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Rum- og funktionsbehov. 

 Hvor mange rum skal den nye bygning indeholde, og hvilken 
funktion skal de have? 
Eksempelvis antal af børne/soveværelser, gæstetoilet, 
aktivitetsrum m.m. 

Møbleringsbehov. 

 Hvilket inventar er obligatorisk for rummene? 
Eksempelvis kontormøbler, badekar, garderobeskabe m.m. 

Materiale- og produktkrav. 

 Har I et krav til anvendelse af specifikke materialer og produkter 
inde og ude? 
Eksempelvis udvendig træbeklædning, ovenlysvinduer, 
gulvbelægninger m.m. 

Kvalitetskrav. 

 Har I specifikke krav til projektet, eller dele af projektet? 
Eksempelvis at projektet skal udføres så bæredygtigt og Co2 
neutralt som muligt, eller med et minimum af vedligeholdelse 
m.m. 

Energikrav 

 Har I specifikke krav til, at bygningen skal opføres i en bedre 
energiklasse end gældende krav? 
Eksempelvis energiklasse 2020 eller passivhus. 
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Tidsramme. 

 Har I en specifik tidsramme for det samlede projekt? 
Eksempelvis at projektet skal være afsluttet inden en kommende 
begivenhed, sommerferie, forhåndslån i kreditforening m.m. 

Økonomisk ramme. 

 Har i en fast økonomisk ramme for det samlede projekt, eller en 
øvre økonomisk grænse? 

Medbyg eller eget arbejde. 

 Ønsker I selv at levere arbejde til projektet, som medbygger? 
Eksempelvis bortskaffelse af byggeaffald, afsluttende 
beklædninger, maling m.m. 

 Generelle idéer. 

 Har I idéer til bygningens visuelle udtryk? 
Eksempelvis bygninger, produkter og materialer som I har set på 
messer, i magasiner, på nettet m.m. 

 Udbud. 

 Skal projektet udbydes i total-, hoved- eller fagentreprise? 
Totalentreprise: I udarbejder som bygherre et idéoplæg, 
hvorefter en totalentreprenør færdigprojekterer projektet og 
varetager udførelsen, og leverer og koordinerer alle 
fagentreprenører. 
Hovedentreprise: I som bygherre projekterer, hvorefter en 
hovedentreprenør varetager udførelsen, og leverer og koordinerer 
alle fagentreprenører. 
Fagentreprise: I som bygherre projekterer, hvorefter 
fagentreprenører varetager udførelsen, og I koordinerer alle 
fagentreprenører og det samlede projekt. 


