
 

 

FRI inviterer til kursus i  

Praktisk projektledelse i forhold til ABR 18  

 

 
Kurset vil – med eksempler og i dialog med deltagerne – belyse de mange forbedrede vilkår i ABR 18. 
Kurset vil give deltagerne håndterbare råd og værktøjer med hjem til brug ved fremtidige forhandlinger 
med bygherrer og entreprenører.  

 
 
Siden vilkårene i ABR18 blev offentliggjort, har der været stor 
fokus på de mange skærpelser i forhold til rådgiverens virke. Der 
hav været langt mindre fokus på, at ABR 18 også – sammen med 
de nye ydelsesbeskrivelser – giver rådgiveren nogle væsentligt 
forbedrede vilkår i relation til bl.a. afgrænsning af kontraktens 
ydelser, minimering af budgetrisiko og løbende 
ændringshåndtering mv. 
 
Kort sagt, der er masser af gode ting i ABR 18 – vi skal bare lære 
at bruge dem! 
 
Det vil dette kursus sætte fokus på.  
Så når du har været på kurset vil du have nogle værktøjer til at 
køre projektledelsen mere glat igennem.  
Du vil få de gode – og rigtige - argumenter over for bygherren og 
entreprenøren, når de dagligdags udfordringer med økonomi, 
budget, risiko og ekstraarbejder opstår. 
  
Underviser er: 
Koncernjurist, advokat Lars Hauberg, NIRAS A/S 
 
 
 
Der er plads til max 50 deltagere pr. kursus. 

Praktisk information 
Kurset finder sted i: 
• Aarhus, Helnan Marselis Hotel, 

Strandvejen 25, Aarhus torsdag 
den 16. januar 2020 kl. 13.00 til 
16.00. 
Der vil være sandwich fra 12.30. 
Tilmelding Aarhus 

 
• København, Scandic Eremitage, 

Klampenborgvej 230, Lyngby 
torsdag den 23. januar 2020  
kl. 13.00. til 16.00. 
Der vil være sandwich fra 12.30 
Tilmelding København 
 

Pris: 
Kr. 1.000, - ex. moms for 
medlemmer af FRI og Danske 
Arkitektvirksomheder kr. 2.000, - 
ex. moms for ikke medlemmer.  
 
Tilmeldingsfrist: 
Sidste frist for tilmelding er en uge 
før kurset afholdes.  
 
(Hvis der mod forventning er færre end 20 
deltagere forbeholder vi os ret til aflysning af 
kurset.)  

 
 

https://frinet.nemtilmeld.dk/143/
https://frinet.nemtilmeld.dk/144/

