imidlertid
ikke
blot
ske

misligholdelsesbeføj
else
for

misligholdelsesbeføjelse,
da

entreprenørens
valg
af

beføjelse
kan

afhænge
af,

om

bygherren
er
i

forsinkelse
med
en

betaling
eller
med

f.eks.
en

pr'ojektaf—

klaring
eller

bygherreleverance.
Der
må

kort
sagt

sondres
mellem,
om

entre-

prenøren
gør
en

beføjelse

gældende
i

anledning
af

pengekrav
eller
i

anledning

af

andre
krav
end

pengekrav.
Fremstillingen
er

disponeret
således,
at

entreprenørens
krav
på

naturalop-

fyldelse
af

pengekrav
undersøges
først

(nedenfor
i

afsnit
2),

hvorpå
hans
krav

i

anledning
af

forsinket
betaling

omtales

(nedenfor
i

afsnit
3).

Dernæst
be-

handles

entreprenørens
ret
til
at

standse
arbej
det

(nedenfor
i

afsnit
4).

Herefter

rettes

søgelyset
mod

entreprenørens
krav
på

naturalopfyldelse
af

andre
krav

end

pengekrav
(nedenfor
i

afsnit
5)

og

hans
krav
på

økonomisk

kompensation

i

anledning
af

irregulær

udvikling
(nedenfor
i

afsnit
6).

2.

Krav
om

naturalopfyldelse
af

pengekrav

I

tilfælde
af

bygherrens

betalingsvægring
har

entreprenøren
krav
på

naturalop-

fyldelse,
dvs.

betaling
af

det

skyldige
beløb.
De

modifikationer,
der

sædvan-

ligvis
gøres
til

reglen

(umulighed
og

offergrænsesituationerne),
jf.

overfor
i

kapitel
16,
&

snit
2,

er

ikke

aktuelle
i

de

her

omhandlede
tilfælde,
hvor
talen

er

om

pengeforpligtelser.
Der

erindres
om,
at

bygherren
for
så

vidt
kan

undgå

fremtidige
forplig-

telser
til

at

betale

entreprisesummen
ved
at

annullere

entreprisekontrakten.

Dette
er

ansvarspådragende
...isligholdelse.

men

bygherren
skal
i

så

fald
kun

betale

erstatning
—

ikke
den

fulde

entreprisesum.
For

arbejde.
der

allerede
er

udført
af

entreprenøren,
skal

bygherren

begribeligvis
betale
fuld

pris

efter

kontraktens
satser.

Annullationen
har

kun

virkning
ex

nunc,
ikke
ex

tunc.
Se

om

uberettiget
annullation
f.eks.
T:BB

2008401
VBA

(partneringaftale)
og

T:BB

2009387
VBA

(entrepriseaftale).

3.

Krav
i

anledning
af

forsinket
betaling

Entreprenørens
krav
i

anledning
af

bygherrens
forsinkelse
med

betalingen
har

typisk

karakter
af
et

rentekrav.
Ifølge
AB
92
5

22,

stk.
11,

forrentes
entrepre—

nørens

tilgodehavende
med

rentelovens
rentesats
(p.t.

Nationalbankens
offi—

cielle

udlånsrente
+

7

%).

Som
det

fremgår
af
5

22,

stk.
11,
er

fristen
i

stk.
1

for

betaling
af

acontobegæringen
løbedage

(bestemmelsen
er

omtalt

ovenfor

3.

Krav
i

anledning
af

forsinket
betaling

i

kapitel
7,

afsnit
2.1).
Der

foreligger
en

ganske

omfattende

voldgiftspraksis

om

rentespørgsmål.
T:BB

20031
75

VBA:

Byggeriet
var

blevet

forsinket
som

følge
af

bygherrens
forhold,
og

som

følge
af

forsmkelsen
blev

tids-
og

rateplan
ændret.

Voldgiftsretten
tilkendte
renter

1

overensstemmelse
med

rateplanen

(betalingsplanen),
idet

kravet
på

betaling
ikke
var

gfgänägtdfaf,
hvad
der
på

byggepladsen
var

ydet
af

arbejder
og

materialer
jf

AB
92

,

s

.

.

,

.

d

1

TEBB

2003184
VBA:

En

entreprenør
fik

ikke

tilkendt
renter
forud
for

sagens
anlæg

e

s

ord1

bygherren
1

væsentligt
omfang

havde
fået

medhold
i

mangler,
dels

fordi

entre:

p

renøren
ikke

hane
bragt
&

46—proceduren
i

anvendelse
som
han
ku

.

_

,

—

.

nn

h

begæring
om
1

medfør
af

AB
92
5

22,

stk.
14.

e

ave

fremsat

&

KFE

1986124
VBA:
En

entreprenør
fik

ikke

medhold
i

et

krav
om

højere

rente.
Det

emgik
af

hans

fakturaer,
at

tilgodehavendet
skulle

forrentes
med
2

%

pr.

måned
men

dette
var

ikke

tilstrækkeligt
til

at

statuere,
at

aftale
om
en

højere
rente
end
den

der,fulg-

te

af

AB
72
5

26,

stk.
14,

kunne
anses
for

indgået.
Der

blev

endvidere
procederet
på

en

sædvane
for

højere
rente,
men

dette

synspunkt
blev
ikke

fulgt
af

voldgiftsretten.

KFE
]

97
7.1

VBA:
Der

blev

tilkendt
renter
af

ekstraregninger
fra

tidspunkterne
for

indsendelseaf
begæring

om

acontoudbetalinger,
jf.
i

dag
AB
92
5

22

stk.
5

Se

endv1dere

UI977.]030
Vog
U

1974680
H.

,

.

Det
kan

forekomme,
at

der

inden
for

forskellige
brancher
er

kutyme
for
en

højere

morarentesats,
se

som

eksempel
udtalelsen
U
I

982.269
GSR

(ved
et

byggecenters
leverancer
af

trælast
cg

bygningsmateriale
til

en

tømrermester

var
en

morarente
på

ca.
21

%

p.a.

sædvanlig).
I

U

1.982.268
GSR

udtales
det

imidlertid
generelt,
at

der
i

forbindelse
med

bygge-
og

anlægsarbejder
ikke

findes
nogen

kutyme
med

hensyn
til

forrentning
af

en

entreprenørs
tilgode-

havende.
Sådanne

sædvaner
er

ikke
bi"d

'

5

1,

stk.
4.1Morarentekravet

vil

være
den

sikre
post
i

entreprenørens
erstatningsop—

gørelse,
når

kontrakten
fastholdes,
men
i

det

omfang

entreprenøren
kan
do-

kumentere
et

yderligere
tab,
vil

dette
i

et

vist

begrænset
omfang

kunne
kræ-

ves

dækket
af

bygherren;
eksempelvis
vil
et

kurstab,
hvis

entreprisesummen

har

skullet
betales
i

fremmed
mønt,

skulle

honoreres
af

bygherren
jf

herved

GBLQ
7,

stk.
2

og
3.

En

række
tab
vil

dog

kunne
afvises
som

inddeekvate
—

således
f.eks.
det

tab,

som

entreprenøren
måtte
lide

ved,
at

han
på

grund
af

den

udeblevne
betaling
ikke
kan

opfylde
sine

forpligtelser
til

anden
side.2

å-

;;

zars

Lindencrone
Petersen:

Renteloven,
4.

udg.

(2013)
s.

177.

.

243.

ernhard
Gomard:

Obligationsret,
2.

del,
4.

udg.
ved

Torsten
Iversen

(2011)
s.

,

Torsten
Iversen:

Erstatnmgsberegning
i

kontraktsforhold
(2000)
s

93

ved
0

med
note

39;

Jacob

Nørager—Nielsen
m.fl.
:

Købeloven,
3.

udg.

(2008)
s:

484
f

g
531

25
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Kapitel
19.

Entreprenørens
beføjelser

ved

bygherreforsinkelse

Aftalen
kan

indeholde
særlige

bestemmelser
om

misligholdelse,
jf.

f.eks.

U
1

9725
00

H,

hvor
der
var

pålagt

bygherren
en

dagbod
på

250.000
kr.

Med

henvisning
til

den

dagældende

bestemmelse
iAFTL
&

36

blev

boden

reduceret

til

50.000
kr.3

(Resultatet
ville

være

blevet
det

samme?
hvis
det

skulle
være

bedømt
efter

AFTL
&

36
i

dennes

nuværende

formulering).

4.

Standsning
af

arbej
det

Ifølge
AB
92
5

23,

stk.
1,

er

entreprenøren
berettiget
til

med
5

arbejdsdages

skriftligt
varsel
at

standse
arbejdet,

hvis

bygherren
ikke
har

betalt

forfaldne

beløb
ved

betalingsfristens
udløb.

Denne

bestemmelse
om

entreprenørens
ret

til

at

tilbageholde
sin

egen

ydelse

(detentionsretten)
tjener
først
og

fremmest

til

at

sikre,
at

entreprenøren
ikke

»smider
gode

penge
efter

dårligea,
men

virker

samtidig
som
et

pressionsmiddel
over
for

den

bygherre,
som
ikke
be-

taler

rettidigt.

.,

.

.

Reglens

anvendelse
kan

frembyde
problemer
pa

det

praktiske
plan.

Hvrs

f.eks.
en

bygherre
under

arbej
dets

gang
gør

gældende,
at

der
er

påløbet
dag-

bøder,
og
at

hans

undladelse
af
at

honorere
en

acontobegæring
er

begrunde;

i,

at

han

holder

betalingen
tilbage

eller
har

fyldesgjort
den
ved

modregning,

mens

entreprenøren
påstår,
at

der

ikke

foreligger

dagbodsudløsende
forhold

(f.eks.
fordi
han

hævder
at

have
krav
på

fristforlængelse),
V11

entreprenøren

principielt
—

dvs.

hvis
han
tør

tage

konsekvensen
af

Sit

standpunkt
——

kunne

standse

arbejdet.
Risikoen
for

entreprenøren
er,
at

det

ved
en

voldgiftsken-

delse

ederfaloende
Fastslås,
at

dagbodskravet
bestod.
I

så

fald
har

arbejds-

].

V

vLVVLÅ—NAD—Anv
___—-

"…
"

"'”er

ererfioef
nv

entreprenøren
vil

yderligere
være

forplig-

standsmugen
vwxv»
u…

…g…,
eg

…--

tet
til

at

erstatte

bygherren
det

tab,
han
har

lidt

som

følge
af

den

uberettigede

standsning
(f.eks.

erstatning
til

de

entreprenører,
der

blev

forsmket
som

følge

af

arbej

dsstandsningen).
Risikoen
for

bygherren
er

selvsagt,
at

det

senere
fast-

slås,
at

dagbodskravet
ikke

bestod,
hvorfor

handels
ifalder

erstatningsansvar

over
for

entreprenøren,
dels

ikke
har

mulighed
for
at

få

dækket
det

tab,
han

har
lidt
ved
at

måtte

betale

erstatning
til

de

refleksforsinkede
entreprenører.

3.

Jf.

Hans

Henrik
Vagner:

Entrepriseret,
4.

udg.
ved

Torsten
Iversen

(2005)
s.

158;

Erik

Hørlyck:

Entreprise,
7.

udg.

(2014)
s.

289.

4.

