
BL KONCEPT 

TIL GRANSKNING AF

VEDLIGEHOLDELSESPLANER

Temadag for driftsnet

Odense 19. juni 2019

OG LIDT IKT!



Morten Søegaard-Larsen, driftsdirektør i Byggeskadefonden pr. 1. januar 2019

50 år, uddannet tømrer og bygningsingeniør

20 års erfaring fra drift, byggeri og ledelse i den almene verden

Byggeskadefonden, oprettet ved lov i 1986

20 ansatte, bestående administrative medarbejdere, jurister, ingeniører, arkitekter 

og bygningskonstruktører

3 overordnede formål (de 3 pinde):

− At forestå og afholde udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri og renoveringer

− At yde støtte til dækning af byggeskader

− At bidrage til erfaringer om byggeprocessen og byggeriet til byggeriets parter 

med henblik på at forebygge byggeskader og fremme kvalitet og effektivitet i 

byggeriet 



Granskning og IKT

v. Morten Søegaard-Larsen, Driftsdirektør i Byggeskadefonden

Hvad skal vi tale om?

• BEK nr. 770 bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse……….

• BEK nr 70 af 26/01/2018 Gældende (Driftsbekendtgørelsen)

Offentliggørelsesdato: 31-01-2018, Transport-, Bygnings- og 

Boligministeriet 

• Projekt - udvikling af værktøjer til granskning m.m.

• IKT



Rapport om ejendommens tilstand og vedligeholdelses- og fornyelsesplan, 
skal hvert 5. år granskes af en ekstern uvildig byggesagkyndig med henblik 
på at vurdere, om rapport og plan er retvisende og omfatter de 
nødvendige aktiviteter.« 

Granskning af vedligeholdelses- og fornyelsesplaner, skal første gang være 
gennemført inden 1. januar 2022. 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 770 af 27. juni 2011 om 
drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2017.

Den nye regel om granskning af vedligeholdelsesplaner



Kapitel 14 

Henlæggelser og vedligeholdelse

§ 62. I afdelinger, der ikke er omfattet af Byggeskadefonden, jf. § 151 i lov om almene boliger m.v., skal der én gang årligt 

foretages en gennemgang af ejendommens vedligeholdelsestilstand. Gennemgangen omfatter ikke de enkelte lejemål indvendigt. 
På baggrund af gennemgangen udarbejdes en rapport om ejendommens vedligeholdelsestilstand.

Stk. 2. I afdelinger, der er omfattet af Byggeskadefonden, jf. § 151 i lov om almene boliger m.v., gælder reglerne i 

bekendtgørelse om bygningsdrift.

§ 63. Boligorganisationens afdelinger skal årligt henlægge passende beløb til følgende:
1) Fornyelse af tekniske installationer.
2) Hovedistandsættelse af afdelingernes ejendomme.
Stk. 2. Boligorganisationens bestyrelse kan dog uanset stk. 1, beslutte, at en afdeling skal henlægge samlet til planlagt og 

periodisk vedligeholdelse af bygningsdele og installationer.
Stk. 3. Henlæggelsernes størrelse efter stk. 1 og 2 fastsættes på baggrund af en vedligeholdelses- og fornyelsesplan, der pr. 1. 

januar 2018 omfatter mindst de kommende 15 år, pr. 1. januar 2020 omfatter mindst de kommende 20 år, pr. 1. januar 2022 
omfatter mindst de kommende 25 år og pr. 1. januar 2024 omfatter mindst de kommende 30 år. Beløbsstørrelsen fastsættes efter 
en vurdering af bygningsdelens og installationernes anskaffelsespris på tidspunktet for genanskaffelsen.

Stk. 4. Landsbyggefonden kan med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens godkendelse bestemme, at den vedligeholdelses- og 
fornyelsesplan, der er nævnt i stk. 3, skal udformes i overensstemmelse med et klassifikationssystem for forvaltning.

