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Bilag 5 

5 KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION 
 

5.1 INDLEDNING  
I dette bilag beskrives de aktiviteter, som har til formål at sikre, at det krævede og tilbudte kvalitetsniveau 
overholdes.  
Det er formålet, at dette kan ske ved forebyggende foranstaltninger frem for ændringer og suppleringer, 
når byggeriet er udført. 

5.2 KVALITETSSIKRING 
Kvalitetssikring er de systematiske aktiviteter (kontroller m.m.), der er nødvendige for at sikre, at 
produktets eller ydelsens kvalitet bliver specificeret, opnået og opretholdt.  
Entreprenøren skal anvende GA´s (nu GE) system til kvalitetssikring.  
Entreprenøren skal udarbejde sin kontrolplan på baggrund af udbudskontrolplanen, som er 
minimumskravet til entreprenørens kontrolplan.  
 
Såfremt entreprenøren ikke har tilføjelser til udbudskontrolplanen, kan han blot ved at ændre betegnelsen 
"Udbudskontrolplan" til "Kontrolplan" tilvejebringe sin kontrolplan.  
Entreprenøren skal være opmærksom på, at udbudskontrolplanen hovedsageligt kun indeholder den 
kontrol, der skal udarbejdes dokumentation for. Entreprenørens kontrolplan fritager ham ikke for en 
generel kontrol og kontrol i henhold til normer og standarder. 

5.3 FASER I KVALITETSSIKRINGEN OG DOKUMENTGANGEN  

5.3.1 Udførelsesfasen  
Kvalitetssikring i udførelsesfasen sker i henhold til entreprenørens kontrolplan. 
Når en kontrol er udført af entreprenøren og registreret i kontrolskemaet, skal kontrolskemaet med 
nummer registreres i kontrolplanen. 
 
Tilsynet skal til enhver tid have adgang til at kontrollere udførelsen i forhold til kontrolplanen og have 
adgang til dokumentationen. 
Samtlige kontrolskemaer skal opbevares af entreprenøren, indtil 5-års eftersynet er foretaget. 
Evt. tilsynets underskrift på entreprenørens kontrolplaner/ kontroldokumentation, fritager attesten ikke 
entreprenørens ansvar for byggeriets kvalitet som ”udført” og kvalitetssikring. 
 
Som supplement til kvalitetssikring skal entreprenøren dokumentere arbejder med fotoregistrering.  

5.3.2 Afleveringsforretningen 
Samtidig med entreprisens aflevering skal entreprenøren - sammen med eventuelle andre krævede 
dokumentationer - aflevere den endelige og ajourførte kontrolplan, som vedhæftes afleveringsprotokollen. 
 

5.3.3 1- og 5-års eftersyn  
 

Eventuelle konstaterede mangler ved disse eftersyn vil blive sammenholdt med entreprenørens 
kontroldokumentation. 
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