Se

om

udøvelse
af

detentionsret
og

modregning
Lars

Henrik
Gam

Madsen:
Mod—

regning
med

uklare
krav

(2009)
s.

79.

4.

Standsning
af

arbejdet

Der
er

ingen

»nemme

løsningera
på

det

anførte

problem,
som
blot
er

ét

blandt
mange

eksempler
på,
at

en

part
må

tage
en

standpunktsrisikof
dvs.

indtage
et

retligt

standpunkt
og

søge
at

gennemføre
dette,

uanset
at

der
er

en

risiko
for,
at

standpunktet
senere
anses
for
at

have

været

uberettiget.
Enhver

part,
der

hæver
en

aftale,
tager

således
en

standpunktsrisiko
med

hensyn
til

op-

hævelsens

berettigelse.
Fastslås
det

senere,
at

ophævelsen
var

berettiget,
kan

den,
der

hævede,
ånde

lettet
op

(og

måske

endda
få

erstatning
af

modparten

oveni);
fastslås
det

derimod
senere,
at

ophævelsen
ikke
var

berettiget,
har
den

hævende
part

derved
selv

væsentlig

misligholdt
kontrakten
med

modparten
og

—

som

følge
af

den

uretmæssige
ophævelse

—

pådraget
sig

erstatningsansvar.

Efter

gældende
ret

må
en

bygherre,
der

mener,
at

entreprenøren
ikke
har

krav
på

betaling,
fordi

arbej
det

ikke
er

udført
eller
er

kasseret
og

skal

omgø—

res,

eller
fordi

dagbodskrav
kan

bringes
i

modregning
og

tjene
som

grundlag

for

tilbageholdelse,
kunne

indtage
dette

standpunkt.

Entreprenøren
kan

her—

overfor
indtage
det

standpunkt,
at

bygherrens

betalingsvægring
er

uberettiget,

og

vælge
at

standse

arbejdet.

Bygherren
kan

derpå

indtage
det

standpunkt,

at

entreprenørens

arbejdsstandsning
er

uberettiget,
og

vælge
at

hæve

aftalen

(efter

forgæves

advarsel).
Afgørende
bliver,
hvem
der

har
ret,
og

hvem
der

har

uret,
og

det

fastslås
først
på

dommens
dag.

Det
kan
let

erkendes,
at

tingene
kan
gå
i

hårdknude,
hvis

parterne
lader

en

konflikt
eskalere
på

denne
måde.
Hvis
de
er

bistået
af

professionelle
rådgi-

vere,
kan
de

dog

undertiden
finde
en

forligsmæssig
løsning

eller
i

det

mindste

en

måde
at

»parkere

problemetu
på.

Entreprenøren
kan

f.eks.

frafalde
en

del,

bygherren
betale
en

anden
del
nu

og

deponere
resten
i

et

pengeinstitut.
AB
92

giver
et

par

regler,
der

også
er

værd
at

omtale
i

denne

sammenhæng:
For
det

første

fastslår
&

22,

stk.
13,
at

bygherren
i

tilfælde
af

uenighed
om

opgørelse,

skal

betale

tilgodehavender,
som

parterne
er

enige
om.
For
det

andet

bestem-

mer
&

22,

stk.

14,
at

hvis
der

mellem
parterne
er

uenighed
om

bygherrens

adgang
til

at

holde

betalinger
tilbage
eller

foretage

modregning
i

entreprenø-

rens

betalingskrav,
linder

reglerne
i

5

46

anvendelse,
hvis
en

part

begærer
det.

Der
har
i

teorien
været

fremsat
nogle

forslag
til,

hvorledes

retsregleme
kan

udlægges,
så

de

hindrer
en

eskalation
af

konflikten
i

nogle
af

de

situationer,
hvor

bygherren
mener
at

være

berettiget
til

at

holde

tilbage
eller
at

modregne,
men

formentlig
kan

ingen
af

disse

forslag
holde
for
en

nærmere

prøvelse.

5.

Jf.

Palle
Bo

Madsen
i

U

1976
B

8.

277
ff.;

Torsten
Iversen:

Erstatningsberegning

ikontraktsforhold
(2000)
s.

156;

Bernhard
Gomard:

Obligationsret,
2.

del,
4.

udg.

ved

Torsten
Iversen

(2011)
s.

118
og
s.

225;
Lars

Henrik
Gam

Madsen:

Modregning

med

uklare
krav

(2009)
s.

31

f.

og
—

særligt
om

entrepriseforhold
—

s.

73

ff.
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Kapitel
19.

Entreprenørens
beføjelser

ved

bygherreforsinkelse

Hans

Henrik
Vagner

henviser
i

»Entrepriseretu
til

det

materielretlige
likviditetskrav

til

modfordringen,6
der

hævdes
i

dele
af

den

obligationsretlige
teori.

Lægges
dette
krav

til

grund,
kan

modregning
med
en

uvis

modfordring

(dagbodskravet)
ikke

gennemtvinges

i

tilfælde,
hvor

misligholdelse
af

hovedfordringen
(entreprisesummen)

medfører,
at

ho—

vedrnanden

(entreprenøren)
kan

gøre

særlige

beføjelser
(f.eks.

standsningsret)
gældende.

Forfatteren
fortsætter:
»Hvis
dette
er

rigtigt,
betyder
det,
at

modregning
ofte
vil

være

ube-

rettiget
i

de

her

omhandlede
tilfælde,
hvor
det

ikke

sjældent
vil

være

berettiget
at

karak-

terisere

modfordringen
som
uvis.
Hvis

entreprenøren
afviser
en

modregningserklæring
på

grund
af

berettiget
tvivl
om

dagbodskravets
eksistens,
vil

bygherren
i

så

fald

kunne
hæv-

des
at

være
i

misligholdelse,
selv
om
det

senere
måtte
vise
sig,
at

dagbodskravet
bestodrr.7

I

den

seneste
udgave
af

»Entrepriseretrr
er

der

lanceret
en

anden

mulighed:
»I

stedet

for

det

materielretlige
likviditetskrav
var
det

måske
mere

nærliggende
at

henvise
parterne

til

at

søge
&

46-proceduren
bragt
i

anvendelse
i

overensstemmelse
med

reglen
i

5

22,

stk.

14.

Selv
om
en
&

46-afgørelse
ikke
kan

eksekveres,
kan
den

udmærket
hævdes
at

have

den

virkning,
at

parterneforeløbz'g
må

rette
sig

efter
den,

hvad
enten
de

vil

eller
ej.

Hvis

&

46-afgørelsen
går

ud

på,

at

entreprenøren
ikke
kan

standse

arbejdet,
fordi

bygherren

med
rette
har

modregnet
med
et

dagbodskrav,
misligholder
entreprenøren
altså

entrepri-

seaftalen
ved
at

standse
arbejdet

—

også

selvom
han

under
en

senere

voldgiftssag
måtte
få

medhold
i,

at

bygherren
ikke

havde
et

dagbodskrav.
Efter
dette

ræsonnement
erstatter
&

46—proceduren
så

at

sige
det

materielretlige
likviditetskrav.
Der

findes
dog

ingen

praksis

eller

teori,
der

kan

tages
til

indtægt
for

ræsonnementet.
Tværtimod
er

det

opfattelsen,
at

en
&

46—beslutning
ikke
har

nogen

retsvirkninger
inter

partes,
jf.

AB-bet.
s.

151
og

Chr.

Johansen:
AB
92
53”

46

og

400

sager
om

sagkyndig
beslutning
s.

100.((8

Problemet
ved

begge
de

angivne
forslag
er,

dels
at

de

er

omgærdet
med
stor

usikker-

hed,
dels
at

de
—

hvor
de

skal
stå

deres

prøve
—

indebærer,
at

den

bygherre,
der

faktisk

senere
viser
sig
at

have
haft
et

krav,

alligevel
anses
for
at

have

misligholdt
væsentligt
og

dermed
have

fremkaldt
f.eks.
først
en

standsning
og

siden
en

ophævelse
fra

entreprenø—

rens

side.

Denne

konsekvens
forekommer
temmelig
uantagelig.

Det

først

angivne
forslag

—

at

afskære

bygherren
fra
at

modregne
under

henvisning
til

modfordringens
manglende

likviditet
(klarhed)

—

må

formentlig
også

afvises

allerede
af

den

grund,
at

fordringerne

er

konnekse.9
Den

omstændighed,
at

entreprenøren
undlader
at

afgive

skriftligt
varsel,
af-

skærer
ham
ikke
fra
at

gøre

brug
af

reglen
i

&

23,

stk.
1,

jf.

T:BB

2004.180

6.

Jf.

Henry

Ussing:

Obligationsretten.
Almindelig
del,
4.

udg.,
2.

opl.

ved

Anders

Vinding
Kruse

(1967)
s.

326
f.;

Bernhard
Gomard:

Obligationsret,
3.

del,
2.

udg.

ved

Torsten
Iversen

(2009)
s.

213
f.;

Stig

Jørgensen:

Kontraktsret
2

(1972)
s.

72;

Lars

Henrik
Gam

Madsen:

Modregning
med

uklare
krav

(2009)
s.

281
ff.

Se

også

U

2001260
H

om

eneforhandling
og

—

særligt
om

lejeforhold
—

H.

Krag

Jespersen

iTzBB
2001
s.

126
ff.

samt

U2005.668
H.

7.

J

f.

Hans

Henrik
Vagner:

Entrepriseret,
4.

udg.
ved

Torsten
Iversen

(2005)
s.

152,
jf.

3.

udg.

under

medvirken
af

Torsten
Iversen

(2001)
s.

145;
2.

udg.

(1993)
s.

149;
1.

udg.

(1988)
s.

139

med
note
58.

8.

J

f.

Hans

Henrik
Vagner:

Entrepriseret,
4.

udg.
ved

Torsten
Iversen

(2005)
s.

152.

9.

Jf.

Lars

Henrik
Gam

Madsen:

Modregning
med

uklare
krav

(2009)
s.

360
ff.

534

. __: —__,_____ _

S-

&"

4.

Standsning
af

arbejdet

VBA

(hvor

entreprenøren
var

berettiget
til

at

suspendere

mangelsudbedring

som

følge
af

bygherrens

betalingsvægring)
og

formentlig
også

KFE
19
75.
80

D1V(hvor
det

1kke

fandtes
godtgj
ort,
at

en

underentreprenør
havde

accepte—

ret

ikke
at

modtage
betaling).
Det
må

naturligvis
anbefales,
at

entreprenøren

giver

varslet

skriftligt
som

anført
i

5

23,

stk.

I.")

Standsning
af

arbejdet
spiller
en

stor

rolle
i

praksis,
og

spørgsmål
om

arbejdsstandsningens
berettigelse
eller

mangel
på

samme
har

foreligget
til

afgørelse
i

en

lang

række

sager.

T'BB

2015.
623

VBA:
I

november
2013

indgik

bygherre
BH

og

entreprenør
E

aftale
om

at

E

skulle

renovere
og

indrette
8

lejligheder
i

en

ejendom

tilhørende
BH.