§ 64. Den rapport om ejendommens tilstand, der er nævnt i § 62, stk. 1, og den vedligeholdelses- og fornyelsesplan, der er 
nævnt i § 63, stk. 3, skal hvert 5. år granskes af en ekstern uvildig byggesagkyndig med henblik på at vurdere, om rapport og plan 

er retvisende og omfatter de nødvendige aktiviteter.

§ 65. Boligorganisationens afdelinger skal årligt henlægge passende beløb til følgende:

1) Istandsættelse af lejlighederne ved fraflytning eller betaling af et normalistandsættelsesbeløb, i det omfang udgifterne hertil
ikke påhviler fraflyttende lejere i afdelinger med vedligeholdelsesordning efter § 26 i lov om leje af almene boliger.
2) Indvendig vedligeholdelse af lejlighederne i afdelinger med vedligeholdelsesordning efter § 27 i lov om leje af almene 

boliger.
3) Istandsættelse af lejlighederne ved fraflytning i afdelinger med vedligeholdelsesordning efter § 27 i lov om leje af almene 

boliger.
4) Tab ved lejeledighed og fraflytninger i det omfang, tabet skal dækkes af afdelingen, jf. § 43, stk. 1, 6. pkt.
Stk. 2. Herudover kan boligorganisationens afdelinger henlægge passende beløb til nedsættelse af beboerindskud, jf. § 57.

§ 66. De afdelinger, som er nævnt i § 24, stk. 4, foretager årligt passende henlæggelser til konsolidering af afdelingens 
økonomi.

§ 67. Henlagte midler kan ikke anvendes til andre formål end dem, de er henlagt til, medmindre formålet er bortfaldet. 
Midlerne kan dog udlånes efter reglerne i § 51.

Stk. 2. Der kan ikke henlægges til moderniserings- og forbedringsarbejder.

§ 68. Bestemmelserne i §§ 62-65 og 67 anvendes tilsvarende på almene ældreboliger og almene ungdomsboliger, som ejes af 

selvejende institutioner.

BEK nr 70 af 26/01/2018 Gældende (Driftsbekendtgørelsen)

Offentliggørelsesdato: 31-01-2018, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 



Kapitel 14

Henlæggelser og vedligeholdelse

• Én gang årligt skal der foretages en gennemgang af ejendommens 

vedligeholdelsestilstand.

• På baggrund af denne gennemgang skal der udarbejdes en rapport om 

ejendommens vedligeholdelsestilstand.

• En vedligeholdelses- og fornyelsesplan skal fastsætte henlæggelsernes 

størrelse.

• Hvert 5. år skal rapport og vedligeholdelse- og fornyelsesplan granskes af 

ekstern uvildig byggesagkyndig med henblik på at vurdere, om rapport og plan 

er retvisende og omfatter de nødvendige aktiviteter.

• Granskning af vedligeholdelses- og fornyelsesplaner, skal første gang være 

gennemført inden 1. januar 2022. 

• Pr. 1. januar 2018 skal vedligeholdelse- og fornyelsesplan  mindst omfatte de kommende 15 år.

• Pr. 1. januar 2020 skal vedligeholdelse- og fornyelsesplan  mindst omfatte de kommende 20 år.

• Pr. 1. januar 2022 skal vedligeholdelse- og fornyelsesplan  mindst omfatte de kommende 25 år.

• Pr. 1. januar 2024 skal vedligeholdelse- og fornyelsesplan  mindst omfatte de kommende 30 år.



• Pr. 1. januar 2018 skal vedligeholdelse- og fornyelsesplan  mindst omfatte de kommende 15 år.

• Pr. 1. januar 2020 skal vedligeholdelse- og fornyelsesplan  mindst omfatte de kommende 20 år.

• Pr. 1. januar 2022 skal vedligeholdelse- og fornyelsesplan  mindst omfatte de kommende 25 år.

• Pr. 1. januar 2024 skal vedligeholdelse- og fornyelsesplan  mindst omfatte de kommende 30 år.

