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Tilsyn er en overset opgave, som kræver erfaring, 

viden og øvelse. Ikke en opgave for den yngste på kontoret

Uden tilsyn er det svært at opnå det gode resultat

Manglende tilsyn opfordre til snyd.

Hvis dårlig kvalitet godkendes, skabes der præ-

cedens i branchen. Og normerne må ændres over tid
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Tilsyn:
▪ Bruges til kontrol af både udførende og projektet

▪ Forventningsafstemning

▪ Fastlæggelse af detailløsninger

▪ Løsning af uforudsete problemer.

Planlægning af tilsyn: 
▪ Bør overvejes allerede ved indgåelse af rådgiverkontrakt (mindre tid til kontrol                

flere timer til detailprojektering, alternativ: brug kendte løsninger). 

▪ Formen vil afhænge af den afsatte tid.
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Ved få midler:

▪ Flere detailtegninger eller referencefoto mv. 

▪ Alternativ flere kontrolpunkter til proceskontrollen, som løbende skal 

fremsendes til godkendelse – foto, sigtekurver, nivellement af 

råjordsplanum, prøver (proctor) osv.

▪ Udgå specielle/ukendte løsninger. Vælg kendte løsninger.
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Planlægning af tilsyn: 

▪ Ved lægning af natursten, klinker, kampestensmur bør det overvejes at 

kræve, at der laves et prøvefelt, som skal godkendes inden fortsættelse og 

vil være facit for den øvrige arbejde.
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Modtagekontrol: notering af fabrikationsnumre på følgesedler (krav 

tilsyn). 

- Opdage, hvis produkterne er produceret på forskellige 

tidspunkter/steder. (kan dække over flere blandinger, som er lavet samme dag – flere 

paller)

- Fordel ved genbestilling

- Svært at finde efter læg-

ning – få der mærkes + 

forsvinder
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Modtagekontrol ved betonprodukter: Risiko for forskellig farve – forskellige 

produkter, tilbehørssten. Kontrol sammenlign inden indbygn./kløvning.

Kontrolpunkt: sammenlig farve inden

lægning
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Modtagekontrol ved betonprodukter: kontrolpunkt - løft det øverste lag 

af og lad det tørre for at kunne vurderer mængden af kalkudfældninger
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Proceskontrol: 

▪ Stil krav om tilkaldelse af tilsynet: måling af jævnhed på bærelag, inden tildækning 

af plantehuller og dræn, godkendelse materialer osv.

▪ Modulmål overholdelse? Måling af fugebredder: 10% ikke 2 – 5 mm, større fuger 

accepteres pga. fald (skålafvanding mv.).

▪ Ved tilsyn skal alle registrerede mangler forholdes den udførende. 

▪ Da Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2015 er 

målbare, kan det anbefales at bruge tommestok, retskede, 

vatterpas, jordspyd ved kontrol.
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Proceskontrol: 
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Tag billeder- for at kunne dokumenterer, at kalkudfældninger er kommet efter 

lægning.
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Slutkontrol/aflevering: 
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Tjek af bærelagsopbygning kan stadigvæk nås (tykkelse, udstrækning, materiale mv.):
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Slutkontrol/aflevering: 
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Tjek af jævnhed og fald: 
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Slutkontrol/aflevering: 
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Tjek af trapper (trin højde/dybde, fald mv.):
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Slutkontrol/aflevering: 
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Planter fortæller, hvad der er sket:

- Placering af døde planter

- højt/lav

- blæst

- skygge

- Topknopper

- Døde blade 

- placering

- størrelse

- Genvækst
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Spørgsmål ?