Ifølge

aftaleri

skulle
E

imflevere
8

stk.

nøglefærdige,

indflytningsklare
lejlighedem

ihenhold
til

udleve-

retmater1ale.AB
92

var

vedtaget,
bortset
fra

reglerne
om

sikkerhedsstillelse.
Der

opstod

underver

uoverensstemmelser
som

følge
af

ekstraregninger,
og
E

standsede
efter

varsling

arbejdet
i

juni

2014,

hvorefter
BH

hævede

entrepriseaftalen.
Der

blev
kort
efter

gennem—

ført
en

stadeforretning,
hvor

værdien
af

det

udførte

arbejde
blev

opgjort.

Efterfølgende

indledte
E

voldgiftssag
mod
BH

med
krav
om

betaling
for

arbejde,

ekstraarbejde
om—

kostmngeri
forbindelse
med

standsning
og

tabt

avance.
BH

nedlagde

selvstændig
påstand

om

erstatning
for

merudgifcen
ved
at

få

arbej
det

færdiggjort
af

en

anden

entreprenør
Det

var

under
sagen

mellem
E

og

BH

ubestridt,
at

værdien
af

det

udførte

arbejde
overste

summen
af
de

beløb,
som
BH

havde
betalt
eller
var

blevet

afkrævet.
—

I

overensstemmelså

med

stadeopgørelsen
lagde

voldgiftsretten
til

grund,
at

E

havde
en

forfalden
faktura
for

udført

arbejde,
da

standsningen
af

arbej
det

blev

varslet.
En

formel

betingelse
om
at

BH's

rådgiver
skulle
have

godkendt

udbetalingen
kunne
ikke

ændre

herved
da

den

månglende

godkendelse
var

grundløs.
E”s

standsning
af

arbejdet
var

således

bereitiget
og

BH

havde

ophævet
aftalen
med

urette
()

pådraget
sig

erstatningsansvar
herved.

,

T:BB

2010273
VBA:
I

maj

2007

indgik

bygherre
BH

og

totalentreprenør
TE

aftale

om,
at

TE

skulle

opføre
22

delvis

sammenbyggede
enfamilieshuse

og
4

eierleiligheder

I

aftalen
var
der

henvist
til

ABT
93.

Undervejs
indtrådte
der
en

lang

række

foszinkeiger

Deni21.
august

2008

havde
TE
et

ubetalt

tilgodehavende
hos
BH

påyca.
4,75
mio
kr

L

og

BH

indbetalteusamme
dag

knap
1,2

mio.
kr.

og

fremsendte
en

opgørelse,
hvorefter
ca

3

mio.
kr.

blev

tilbageholdt
til

dækning
af

modkrav,
bl.a.

begrundet
i

dagbøder
og

mangler

TE

fortsatte
arbejdet
og

fakturerede
yderligere
2,5

mio.
kr.

den
1.

september
2008
og

naesten
2,8

mio.
kr.

den
1.

oktober
2008.
BH

indbetalte
den
22.

september
2008

godt
2

3

åmo.
kr.

Ved

brev
af
2.

september
2008

varslede
TE

arbejdsstandsning
med

udgangen
åf

233891

isieäzember
2008.
Efter

en

del

korrespondance
skrev
BH”s

advokat
den
21.

oktober

at

BH
v…

ilat
det

var

uberetiiget,
at

TE

havde
forladt

pladsen
den
15.

oktober
2008,
og

oktober

zgogælve,
dersom
TE

1kke

genopiog
arbej
det

inden
den
27.

oktober
2008.
Den
28.

retten
fandt

TEiævecåeBH
kontrakten
og

mdgav

begæring
om

stadeopgørelse.
—

Voldgifts—

2008
kun
ha
d

5

ardfjdsstandsnmg
berettiget,

1detBH*s
samlede
modkrav
den
21.

august

standsnin
hv
3

a?

aget

godt

500.000
kr.

Den

omstændighed,
at

TE

efter
den

bebudede

result
g

,av
e

ortsat

arbejdet
1

ikke
helt

ubetydeligt
omfang,

kunne
ikke
føre
til

andet

at.

BH
s

ophævelse
fandtes
herefter

uberettiget.

10.

Jf.

Erik

Hørlyck:

Entreprise,
7.

udg.

(2014)
s.

294.

535
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Entreprenørens
beføjelser

ved

bygherreforsinkelse

4_

Standsning
a

farbej
det

T:BB

2009.
937

VBA:

Hovedentreprenør
HE
og

underentreprenør
UE

indgik
i

april

for

entreprisens

færdiggørelsea,
men

sagen

afgjordes
ved
at

E

ikke
fik

krav
å

entre
'

…

2007

aftale
om,
at

UE

skulle
levere
og

montere
kviste
og

kabiner
til

HE*s

renovering-

sesummen,
mens
BH

ikke
fik

krav
på

yderligere
erstatning,.

—

Som
det

frem

årpvar
sa

pH-

fg'z

sentreprise
på

en

boligkarré.
Der

opstod

undervejs
tvist
om

betaling,
og

UE

standsede

omstændigheder
ret

specielle,
og

resultatet
kan

bero
på

en

bevisbedømmelsge
;om

”(felis

;:
'.

arbejdet,
hvorefter
HE

hævede

kontrakten.
—

Voldgiftsretten
fandt,
at

betalingsbetingelsen

let
at

bedømme
på

baggrund
af

kendelsens
ordlyd.
Det
bør

ikke

kunne

forekomme
at6

er

;;

»levering/opstart
montagea
måtte

betyde,
at

der

var
to

muligheder.
Da

der

skulle

leveres

entreprenør
kan

opkræve
hele

entreprisesummen,
inden
han
har

udført
hele

arbe'det,
Meg

_

f';

og

monteres
kviste
til

en

hel

karré,
og

da

det

ikke

kunne
anses
aftalt,
at

alle

kviste
skulle

et

eksempel:
Har
en

entreprenør
påtaget
sig
en

given

entreprise
for
1

mio
kr
]0

ddfert

sq

leveres
inden

montage,
måtte

betalingsbetingelsen
forstås

således,
at

en

rate
på

700.000

50
%

af

arbejdet,
kan
han

ikke

udfakturere
det

udførte

arbejde
med
1

mio
.kr.

rugen
_

Ølt

.

3

kr.

forfaldt,
når

der
var

sket

levering
på

pladsen
af

de

første

kviste,
hvilket
skete
den
9.

andet
lige

—

kun

med

250.000
kr.”

Problemet
i

T:BB
2003.
83

VBA

(KFE
200,4
]
)

var
at

?

august
2007.
Det

fandtes
at

være

uden

betydning,
at

UE

havde

udstedt

fakturaen
den
8.

%

opgørelsen
af,

hvad
der
var

udført
af

den

tidligere

entreprenør
og

hvad
der

stod

tilba,
a

i

august
2007.
Det
var

herefter

berettiget,
at

UE

varslede
arbej

dsstandsning
den
20.

august

;i

var

fejlbehæftet,
og

bygherren
var

ikke

uden

medansvar
herfo;12

ge,

2007.
UE

standsede
arbejdet
den
23.

august
om

aftenen
og

iagttog
således
ikke

varslet
på

Se

også

som

eksempler
på

berettiget

arbejdsstandsning
T:BB
2007
782

VBA

T'BB

5

dage

ifølge
AB
92
&

23.

Voldgiftsretten
bemærkede,
at

dette
var

ukorrekt.

Voldgiftsretten

2004282
VBA

og

KFE
1978.
98

VBA.
Se

om

uberettiget

arbejdsstandsnin'
T-
B
B

20,0
3

'27
8

lagde

endvidere
til

grund,
at

UE

også

havde
krævet
en

uforfalden
faktura
betalt
som

betin—

1

VBA

(hvori
en

underunderentreprenør
ved
at

standse
arbejdet

misligholdä
eh

forli

saft
l

gelse
for
at

genoptage
arbejdet.

UE*s

arbejdsstandsning
havde

herefter
været

uberettiget,

med

underentreprenøren)
og

KFE
1987.
189

VBA

(hvori

bygherren
ansås
for

beretgti
etat'el

således
at

BH”s

ophævelse,
der

var

sket

efter

varsel,
var

berettiget.

at

nægte
at

honorere
nogle

acontobegæringer
som

følge
af

modkrav)

g

1

U

200885
1/2
H

(udeladt)
:

Sagen
angik

berettigelsen
af

entreprenør
E's

arbejdsstands-

'

”mg
Og

bygherre
BH
S

Ophævelse
samt
det

ØkonomlSke
Opgør

mellem
paneme'
Bagg…”

'

Det
ma

antages,
at

entreprenøren
kan

udøve

detentionsret
i

den
her

anvendte

den
var,
at

E

havde
sendt
to

acontofakturaer
den
18.

april

2004
og

standset
arbejdet

den

14.

maj

2004,
da

fakturaerne
ikke
blev

betalt
af

B.

Højesteret
fastslog,
at

der

ikke

forelå

betydning,
selv
om
AB
92

ikke
er

vedtaget.”
Det
er

et

åbent

spørgsmål,
om

forsinkelse
fra

E's

side,
da

arbejderne
blev

standset,
samt
at

B

ikke

havde
noget

krav
mod

standsningsretten
i

Sådanne

tilfælde
først
kan

UdØVeS,
når

forfaldsdagen
er

E
i

anledning
af

bortkomst
af

materialer.
E

havde
været

berettiget
til

at

fakturere
a

conto

overskredet
med
5

arbejdsdage,
men
det

må

formentlig
antages
at
5

23

stk

som
sket
og
til

at

standse

arbejderne
den
14.

maj

2004.
B”s

ophævelse
af

entrepriseafta—

1,

er

udfyldningsregel
på

området

Såfremt

bygherren
har

Stillet
'kk

”

h

&

lerne
var

derfor

uberettiget,
og
E

var

herefter
berettiget
til

betaling
for

udført

arbejde
og

over
for

entreprenøren
U

døvelse
;
f

stand
.

.

'

_

Sl

_

er

e

for

mistet

fortjeneste
på

restentreprisen.

d

'

.

smngsret
er

mindre

Indgrlbende

en

ophævelse
af

kontrakten,
og

det
er
1

hvert
fald

sikkert,
at

betingelserne

T:BB

200383
VBA

(KFE
2004.
I

):

Bygherre
BH
og

hovedentreprenør
HE
(et

A/S)

indgik
i

foråret
2000

aftale
om

renovering/ombygning
af

en

lagerbygning
til

lejeboliger.

Den

samlede

entreprisesum
androg
5,5

mio.
kr.
I

juli

2000
gik

HE

konkurs,
og

BH

kon-

-

__

…

2.
_1

-

_.

Me
2

..

_…

L'

for

dens

udøVelse
ikke
Cl

sa

strenge
som

hævebeungelseme.

taktede
alle

underentreprenøreme
og

indgik

fagentrepriseaftaler
med

disse.

Entreprenør
E

*”

T:BB

2014315
V:
I

2009

indgik

bygherre
BH

og

entreprenør
E

aftale
om

opførelse
af

(et

A/S)

påtog
sig

således
den

1441…
2000
at

fær

diggør
e

»[_
_

.]

de

arbejder,
der
er

omfattet

en

bolig
med

lade.
AB
92

var

ikke

vedtaget.
Ultimo
juni

2010

nægtede
BH
af

betale
E*s

af

tømrerentreprisen
mv.,
jf.

aftalegrundleget
med

hovedemreprenør
[…]q.
for
et.

beløb

acontoregning
af
1-

juni

2010
På

187-500
kf-

Efter
et

varsel
På
5

dage

fOTIOd
E

herefter

på

483.741
kr.