Pr. 5 år

Vedligeholdelses- og 

fornyelsesplan 15-30 år

Gennemgang af 

ejendommens 

vedligeholdelsestand

Henlæggelser til 

fornyelse og 

istandsættelser

Rapport

Pr. 1 år



Usikkerhed blandt en del boligorganisationer.
• Hvad er det der skal granskes?
• Hvem kan betragtes som eksterne uvildige?
• Hvor har vi leverandørerne? 
• Hvordan vil de gribe det an?
• Det kan blive en dyr omgang!

Derfor udarbejder BL et koncept

Men ingen krav til hverken indhold eller metode

Formålet er at fremme effektivisering 
og billiggørelse af driften



BL ønsker med konceptet:

✓ Fjerne usikkerheden. Plug-in materiale. 
✓ Sikre læring i organisationen
✓ Standard for ekstern granskning
✓ Fremme samarbejdet mellem boligorganisationerne
✓ Sikre økonomien, så vi undgår en pengemaskine uden effekt



Hovedprincippet i BL koncept 

En intern granskning som 
boligorganisationen selv foretager

En ekstern granskning som 
skal vurdere den interne 
granskningsrapport

derefter 



Den interne granskning

BL’s koncept er ikke et værktøj til en PPV plan 

En metode til granskning af en PPV plan

NB! Vigtigt

Men:



Den interne granskning

• Vedligeholdelsesmæssigt tunge
• Erfaringsmæssigt skal de udskiftes på et tidspunkt
• Beskyttende bygningsdele
• Ikke æstetiske og funktionelle krav
• Der er ikke taget højde for klimatiske forhold  

Granskningen tager udgangspunkt i 
12 centrale bygningsdele 
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Den interne granskning

12 centrale bygningsdele
• Tag
• Tagterrasse
• Kviste
• Facade
• Døre/vinduer
• Altaner/altangange/trapper
• Kælder/Krybekælder
• Terræn, bygningsdel i terræn
• Kloak
• Installationer
• Vådrum
• Køkkener
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Den interne granskning

12 centrale bygningsdele
• Tag
• Tagterrasse
• Kviste
• Facade
• Døre/vinduer
• Altaner/altangange/trapper
• Kælder/Krybekælder
• Terræn, bygningsdel i terræn
• Kloak
• Installationer
• Vådrum
• Køkkener

Tagbelægning
Undertag
Inddækninger
Gennemføringer



Den interne granskning

Den interne gransker:
• Hun skal være bygningskyndig 
• Må ikke være driftsansvarlig
• Kunne godt være fra et kollega selskab

Der skal foretages intern granskning hvert 5 år
Foretages evt. midt i perioden mellem de eksterne granskninger. Fokus hvert 2½ år 



Den interne granskning

• Er der sket en registrering af de afholdte aktiviteter – eftersyn og vedligeholdelse? 
• Er den fastlagte forebyggende vedligeholdelse tilstrækkelig til 

at sikre bygningsdelen i hele dens vurderede levetid?
• Er der afsat tilstrækkelige midler til at sikre vedligeholdelsen i restlevetiden?
• Er der afsat tilstrækkelige midler til udskiftning af bygningsdelen (ikke forbedringsdelen)?

Derfor bygningsdelskort! 

Den interne gransker undersøger:

Vurderingen skal foretages 
systematisk og objektivt



Overskrift I orden Justering af 

pris/årstal

Skal undersøges Akut skade

Beskrivelse Der er henlagt 

tilstrækkelige 

midler til både 

vedligeholdelse og 

udskiftning

Prisen eller år for 

udførelsen på aktiviteten 

er forkert 

Der er konstateret 

problemer der ikke kan 

undersøges uden at 

foretage destruktive 

indgreb, analyser, 

beregninger e.lign.

Der er konstateret skader på 

bygningsdelen, der kan have 

konsekvenser i form af 

følgeskader på andre 

bygningsdele og/eller der er 

risiko for at skaden kan udvikle 

sig hurtigt

Kategorisering 1 2 3 4

Den interne granskning

Endelig skal bygningsdeles tilstand vurderes og 
kategoriseres således:



Den interne granskning

Resultatet af den interne 
granskning indtastes i et
Excel-ark

Rapporten behandles af 
boligselskabets administrative 
og politiske ledelse



Hvem er leverandører? Markedet er ukendt!