Den
31.

juli

2000

fremsendte
E

en

acontobegæring
på

375.000
kr.

inkl.

pladsen.
Itiden

herefter

korresponderede
parterne

om

diverse
mangler
og

BH

udtog
stæv—

moms
til

BH

med

oplysning
om,
at

beløbet
var

tiltransporteret

skattemyndighedeme_
E

ning
mod
E
i

august
2010

og

hævede

entrepriseaftalen
den
12.

januar
2012.

—

Landsretten

fremsendte
på

ny

begæringen
den
8.

august
og

rykkede
for

betaling
den
22.

august.
BH

fandt,
at

BH

havde
været

berettiget
til

at

nægte
at

honorere
E's

acontoregning
og
at

E's

afviste

begæringen
den
23.

august
med

henvisning
til,
at

begæringen
ikke
var

forelagt
for

:

standsning
af

arbejdet
således
havde
været

uberettiget.

,

et

byggemøde,
således
som
det
var

aftalt.
Den
24.

august

meddelte
E,
at

arbejdet
ville
blive

;.

standset,
og

efter
et

møde

mellem
parterne

den
28.

august

hævede
E

aftalen
den
29.

august.

Entre

renøren
ha

'

-

.

1'

C

0

På

mødet
var
der

enighed
om

stadiet
og

værdiansættelseme,
ligesom
det

blev
»[.
.

.]

klart

sta

dp

b

_

ndVldere

ftandsnlngsret.
thS

bygherren
gar

konkurs,

…

.

n

ser

etalmgeme,
thS
der

abnes

forhandling
om

tvangsakkord,
eller
hvis

for

mødedeltagerne,
at

færdiggørelse
af

tømrer/snedkerentreprisen
[…]

ikke
ville

kunne

,

.;

h

f

h

.

_

_

_

gennemføres
for

entreprisesummena.
På

dette

tidspunkt
resterede
der

uomtvistet
arbejder

.m

»

ans
or

Old
1

øvr1gtv1ser
Slg
at

Være

Sådanne,
at

han
må

antages
at

Være
Ude

for

150.000
kr.,

hvorimod
der

var

uenighed
om,

hvilke
af

de

resterende
arbejder
der
var

&

få

afstand
til
at

opfylde
aftalen,
&

23»

Stk'
2:

1-

pkt.

Ifølge

besæmmelsens
2'

pkt

omfattet
af

parternes
aftale.

Voldgifcsretten
lagde

senere
til

grund,
at

der
på

det

anførte

'
'

.

tidspunkt
resterede

arbejder
for

yderligere
540.000
kr.,
og
at

entreprisen
således
var

væ-

,.

11

Jf

Erik
H

I

k'

-

sentligt

underkalkuleret
fra

E's

side.
—

Voldgiftsretten
fandt
ikke

grundlag
for
at

fastslå,

.

,,

'

rå…

12:

Jf.

Erik

Hørlyck.

Entreprise,
7.

udg.

(2014)
S.

265.

at

E
i

acontobegæringen
havde

faktureret
mere

arbejde,
end
der
var

udført.
Som

følge
af

».

U.

13.

Jf.

BernhågyåemazgngsligåiEsge?glä)
ls.

41421

(1

T

.

.

,

.

e

,

.u

g.

ve

orsten

Iversen
(2011)
s.

E's

underkalkulation
havde
BH

ikke

været

pligtig
at

honorere

acontobegæringen,
men
han

.,

burde
have

honoreret
den

delvis.Und1adelsen
heraf
kunne
dog

ifølge

voldgiftsretten
ikke

,

anses
for
en

hævebegrundende
misligholdelse.
E

blev

derfor
anset

»erstatningsansvarlig
_

.'

*

113.

Anderledes
måske

Stig

Jørgensen:

Kontraktsret
2

(1972)
s.

110;

Torsten
Iversen

i

LBB
2003
S.

484”

Hans

Henrik
Vagner'

Entre

risere
4

ud

v

1

.

,

'

t,

.

.

,:f

(2005)
s.

153_

p

g

ed

Torsten
Iversen

536

3_

._g;

537

28



"__ »—_—__.

. _

._-—,......___ ....—J ,......— ._.

._.; :… …. ;,

Kapitel
19.

Entreprenørens
beføjelser
ved

bygherreforsinkelse

er

det

dog
en

betingelse,
at

bygherren
ikke
har

stillet
eller
på

entreprenørens

opfordring
ikke

straks
stiller

betryggende
sikkerhed
for

opfyldelsen
af

den

resterende
del
af

aftalen.

Bestemmelsen
udtrykker

dansk
rets

almindelige

regler
om

standsningsret
ved

entreprenørens
konkurs
mv.14

Kravet
om

betryggende
sikkerhed
indicerer,
at

man
ikke
blot
kan

anvende

princippet
iAB
92
5

7.

En
&

7-sikkerhed
kan

efter

omstændighederne
være

enten
for

stor

eller
for

lille:
For

stor,
hvis

arbej
det
er

næsten

afsluttet,
og

for

lille,
hvis
der
er

tale
om
en

længerevarende
entreprise,
og

entreprenøren
netop

står

over
for
at

skulle

foretage
store,

økonomisk
belastende
indkøb.'5

Standsningsret
kan

ikke
blot

udøves
af

entreprenører,
men
også
af

rådgi-

vere,
jf.

f.eks.
T:BB

2010408
VBA.

T:BB
2010.
408

VBA:

Byggeperioden,
der
var

planlagt
til

20

måneder,
blev

forlænget
med

26

måneder,
og

totalrådgiver
TR

rejste
over
for

bygherre
BH

krav
om

yderligere
honorar

på

grund
af

den

forlængede
byggetid.

—

Voldgiftsretten
fandt,
at

TR
var

berettiget
til

et

ikke

ubetydeligt
honorar
ud

over
det

aftalte
som

følge
af

den

væsentlige
forøgelse
af

TR*s

arbej
de
i

forhold
til,

hvad
der

med

rimelighed
kunne

forudsættes
ved

aftalens

indgåelse.

På

denne

baggrund
var

BH”s

fuldstændige
afvisning
af

TR”s

krav
om

ekstrabetaling
væ-

sentlig

misligholdelse,
der

berettigede
TR*s

standsning
af

arbejdet.

%.

Krav
om

naturalopfyldelse
af

andre
krav
end

pengekrav

Som

anført

ovenfor
i

afsnit
2

har

entreprenøren
over
for

bygherren
krav
på

naturalopfyldelse
af

hovedforpligtelsen

(betalingsforpligtelsen),
kun

modifi-

ceret
af

reglerne
om

bygherrens

annullationsadgang.

Det

svnspunkt
har

været

hævdet,
at

samme
princip
må

være

gældende
for

bygherrens

biforpligtelser,
f.eks.
når

det

gælder

bygherreleverancer.16
Dette

kan
dog

ikke

antages.

Entreprenøren
kan

næppe
opnå
en

dom
over

bygher-

ren,

som

fastslår,
at

denne
skal

levere
f.eks.

nogle

ståldragere
eller

vinduer

inden
for
en

bestemt
frist.
I

hvert
fald

spiller
krav
om

naturalopfyldelse
fra

entreprenørens
side

overhovedet
ingen
rolle,
når

det

gælder

bygherrens
bi-

forpligtelse
til
at

tage

imod

entreprenørens
ydelse
til

rette
tid.17

14.

Jf.

AB—bet.
s.

102.

15.

Jf.

Mogens
Hansen

m.fl.:
AB
92

for

praktikere
(1993)
s.

88.

16.

Jf.

Hans

Henrik
Vagner:

Entrepriseret,
4.

udg.
ved

Torsten
Iversen

(2005)
s.

160.

17.

Jf.

således
også

Hans

Henrik
Vagner:

Entrepriseret,
4.

udg.
ved

Torsten
Iversen

(2005)s.l60.

»...

6.

Økonomisk

kompensation

6.

Økonomisk

kompensation

I

de

tilfælde,
hvor

entreprenøren
af

den
ene

eller
den

anden
grund
bliver
af—

skaret
fra

at

udføre
Sit

arbejde
i

overensstemmelse
med

tidsplanen,
opstår

spørgsmalet,
om

han
—

der

forudsættes
at

have
krav
på

fristforlængelse
—

i

den

anledning
kan

rejse
krav
mod
b

'

'

_

ygherren
om

økonomisk
kom

og
1

bekræftende
fald
i

hvilket
omfang.

pensation,

Problemet
om

økonomisk

kompensation
i

anledning
af

forsinkelse
vil

ikke

sjældent
være

forbundet
med

spørgsmålet
om

vederla
f

'

.

.

or

ændrin
-

ekstraarbeide,if.
f.eks.
KFE

199745
VBA.

g

gs

eller

KFE
1997.
45

VBA:
I

sagen,
der

angik

bygningen
af

Storebæltsbroen,
udtalte

voldgifts—

retten
bl.a.

følgende:

»Bestemmelsen
i

FB
&

2,

stk.
2,

hvorefter
der
i

forbindelse
med

udbud[d]et
skal

gives
de

oplysninger,
som
er

nødvendige
for

udarbejdelsen
af

tilbud
er

udtryk
for

den

almindelige

entrepriseretlige
regel,

hvorefter

udbudsmaterialet
skal

være

entydigt
og

udfermet
således,
at

de

bydende
har

klarhed
over

ydelsemes
omfan
o

indhold.
[…]

Hvrs

derfor

bygherrens

detailprojektering
medfører
at

der

under

arbe'gdetä

udførelse
stilles
krav
til

entreprenøren,
som

udbudsmaterialet
ikke

gav

denne

rinJieli

grund
tll.

at

regne
med
ville

blive

stillet
[...],
har

entreprenøren
krav
på

tillægsvederlag

og

tidsfristforlængelse.
—

Tillægsvederlaget
ud

over

afregning
af

mermængder
efter
då

enhedspriser,
som

måtte

være

indeholdt
i

tilbudslisteme,
skal
i

sådanne

situationer
korn-

33253?

er;)treårenøren
for

omkostninger,
der

kan

henføres
til

forstyrret

arbejdsgang,
re-

km.,);
årrceejri

3213323
gååå

rørlængec
byggetid
med

deraf

følgende

nødvendig
og/eller

mpl
M___-”sen

pr

Apr
frø

mnhge
løs...

AB
92
5

27

tager

stilling
til

spørgsmålet
om
b

'

_

ygherrens

økonomiske
h

ft

ved

forsmkelse.
Som
det

fremgår
af

bestem

æ

else

___D

ger;

intet

krav,

erstatnino
pllpr

nnAfgøral
a

n.....-

Alla

VLLVL

buut
LUI.
U.

d

Afgørelser
om

erstatning
og

godtgørelse
kan

ikke
altid

entydigt
placeres
i

enene
eller

anden

kategori,
og

dermed
kan

overlapning
ikke

undgås
i

frem-

stillingen
nedenfor.

Nogle

afgørelser
tilkender
både

erstatning
og

godtgørelse

(men
for

forskellige
forsinkende

omstændigheder),
andre

afgørelser
tilkender

Simpelthen
et

beløb
som

»erstatning
eller

godtgørelsea. u.,

v.;

uv;
uv

uxu

11111"

Zejrlllig
som

_omtalt
i

5

24,

stk.
1,

nr.
3

og
4,

har

entreprenøren
intet
krav
mod

myeg

egen,
Jf.
&

27,

stk.
3.

Entreprenøren
har

altså
i

disse

tilfælde
krav
på

re
1

(1

medfør
af
5

24),

men
ikke
krav
på

flere

penge
(i

medfør
af
&

27).

29
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Kapitel
19.

Entreprenørens
beføjelser
ved

bygherreforsinkelse

6.2.

Erstatning

,,

.

.

Modstykket
til
&

27,

stk.
3,

er

bestemmelsen
i

5

27,

stk.
1,

som

fastslar,1hv1lke

tilfælde

entreprenøren
hos

bygherren
kan

kræve

erstatning
udmålt
efter

dansk

rets

almindelige
regler

om

erstatning
i

kontraktsforhold.
Det

drej
er

sig

om
to

tilfældegrupper.
F
or

det

første
de

tilfælde,
hvor

bygherren
har

optrådt

culpøst,

og

for
det

andet
de

tilfælde,
hvor

forsinkelsen
skyldes
en

anden

entreprenørs

eller
en

anden

aftaleparts

ansvarspådragende
forsinkelse.

Bestemmelsen
om

bygherrens

erstatningsansvar
ved

andre

entreprenø—

rers

ansvarspådragende
forsinkelse
skal

naturligvis
ses
i

sammenhæng
med

&

25,

stk.
1,

smh.
m.
5

24,

stk.
1.

Hvis
en

entreprenør
på

grund
af

smølerr

ikke

overholder
tidsplanen,
har

han

ikke

krav
på

fristforlængelse
—

han
er
1

ansvarspådragende
forsinkelse,
og

bygherren
skal
i

medfør
afé

27,

stk:
1,

nr.

2,

betale

erstatning
til

refieksforsinkede
entreprenører.

Det

samme
vrl

som

udgangspunkt
være

tilfældet,
hvis

refleksforsinkelsen
skyldes
mangel
på

kva-

lificeret

arbejdskraft
eller

materialemangel
hos

den

forsinkende
entreprenør.

Reglen
i

5

27,

stk.
1,

nr.
2

infne,
om

bygherrens

erstatningsforpligtelse

ved

»anden

aftaleparts

ansvarspådragende
forsinkelsea
må
i

hvert
fald

finde

anvendelse
ved

projektforsinkelse,
men
også
i

tilfælde
af

proj

ektfejl
og

andre

rådgiverfejl
Vil

bygherren
være

erstatningspligtig,
jf.

AB-bet.
s.

108.
Der
er

ikke

belæg

iAB-bet.
(s.

108)
for
at

anlægge
en

indskrænkende
fortolkning
af

bestemmelsen
i

relation
fil

misligholdelse
fra

leverandører.18
Hvis
en

leveran-

J.J.L

dør

kun
kan

støtte
et

krav
om

fristforlængelse
på

sine

individuelle
salgs-
og

leveringsbetingelser
(hvorimod
de

udfyldende
regler
på

området
ville

med-

føre

ansvar
for

ham),
må

det

antages,
at

bygherren
er

erstatningsansvarhg

for
=-

eF'

eksfnrsinket
en'rreprenøn19

Kontraktsvilkår
i

forholdet
mellem

Un

rVLL

LVL

ULLA).

-..—-

'I,—

bygherren
og

leverandøren
bør

ikke

være

afgørende
for

den

redeksforsmkede

entreprenørs
retsstilling.

Hvis
der

derimod
er

tale

om,
at

leverandøren
har

krav
på

fristforlængelse
i

henhold
til

meget

udbredte

standardvilkår
inden
for

bygge—
og

anlægsbranchen
(f.eks.

TUN-12
eller

DB-12),
bør

sådanne
Vilkar

sidestilles
med

udfyldende
regler

snarere
end

med

individuelle
salgs-
og

le—

veringsbetingelser.

.

.,

Entreprenøren
har

krav
på

fuld

erstatning
af

bygherren.
Hv1s
han

altsa

kan

dokumentere
berettigede

erstatningskrav
fra

underentreprenører
eller

leverandører,
merudgifter
til

f.eks.

lagerleje,
øgede

udgifter
til

vejrligsforan—

staltninger,
mistet

fortjeneste
ved

ikke
at

kunne
udføre
andre

arbejder
1

for-

7

""

arUVVL18.

Jf.

Hans

Henrik
Vagner:

Entrepriseret,
4.

udg.
ved

Torsten
Iversen

(2005)
s.

161

over

for

Mogens
Hansen

m.fl.
:

AB
92

for

praktikere
(1993)
s.

113.

19.

Jf.

Hans

Henrik
Vagner:

Entrepriseret,
4.

udg.
ved

Torsten
Iversen

(2005)
s.

161.

540

,, = ___—_ .

6.

Økonomisk

kompensation

sinkelsesperioden,
prisstigninger,
øgede

vinterbyggeudgifter
mv.,
vil

han
få

medhold
i

sådanne

erstatningskrav.

Som
det

fremgår
af

den

nedenfor
refererede

voldgiftspraksis,
udmåles

erstatningen
imidlertid
som

regel

skønsmæssigt:

T:BB

2015296
VBA:

Totalentreprenør
TE

fandtes
ikke
at

have

noget
krav
mod

unde-

rentreprenør
UE
i

anledning
af

påstået

forsinkelse,
dels

fordi
der

ikke
var

nogen
egent-

lig

bindende
tidsplan,
dels

fordi
UE

havde
krav
på

tidsfristforlængelse,
der

blev

fastsat

skønsmæssigt.
Endelig

var

følgerne
af

forsinkelse
ikke

angivet
klart
i

kontrakten,
der

både

talte
om

erstatning
og

dagbøder.
Under

henvisning
til

afgørelsen

vedrørende

forsinkelse

fandt

voldgiftsrett'en,
at

UE
var

berettiget
til

at

få

godtgjort
sine

ekstraudgifcer
som

følge

af,
at

der

blev
tale
om

vinterbyggeri.

T:BB

2015327
VBA:

Udførelsen
af

arbejde
med

fornyelse
af

en

jernbanelinje
blev

ramt
af

forsinkelser,
der

efter

voldgiftsrettens
opfattelse
ikke
var

forårsaget
af

ansvarspå-

dragende
forhold
på

HE”s

side,
men
af

projektmangler
og

uforudsete
forhold.
Som

følge

af

den

forlængede
byggetid
fik

HE

tilkendt

forøgede

byggepladsomkostninger,
dog

med

et

mindre
beløb
end

krævet.
HE
fik

også

tilkendt

ekstrabetaling
for

stilstandsudgifter.

Beløbsfastsættelsen
skete

skønsmæssigt,
og

HE,
der

havde

krævet
godt
3,4

mio.
kr.,
fik

tilkendt
1,9

mio.
kr.

T:BB

2015.
444

VBA:
En

underentreprenør
fik

tilkendt
et

skønsmæssigt
fastsat
beløb

for

besværliggj
011

og

forsinket
arbejde.

T:BB
201
4.7
73

VBA:
Med

hensyn
til

E1,s
krav
om

tidsfristforlængelse
vedrørende

entreprise
A

udtalte

voldgiftsretten
indledningsvis,
at

det
er

entreprenøren,
der

skal

godt—

gøre,
at

den

pågældende
forsinkelse

berettiger
ham
til

fristforlængelse.
De

sædvanlige

krav

måtte

imidlertid
i

et

vist

omfang

modificeres
som

følge
af

særlige

forhold
i

den

foreliggende
sag.
Ud

fra

overvejelser
om

»den

kritiske
veje
i

byggeriet
fandt

voldgifts—

retten,
at

den

med

tilstrækkelig
sikkerhed
kunne

vurdere
effekten
på

færdiggørelsen
af

de

påberåbte

»forsinkende

begivenhedem.
Voldgiftsretten

afviste

herefter
en

lang

række

QFFI,Q
ØV

nm
fif!

Fricf'rnrl
”

n

::

man;

..;

u;
.,

..

uv

sun
nu

LLÅUELUAI
uövx
U,

luvu.
luu

U

mu……
e

dog
E

derhgere

35

dage

oveni
de

43

dage,
der
va.

anerkendt
af

BH.
Af

7

vejrlig
og

strejker
ikke
krav
på

erstatning/godtgørelse.
E

dage
og

godtgørelse
for
17

dage.

T:BB

2003.175
VBA:

Byggeriet
måtte

indstilles
som

følge
af

manglende
byggetilla-

delse.

Voldsgiftsretten
fandt,
at

da

»standsningen
[skyldtes]
forhold,
som

[E]

ikke

bærer

ansvaret
for,

skal
[B]

godtgøre
[E]

dennes
tab

som

følge
af

standsningena.
Voldgiftsretten

tilkendte

skønsmæssigt
et

beløb
på
E

15.000
kr.

—

Til

den

citerede
passus

bemærkes,
at

det

afgørende
ikke

er,
at

E

ikke
var

ansvarlig,
men
at

B

var

ansvarlig
for

forsinkelsen.

T:BB

2002.
59

VBA
:

Byggeperioden
for
en

ombygningsentreprise
blev

forlænget
med

13

uger,
bl.a.
som

følge
af
at

ejendommen
var

delvis
beboet
under

ombygningen.
Herfor

fik

entreprenøren
(E)

tilkendt
et

beløb,
der

skønsmæssigt
fastsattes
til

35.000
kr.

Under

arbejdets
udførelse
blev
der

konstateret

tilstedeværelse
af

asbest,
hvilket

medførte
en

afbrydelse
af

E's

arbejde.

Voldgiftsretten
fandt,
at

den

manglende
rettidige

konstatering

af

asbesten
kunne

tilregnes

bygherren
(B)

som
et

ansvarspådragende
forhold,
og
E

fik

derfor

tilkendt

erstatning
i

henhold
til

AB
92
5

27,

stk.
1.

Erstatningskravet
blev

opgjort

til

knap

40.000
kr.,

idet
E*s

beregning,
hvorefter

arbejdet
var

indstillet
i

8

arbejdsdage,
og

hvorefter
arbejdet
over
for

E's

ansatte

honoreredes
som

akkordarbejde,
blev

lagt
til

grund.
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Kapitel
19.

Entreprenørens
beføjelser

ved

bygherreforsinkelse

T:BB
2000.
184

VBA
:

Entreprenøren
flk

tilkendt
en

skønsmæssig
erstatning
i

anledning

af

en

forsinkelse,
der

skyldtes

forurening
af

ejendommen.
Bygherren

fandtes
at

have
ud-

vist

forsømmelse
ved

ikke
at

gøre

entreprenøren
bekendt
med
en

miljørapport
(der
dog

ikke

indeholdt
nogen

advarsel,
men

alene
et

forbehold
for

lokale

forureninger,
som
ikke

havde
kunnet

spores).

KFE

1984.
94

VBA:
En

entreprenør
(E)

havde

påtaget
sig
at

udføre

råhusentrepri—

sen

vedrørende
et

større

militært
anlæg
for

ca.

54

mio.
kr.

Som

følge
af

omfattende

projektændringer
indrømmede

bygherren
(B)
E

fristforlængelse
med
153

arbejdsdage

svarende
til
9

måneder.
E

krævede

forøgede

byggepladsudgifter
betalt
med
ca.
5

mio.
kr.

(svarende
til

knap

600.000
kr.

om

måneden).
Der

tilkendtes
E

2

mio.
kr.

med

sålydende

begrundelse:
»Ved
at

indrømme
[E]

fristforlængelse
på

ialt

153

dage
for
de

mange

projektændringer
og
de

dermed
følgende

ekstraarbejder
findes
[B]
at

have

anerkendt,
at

projektændringeme
medførte
en

væsentlig
forøget

byggetid.
En

del
af

merudgifteme
ved

denne
må

vel

anses

dækket

gennem
prisen
for

ekstraarbejdeme,
men

under

hensyn
til,
at

disse
kun

medførte

ekstraregninger
på

ca.

1,13

mio.
kr.,

findes
der
at

måtte

tilkendes

[E]
et

yderligere
beløb
for
de

af

projektændringerne
forårsagede
forøgede

pladsudgifter.

Beløbet
findes
at

måtte

fastsættes

skønsmæssigt
på

grundlag
af

sagens

samtlige
oplysnin-

ger,
og

det

ansættes

herefter
til

2.000.000
km.

KFE

198223
VBA:
Et

broarbejde
var

blevet

forsinket
på

grund
af

bygherre
B”s

for-

hold.

Begge
parter

fremlagde

revisoropgørelse
over

entreprenør
E's

tab.

Den
af
E

frem-

lagte

opgørelse
lød

på

16

mio.
kr.,

mens
B*s

opgørelse
lød

på
4

mio.
kr.

Der

tilkendtes
E

et

skønsmæssigt
fastsat
beløb
på
8

mio.
kr.,

idet
det

ikke
var

muligt
at

foretage
en

eksakt

opgørelse
af

E's

krav.

Der

henvises

endvidere
til

KFE

1984101
VBA,

KFE

19826
VBA

(skønsmæssigt

fastsat

godtgørelse
for

prisstigninger
og

skønsmæssigt
fastsau

ulempeerstatning),
KFE

198161
VBA,
KFE

1978.l89
VBA,
KFE

197729
DIV,
KFE

197713
VBA,

KFE1976.120

DIV,
KFE

197646
DIV,
KFE
1975.
75

VBA
og

KFE

1975.29
DIV.

Bestemmelse
i

i

krav
på

godtgørelse,
hvorved
forstas
et

beløb,
der

dækker
det

tab,

entreprenø-

ren
har

lidt,
».
..

dog

uden

entreprenørens
mistede
fortj

eneste
ved

ikke
at

kunne

udføre
andre

arbej
der
i

forsinkelsesperioden
eller

lignende

videregående
tabu.

Som
et

eksempel
på

»lignende

videregående
tabu
kan

formentlig
nævnes
er-

statning
(men

ikke

godtgørelse)
til

leverandører
og

underentreprenører.

Godtgørelsen
vil

altså

omfatte

dokumenterede
udgifter,
der
er

en

følge
af

forsinkelsen
(som

f.eks.

stilstandsomkostninger,
jf.

AB—bet.
s.

108,

forøgede

udgifter
til

vejrligsforanstaltninger
og

forøgede
udgifter
til

opbevaring
af

ma—

terialer).
Det
må

antages,
at

godtgørelsen
ikke
kun
skal

dække

positive
merud—

gifter

(out—of-pocket
expenses),

men
også
den

andel
af
de

faste

omkostninger,

der

kan

henføres
til

byggepladsen,
dvs.

f.eks.

afskrivninger
på

de

maskiner,

der
er

bundet
på

byggepladsen
i

forlængelsesperioden.20

e

e

"”""
"

5

27,

S”.
2

Fastslå.,
at

entreprenøren
i

en

række

tilfælde
har

20.

Jf.

Torsten
Iversen:

Erstatningsberegning
i

kontraktsforhold
(2000)
s.

561
ff.

542

6.

Økonomisk

kompensation

pen

omstændighed,
at

entreprenøren
ikke
har

krav
på

mistet

fortjeneste

ved

1kke
at

kunne

udføre
andre

arbejder
i

forsinkelsesperioden,
vil

næppe

blive

oplevet
som
en

voldsom

begrænsning
i

den

økonomiske

kompensation

sem

entreprenøren
har

krav
på
i

de

her

omhandlede
tilfælde.21
Sådanne
krav

Vll

næppe

heller
blive

imødekommet
(i

hvert
fald

ikke

fuldt
ud)
i

tilfælde

hvor
der

kan

fremsættes
krav
om

erstatning,
idet
der
er

et

stort

dokumentar;

onspmblem
for

den

erstatningssøgende
entreprenør.

I

forhold
til

AB
72

betegner
reglerne
i

AB
92
5

27

en

vis

udvidelse
af

bygherrens

forsinkelsesansvar
men

udvidelsern
'

'

'

'

»

e

var

tidli
er

standardforbeholdene.22

g

e

Indeholdt
1

F

ra

voldgiftspraksis
om

godtgørelse
kan

henvises
til

følgende

afgørelser;

T.BB

2016404
VBA:

Underentreprenør
UE

påtog
sig

for

totalentreprenør
TE

elentre-

prisen

vedrørende
et

byggeri.
Arbejdet,
for

hvilket
UE

skulle
have
en

entreprisesum
å

2.620.000
kr.

ekskl.

moms,
blev

påbegyndt
medio

januar
2011,
og

det

samlede
byg
Sri

blev

aiieveret
til

bygherren
den
28.

februar

2013.Voldgiftsretten
lagde
til

grund
at

bg

-

getiden
var

forlænget
fra

udgangen
af

januar
til

28.

februar
2013

og

tilkendte
UEyegn

skønsmæssig
godtgørelse
på

40.000
kr.

herfor.

,

T.BB

2015296
VBA:

Totalentreprenør
TE

beordrede
den
13.

december
2011
et

by

e-

stop,
idet

underentreprenør
UE”s

ansatte
blev

anmodet
om
at

rydde
op

på

byggepladåsän

UE

opglorde
Sit

krav
i

den

anledning
til

174.455
kr.

inklusive
15

%

administrationsgeb
.

og

ekskl.

mpms.

Beløbet
angik

afbestilling
af

betonpumpe,
mobilkraner

og

tårnkranyi

2

dage
og

25

mand
i

i/å

dag,
da

UE”s

ansatte
ikke

kunne

påbegynde
deres

arbejde
som

følge
af

muremes
forhold.
A

fra

UE

reklamerede
straks
ved

mail
af

13.

december
2011

»—

Voldgiftsretten
bemærkede,
at

TE

havde

bevisbyrden
for,
at

det
var

nødvendigt
at

etablere

byggestop
som
sket

uden

varsel.

Voldgiftsretten
fandt,
'at

hverken
fremlagte
fotos
eller

afgivne

forklaringer
gav

grundlag
for
at

fastslå,
at

det

var

berettiget
at

handle
som
TE

gjorde.
UE
var

derfor
som

udgangspunkt
berettiget
til
at

få

økonomisk

kompensåtion
som

ifølge
af

byggestoppet
den
13.

december
2011.

Voldgiftsretten
fandt
ikke

grundlag
for
at

tilSides,ætte
de

beløb,
som
UE

havde
anført.
Da

der

endvidere
straks
var

blevet

reklameret

fra

UE
5

Side,
var
det

uden

betydning,
at

aftalesedlen
først

blev

fremsendt
i

juli

2012

'

T:BB

2012561
VBA:

Voldgiftsretten
fandt,
at

bygherre
BH

(en

kommune)
var

skyld
i

rrämglende

prqektafldaring,
der

havde

forsinket

entreprenør
E's

arbejde.

Voldgiiisretten

geåiåershäefter,
bl.a.:
»Da

det

ikke

iindes

godtgjort,
at

arbejdets
afslutning

ville

være
ble—

afl

m'l

et

pa

grund
af
E

5

forhold,
hvrs

bygherrens
forhold
ikke

havde

forsinket
dets

8

u

mg,
er

BH

herefter
1

medfør
af

AB
92
&

27

forpligtet
til

at

yde
E

erstatnin
eller

godågørelse
for

det

tab,

kommunens
forsinkelse
af

arbejdet
har

medført.((

g

lem

13531510;
21.311333

VBA:
Et

sygehushyggeri
blev

væsentlig

forsinket,
og

der

opstod
mel-

at

fremdriften
.

bog

entreprenør
E

tv1st
bl.a.
om

årsagerne
hertil.

——

Voldgifisretten
fandt,

forhold,
som
inl

eäggåetrietåofase
1

og
2

var

blevet

væsentlig

vanskeliggjort
af

en

række

g

p

or

and

havde
kunnet
forudse.
E,

der

havde

opretholdt
byggeplad-

2

.

'

'

2;

ift:

Zam

Henrik
Vagner:

Entrepriseret,
4.

udg.
ved

Torsten
Iversen

(2005)
s.

163.

.

.

ans

Henrzk
Vagner:

Entrepriseret,
4.

udg.
ved

Torsten
Iversen

(2005)
s.

163.
543
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Kapitel
19.

Entreprenørens
beføjelser

ved

bygherreforsinkelse

sen
og

ledet

arbejdet
på

den
i

»ekstra
27

ugem,
ville
efter

voldgiftsrettens
opfattelse

have

været

berettiget
til

en

tidsfristforlængelse
vedrørende
fase
2

på

skønsmæssigt
12

uger.

Ifølge

kontrakten
skulle
E

dog

selv

bære

omkostningerne
til

forlængelse
i

15

arbej

dsdage

(3

uger).
E

Hk

herefter
tilkendt
i

alt

knap
1,5

mio.
kr.

til

dækning
af

omkostningerne
ved

forlænget

byggetid,
herunder

udgifter
til

administration
(570.000
kr.),

omkostninger
til

byggepladsdrifi
(570.000
kr.),

regulering
af

enhedspriser
ud

over

grænserne
i

AB
&

14

(112.500
kr.),

styringsomkostninger
(115.500
kr.)
og

ekstra

udgifter
til

stillads

(162.366

kr.).
E

iik

ikke

medhold
i

et

krav
om

erstatning
for

mistet

dækningsbidrag
som

følge
af

den

forlængede

administration,
da

det

ifølge

voldgiftsretten
nok
var

muligt
—-

og

tilmed

ikke

usandsynligt
—

at

medarbejderne
kunne
have

indtjent

dækningsbidrag
ved

arbejde
på

en

eller
flere
af

E”s

andre

arbejdspladser,
men
det

var

ikke

bevist.

T:BB

2010285
VBA
:

En

underentreprenør,
der
af

en

totalentreprenør
uberettiget

var

blevet
pålagt
at

standse

arbejdet,
blev

tillagt
en

skønsmæssig
»erstatningu
for

stilstands—

omkostninger
(120.000
kr.

af
de

krævede
knap

190.000
kr.),
idet
UE

havde
været
nødt
til

at

have

personale
til

rådighed
med

henblik
på

evt.

genoptagelse
af

arbejdet,
men
på

den

anden
side

havde
haft

mulighed
for
til

en

vis

grad
at

anvende

personalet
til

andre

opgaver.

T:BB
2008.
701

VBA:
En

totalentreprenør
TE,
der

over
for

bygherre
BH

havde
over—

taget
et

projekt

udarbejdet
af

en

totalrådgiver,
iik

fristforlængelse
med
i

alt

158

arbejds-

dage
og

fik

tilkendt

godtgørelse
—

men
ikke

erstatning
—

for

byggetidsforlængelse,
idet
de

kontraktsbestemmelser,
som
BH

påberåbte
sig
til

støtte
for,
at

TE

ikke

kunne

fremkomme

med

nogen
som

helst
krav

begrundet
i,

at

projektet
viste
sig

fejlbehæftet,
ikke

fandtes
at

udelukke
TE's
krav
i

henhold
til

ABT
93.

T:BB

2008329
VBA:
I

marts
2005

indgik

bygherre
BH
og

entreprenør
E

aftale
om,

at

E

for

BH

skulle

udføre

murerentreprisen
på

et

byggeri.
E's

entreprise
blev

forsinket

pga.

anden

entreprenørs
(antagelig)

ansvarspådragende
forsinkelse,
og
E

kr

vcde,
at

BH

i

den

anledning
betalte

knap
1,1

mio.
kr.

til

E.

Voldgiftsretten
bemærkede,
at

der

mellem

parterne
var

enighed
om,
at

der
i

efteråret
2005

indtrådte
en

forsinkelse
af

byggeriet,
som

følge
af
at

tømrerentreprisen
blev

forsinket.

Voldgiftsretten
anså
det
for

helt

ubestrideligt,

at

forsinkelsen
havde
påført
E

»en

række

udgiftem,
som

kunne

kræves

dækket
af

BH.
Ved

fastsættelsen
af

»det

samlede

erstatningsbeløbu
måtte
der

dog

indgå
en

ganske
høj

grad

af

skønsmæssig
vurdering.

—

Det

fremgår
ikke

klart,
om

der
var

tale
om

erstatning
eller

godtgørelse,
selv
om

ordet

»erstatningsbeløba
naturligvis
tyder
på

det

første.

T:BB

2008418
VBA:

Hovedentreprenør
HE,
der

havde

påtaget
sig
at

udvide

bygherre

BH's

domicil
for
en

entreprisesum
på

222

mio.
kr.,
fik

ved

voldgiftsretten
medhold
i

et

krav
om

tidsfristforlængelse
som

følge
af
et

meget

betydeligt
antal

»afvigerapportem,
som

var

begrundet
i

mangler
ved

projektet.

Voldgiftsretten
fandt
ikke,
at

HE

havde
krav
på

erstatning,
men
kun
på

godtgørelse,
og

fastsatte
denne
til
3

mio.
kr.

(mod

krævet
9

mio.

kr.),
som

skulle
dække

følgende
poster:
øgede

administrationsudgifter,
øgede'byggeplads-

udgifter
og

forsinkelseserstatning
til

underentreprenører.
Voldgiftsretten

bemærkede
i

den

forbindelse,
at

»[u]dmålingen
af
en

sådan

skønsmæssig
godtgørelse
må

ske

med

betydelig

forsigtighed,
således
at

godtgørelsen
med

sikkerhed
ikke

overstiger
det

tab,

som

[HE]
i

perioden
har

haft
på

de

nævnte

postere.

T:BB
2008.
440

VBA:
I

januar
2005

indgik

bygherre
BH

med

entreprenør
E

aftale
om,

at

E

skulle
udføre

el—entreprisen
i

forbindelse
med

BH'S

opførelse
af
5

boligblokke
med

i

alt

38

rækkehuse
for
en

entreprisesum
på

ca.

1,4

mio.
kr.

ekskl.

moms.
Af

udførelses—

tidsplanen
fremgik
det,
at

E's

arbejde
skulle

udføres
i

tiden
fra

28.

februar
2005
til

25.

november
2005,

men

byggeriet
blev

ramt
af

usædvanlig
stor

forsinkelse.
E

rejste

senere

544

H_n.” .

.… »
_

_'*)—'Z
»_—_ r,—

—

6.

Økonomisk

kompensation

krav
om

betaling
af

yderligere
ca.
1

mio.
kr.

ekskl.

moms,
heraf
ca.

770.000
kr

for

der-

ligere

timeforbrug.
—

Voldgiftsretten
udtalte,
at

forsinkelsen
skyldtes

forhold
».for

hZ/ilke

[B…H]

bærer

ansvareta,
og
at

den

medførte

betydelige
gener
for
E,

hvorfor
dei

måtte
have

staet
BH

klart,
at

E

ville

forlange

økonomisk

kompensation.
Det

fandtes
herefter
uden

betydning,
at

E

først

havde
rejst
krav
om

merbetaling
i

maj

2006,
og

der

tilkom

herefter

E

»godtgørelsei
henhold
til

AB
92
5

27,

stk.
2((.
E

fik

herefter
tilkendt
en

godtgørelse

for

yderligere
timeforbrug
på

600.000
kr.

—

Som

anført
i

den

redaktionelle
note
4

til

ken-

delsen,

fastsætter
den

»godtgørelsem
til
E

til

en

timesats,
tilmed
en

højere

timesats
end

den

aftalte.
Hvis

godtgørelse
kan

fastsættes
til

en

sådan
sats,
dvs.
en

slags

»driftsherreti—

meløna,
er

der

ikke

forskel
på

et

erstatnin

'

'

'

.

.

gs-
og

godtgørelseskrav.
Prmcr
ielt

d

'

rigtigt
at

lade

godtgørelsen
inkludere
en

nettofortjeneste.

P

er

et

Ikke

2

05.85;

20093
79

VBA:

Hovedentreprenør
HE

og

underentreprenør
UE

indgik
i

marts

d0

;Ealfe
om,
at

[leE

skulle

udføre

skalmursentreprisen
på

en

erhvervs—
og

boligejen—

om,

remsatte
.a.

krav
om

godtgørelse
for
s

ildt'd

'

hvi1ket
han
fik

medhold
i_

p

1

og

gener
ved

forsmket
opstart,

.

T:BB

2004180
VBA.
:

Entreprenøren
fik

ikke

tilkendt

godtgørelse
for

forlænget
bygge-

tid,

idet

voldgiftsretten
ikke

fandt,
at

forsinkelserne
kunne

henføres
til

bygherrens
forhold.

IlT:BB

2003368
VBA
fik

en

underentreprenør
(UE)

tilkendt
en

skønsmæssig
godt-

gøre
se

for

den

fristforlængelse,
som

totalentreprenøren
havde

anerkendt
i

anledning
af

dårligt

vejrlig
og

furid
af

fortidsminder.
UE

havde

krævet
over

640.000
kr.

men
iik

kun

tilkendt
175.000
kr.,

idet
han

burde
have

truffet

foranstaltninger
til
at

reducere

arbejdsstyr-

ken

eller
på

anden
måde

begrænse

omkostningerne
ved

arbejdspladsens
opretholdelse.
UE

fandtes
ikke

at

have

dokumenteret,
at

en

del
af

mandskabet
ikke

kunne
være
sat
til

andet

alråqde
1

standegingspenoden.
Voldgiftsretten
udtalte,
at

godtgørelsen
fastsattes
»efter
et

sd

riftov
er

atrbäusstyriccciis
størrelse

og

omkostningerne
ved

alternativ

beskæftigelse
samt

u

gl

erne
1

yggep
a

sens

fortsatte

opretholdelse
o

omkostn'

'

kens

manglende
udnyttelsea.

g

mgeme
Ved

maSklnPaf—

De

Situationer,
som

berettiger

entreprenøren
til

godtgørelse,
er

ifølge

stk.
2,

følgende:
(

1)

forsmkelser,
hvis

årsag
kan

henføres
til
å

24

s;
....-

7:

,

nr.

1

og
5,

dvs.

ændririger
i

arbejdets
art

og

omfang
som
er

krævet
af

bygherren,

Ji.
&

14,
og

offentlige
påbud
eller

forbud
og

(2)

forsinkelser,
der

kan

henføres

til
&

24,

stk.
1,

nr.
2,

uden
at

være

omfattet
af
&

27,

stk.
1

eller
stk.
3

(f.eks.

forsmkelse
med
en

bygherreleverance,
for
så

vidt

som

leverandøren
ikke
er

ansvarlig
for

forsinkelsen).
Som
det

fremgår,
er

der

altså

tilfælde,
hvor

bygherren
har

krav
på

frist-

forlængelse,
men

hvor
han

alligevel
er

pligtig
at

betale

godtgørelse
til

en—

ägrenøren
(det

gælder
f.eks.
i

tilfælde
af

offentlige
påbud).
Man
kan

altså

e,

som
når

talen
er

om

forsinkelse
fra

entreprenørens
side,
sige,
at

ret
til

tldsIHistforlængelse
udelukker
økonomisk
hæftelse
for

medkontrahenten.

AB-bet.
s.

110
er

reglerne
i

5

27

skematisk
gengivet
således:

)_| cm

545

32



.”..:;F;&.

*

rl1:*y.
.

;1—.?.._f?. |

__:-
A,.1553»:&

»;

";”.
__.

l/ .

_5—”*F-

Kapitel
19.

Entreprenørens
beføjelser

ved

bygherreforsinkelse

*

Forsinkelse
som

følge
af:

7

Stk.
1

*

Stk.
;

Stk.
2

Stk.

2T
Stk.
1

nr.
1

nr.
2

nr.
1

nr.
2

3

1.

Bygherrens
ændringer
(nr.
1)

godtg.
J—

J

__

__

__
r

-

__

1

A.

B

h

l

.

1-2

__yig

errens
forho
d

(nr
2)

+

__

'

L-

__

_T

Fejl

eller

ja

erst.

Forsømmelse?

nej

godtg.

r____,___-———————————-——————__*_
4—

-—r

*

*L—H

2B.

Anden

entreprenørs
eller

anden

aftaleparts
forsinkelse

(nr.
2)

ansvarspådragende

erst.

ikke

ansvarspådragende

godtg.

(jf.

dog
ndf.

3-5)

3.

Force

majeure
rammer

byg-

herren,
anden

entreprenør

eller

anden

aftalepart
(nr.
3)

_L

%

»

__

_

+

__|

4.

Vejrlig
rammer

bygherren,

intet

anden

entreprenør
eller

anden

aftalepart
(nr.
4)

4

5.

'

Offentlige
påbud

eller

forbud

T

godtg.
r

—1

rammer

bygherren,
anden

entreprenør
eller

anden
aftale-

_

part
(nr.
5)

_1

J

i

1

_L

Det

forekommer,
at

bygherren
forsøger
at

fraskrive
sig

ansvaret
for

tab,

som

Fnrvoldes
en.

entreprenør
ved
en

anden

entreprenørs
forsinkelse.
Ansvarsfra—

skrivelser
af

denne
art
er

ofte

kombineret
med
en

bestemmelse
om,
at

den

entreprenør,
der

ikke
kan

komme
til
at

udføre
sit

arbej
de
i

overensstemmelse

med

tidsplanen,
må

rette

sådanne
krav
mod
den

forsinkende
entreprenør.

F

ørste
led
i

sådanne

klausuler

(ansvarsfraskrivelsen)
må

som

udgangs-

punkt

respekteres
af

entreprenøren,
som
jo

forudsættes
med

åbne

øjne
at

Være

gået
ind
på

dette

kontraktsvilkår.
Det
er

imidlertid
almindeligt
antaget,

at

ansvarsfraskrivelser
kun

skal

respekteres
inden
for

visse

grænser.
Hvis

den

ansvarsfraskrivende
kontraktspart
(her

bygherren)
forsætligt
har

handlet

til

skade
for

medkontrahenten
—

og

formentlig
også,

hvis
der

foreligger
grov

uagtsomhed
fra

vedkommendes
side

—

vil

ansvarsfraskrivelsesklausulen
blive

tilsidesat.23
I

den
her

omhandlede
situation

synes

sådanne

tilsidesættelses-

23.

Jf.

om

ansvarsfraskrivelsesklausuler
i

almindelighed
J.

Giinther
Pedersen:
Ansvars—

fraskrivelse
(1957);
Henry

Ussing:

Obligationsretten.
Almindelig
del,
4.

udg.
2.

opl.

546

7.

Ophævelse

tilfælde
dog

sjældent
at

kunne

forekomme
i

praksis.
Det

ville

forudsætte
at

bygherren
anvendte

entreprenører,
om

hvem
han

vidste
eller

burde
vide,
at

de

måtte

formodes
ikke
at

Ville/kunne
overholde

tidsplanen.
Det
må

selvsagt

have

formodningen
imod

sig,
at

en

bygherre
udviser
sådan

culpa
in

eligendo.

(Udgangspunktet
er

vel

knap
så

sikkert
for
så

vidt

angår
en

hovedentrepre—

nør).

Ansvarsfraskrivelsesklausuler
af

den

nævnte
art
er

uheldige,
dels

fordi

de

pålægger

entreprenøren
risikoen
for

bygherrens
uheldige
valg
af

sideentre—

prenører,
dels

fordi
de

forrykker
den

balance
mellem

parterne,
som
har

fundet

udtryk
i

AB
92;

men

deres

gyldighed
kan

typisk
ikke

anfægtes.
Det

hævdes

andetsteds,
at

en

ansvarsfraskrivelsesklausul
må

antages
at

blive

tilsidesat

såfremt

ansvarsfraskrivelse
ikke
er

sket
i

alle

bygherrens

entreprisekontrak:

ter

vedrørende
det

pågældende
byggeri.”

Dette
kan

ikke

tiltrædes.25
Hvis
en

entreprenør
med

åbne

øjne
har

afgivet
tilbud
på

grundlag
af
et

udbudsmateri—

ale,

hvori

bygherren
har

fraskrevet
sig
det
her

omhandlede

forsinkelsesansvar,

må

konsekvensen
Være,
at

han
er

uden

mulighed
for
at

få

sit

forsinkelsestab

dækket
hos

bygherren.26
Hvis
den

entreprenør,
der

ikke
kan

komme
til

at

udføre

arbejdet
i

over—

ensstemmelse
med

tidsplanen,
skal

have

medhold
i

et

krav
om

betaling
af
sit

refleksforsmkelsestab
mod
den

forsinkende
entreprenør,
er

det

nødvendigt

at

andet
led

formuleres
som
en

transport
fra

bygherren
på

hans

(regres)krav

mod
den

forsmkende
entreprenør
til

den

reiieksforsinkede
entreprenør.

7.

Ophævelse
Også
når

det

gælder

spørgsmålet
om

ophævel
e,

er

der

iorskel

herren
er
i

forsinkelse
med

betalingen,
eller
om

han
er
i

forsinke

biforpligtelser
(f.eks.

projektaiklaring
eller

bygherreleverancer).

Entreprenørens
hæveadgang

som

følge
af

manglende
betaling
fremgår
af

AB
92
5

41.

Ifølge
stk.
1

kan

entreprenøren
—

efter

skriftligt
påkrav
til

byg-

herren
—

ved

Væsentlig

forsinkelse
hæve
en

entrepriseaftale,
hvis

forsinkelsen

skyldes

bygherrens
forhold
eller
en

anden

entreprenørs
forsinkelse,
og

hvis

3

A

k

…

u,

vu

u'

.

fg—

se

med
sine

"ö
.—

ved

Anders
Vinding

Kruse

(1967)
s.

161
f.;

Bernhard
Gomard:

Obligationsret
2

del,
4.

udg.
ved
T

orsten

Iversen
(2011)
s.

309
ff.

Anderledes
måske

Stig

Jørgensen:

Kontraktsret
2

(1972)
s.

110;

Torsten
Iversen
i

T:BB
2003
s.

484;

Hans

Henrik

24

Vagner:

Entrepriseret,
4.

udg.
ved

Torsten
Iversen

(2005)
s.

153.

2

.

Jf.

Erzk

Hørlyck:

Entreprise,
7.

udg.

(2014)
s.

357.

5.

Jf.

Hans

Henrik
Vagner:

Entrepriseret,
4.

udg.
ved

Torsten
Iversen

(2005)
s.

165.

26.

Se

også
Jør

_

.

gen

Hansen
m.fl,,-

Ansvar
og

moderniseret
by

e

roces
1970

97

særligt
s.

104;

Poul

ROepStorffi
U

1971
B

S.

163,

gg
P

(

)

s.

ff.,

…

….- ___.—

33
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Kapitel
19.

Entreprenørens
beføjelser
ved

bygherreforsinkelse

bygherren
ikke

udfolder
rimelige

bestræbelser
for
at

fremme
arbejdet

mest

muligt.

Entreprenøren
har

endvidere,
jf.

stk.
2,

hæveret,
hvis
der
fra

bygher-

rens
side

foreligger
væsentlig

forsinkelse
med

hensyn
til

forhold
af

afgørende

betydning
for

entreprenøren.

I

tilfælde
af

manglende
betaling
må

entreprenøren
som

udgangspunkt
i

første

omgang
afgive

standsningsvarsel,
jf.
&

23,

stk.
1.

Hvis

entreprenøren

herefter
standser

arbej
det,
er

udgangspunktet,
at

han
ved

bygherrens
fortsatte

betalingsvægring
—

efter

påkrav
—

er

berettiget
til

at

hæve

aftalen.

Entrepre-

nøren
har

dog

ikke

hæveret,
så

længe
en

af

bygherren
stillet

sikkerhed
er

til—

strækkelig
til

at

dække

entreprenørens
krav.27
Først
når

sikkerheden
er

brugt

op,
vil

entreprenøren
nemlig
være
i

en

sådan

økonomisk
risiko,
at

ophævelse

er

berettiget.

Synspunktet
har

støtte
i

5

41,

stk.
2,

sidste
pkt.,

samt

iAB-bet.
s.

147,

hvor
det

anføres,
at

en

fyldestgørende

sikkerhedsstillelse
som

udgangs-

punkt
må

»...

skærpe

betingelserne
for

entreprenørens

hæveadganga.
Hvis

bygherren

(udtrykkeligt)
har

tilkendegivet,
at

han

ikke

agter
at

betale,
kan

entreprenøren
hæve

kontrakten
uden
først
at

skulle
afgive

standsningsvarsel.

I

tilfælde
af

bygherrens

misligholdelse
med

opfyldelse
af

sine

biforplig-

telser
vil

det

være
sj

ældent

forekommende,
at

der

indrømmes

entreprenøren

hæveret.
Den

typiske
reaktion
over
for
en

bygherre,
som

misligholder
så-

danne

forpligtelser,
vil

være
et

erstatnings—/godtgørelseskrav
mod

bygherren.

H

fis

der
i…

idle
.id

foreligger
en

væsentlig

forsinkelse,
der
er

en

følge
af

bygherrens
forhold
eller
en

anden

entreprenørs
forsinkelse,
kan

entreprenø-

ren
—

efter

skriftligt
påkrav
til

bygherren
——

hæve

entrepriseaftalen,
såfremt

bygherren
ikke

udfolder
rimelige

bestræbelser
for
at

fremme
arbejdet

mest

muli
t

'f

A

97
8

41,

stk.
1.

Spørgsmålet
om

ophævelse
(

bl.a.)
som

følge
af

..

…

....
_,

r__
r

var

Fremmei

afgørelsen
T:BB

200082
VBA.

misligholdelse
afbriornligtelse.

.…

………
.

…,

Betingelserne
for

og

retsvirkningerne
af

ophævelse
behandles
nedenfor

i

kapitel
25.

8.

Reklamation
Det
må

antages,
at

de

reklamationsregler,
som
er

omtalt

ovenfor
i

kapitel
16,

afsnit
6,

finder

tilsvarende
anvendelse
på

entreprenøren
i

tilfælde
af

forsin—

kelse
fra

bygherrens
side.

Det
er

ved

flere

afgørelser
fastslået,
at

entreprenøren
skal

reklamere
uden

ugrundet
ophold,

hvis
han
vil

påberåbe
sig

en

forsinkelse,
se

f.eks.
T:BB

20033
68

VBA,
hvor

entreprenørens
krav
om

yderligere

tidsfristforlængelse

27.

Jf.

Mogens
Hansen

m.fl.
:

AB
92

for

praktikere
(1993)
s.

51.

548

e; (_... ;, _...—3,541… ":l-g,; »…

._.—mn.— . -_- .; *… __ Id'q—Jo—n & -

8.

Reklamation

blev

afvist
med

henvisning
til,
at

det

først

blev

fremsat
efter

slutafregning.
I

den

ovenfor
under
6.2

omtalte

afgørelse
KFE

198494
VBA

udtalte

Voldgifts-

retten,
at

det

ikke

kunne
anses
for

bevist,
at

entreprenøren
under

entreprisens

udførelse
havde

taget

forbehold
om

erstatning.

Entreprenøren
havde

imidlertid

fået

fristforlængelse,
og

bygherren
antoges
at

måtte
have

været
klar

over,
at

forlængelsen
også

ville
få

betydning
for

den

aftalte

prisregulering.
Bygherren

fik

herefter
ikke

medhold
i,

at

entreprenørens
krav
var

bortfaldet
på

grund
af

manglende
reklamation.
Se

også

KFE

1977162
VBA.

Som
et

eksempel
på

afvisning
af

krav

mod

bygherren,
fordi

entrepre-

nøren
ikke

under

byggeriets
gang

søgte

fastslået,
hvilke

forsinkelser
der

kunne

tilskrives
ham,
og

hvilke
der

kunne

tilskrives
bygherren,
kan

nævnes

U

1981277
H:

En

snedkermester,
der

havde

påtaget
sig

indretning
af
et

disko—

tek
for

450.000
kr.,

krævede

yderligere
400.000
kr.
til

dækning
af

udgifter
ved

foroering
af

arbejdet,
idet
han

hævdede,
at

arbejdet
var

blevet

forsinket
som

følge
af

forsinkelse
på

murerentreprisen.
Kravet
blev

afvist
med
den

ovenfor

anførte

begrundelse.
Der
blev

endvidere
lagt

vægt
på,
at

entreprisekontrakten

indeholdt
en

bestemmelse
om,
at

intet

ekstraarbej
de

måtte

påbegyndes
uden

skriftlig
aftale
med

byggeledelsen,
og
at

snedkermesteren
havde

modtaget

50.000
kr.
til

dækning
af

merudgifter.

I

T:BB

2002164
VBA

havde
en

entreprenør,
der
var

blevet

forsinket
af

an—

dre

entreprenører,
accepteret
en

given

fristforlængelse;
han

kunne

derfor(se1v—

sagt)
ikke

kræve

yderligere

tidsfristforlængelse
på

grundlag
af

forsinkelsen.
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