Ingen krav til indhold eller metode

Sandsynlighed for stor variation i produktet
- Indholdsmæssigt
- Honorar

Derfor skal der stilles
præcise krav til leverandøren

Derfor udbud

Den eksterne granskning 

Det er bygherre der betaler, det er bygherre der befaler!



Er rapporten retvisende i forhold til:
• Er eftersynene foretaget?
• Er tilstandsvurderingen* af bygningsdelene korrekt?
• Er de henlagte midler tilstrækkelige?
• Er der fundet mangler i øvrigt? 

1. Kritisk revision af den intern granskningsrapport

Den eksterne granskning 

* Der skal foretages stikprøver i marken af bygningsdelene



Er organisationsbestyrelsens behandling af granskningsrapporten 
ført til referat? 

Foreligger der en bestyrelsesgodkendt forretningsgang for den situation, 
hvor afdelingsdemokratiet forkaster administrationens/bestyrelsens forslag til 
PPV plan? 

Den eksterne granskning 

2. En vurdering af ledelsens behandling af den interne rapport 



BL koncept til granskning:

Introduktion
Bilag 1. Oversigt over 12 centrale bygningsdele med bygningsdelskort. 
Bilag 2. Rapport om intern granskning af PPV planer – Excel-fil.
Bilag 3. Udbud af ekstern granskning af PPV planer i xx boligorganisation
Bilag 4. Kontrakt for leverandør af ekstern granskning.



Tidsplan for projekt:
1. Udkast færdig ult. september 2019

Test af konceptet oktober/november 2019

Konceptet færdigt december 2019

Markedsføring - november/ december 2019

Implementering - Januar/februar 2020





”Der er et kæmpe potentiale for effektivisering og reducering

af omkostninger i byggeriet ved at forbedre dataintegration og styrke

brugen af digitale værktøjer i samarbejdet mellem byggeriets parter.”

Derfor!



Stiller bygherren de rigtige krav til IKT-processen, så

betyder det:

• at man som bygherre kommer ind i kernen af processen

• at der bliver større præcision i projekteringen

• færre fejl og rettelser og dermed en reduktion i aftalesedlerne

• en mere smidig proces og en tidsplan der holder

• data man reelt kan bruge i den efterfølgende drift og forvaltning.

Hvad skal der til?



YBL 18

For byggearbejder, hvor bygherren har særlige krav til anvendelse af IKT, herunder til digital 

projektering og digital aflevering, skal der udarbejdes en IKT-specifikation som grundlag for 

tilbud og aftale. IKT-specifikationen fastlægger den digitale leverance af den aftalte 

projektdokumentation. 

IKT-procesmanual 

Ved IKT-procesmanual forstås et samarbejdsdokument, der fastlægger rammerne for det digitale samarbejde. 

Dokumentet opdateres som minimum ved hvert faseskift i relevant omfang. IKT-procesmanualen udarbejdes med 

udgangspunkt i projektets IKT-specifikation. 

IKT-Specifikation 

Ved IKT-specifikation forstås et aftaledokument bilagt ydelsesbeskrivelsen, der fastlægger bygherrens 

eventuelle krav til IKT (Informations- og kommunikations teknologi). 

0.     Definitioner

1. Indledende rådgivning

2. Projekteringsledelse

3. Forslag

4. Myndighedsprojekt

5. Udbudsprojekt

6. Udførelsesprojekt

7. Udførelse

8. Aflevering

9. Andre ydelser

YBL 18



YBL 18

1. INDLEDENDE RÅDGIVNING
1.2 Byggeprogram
1.2.1 Indhold

Byggeprogrammet skal indeholde en redegørelse for bygherrens krav til digital projektering og aflevering af 

digitale projekt- og driftsdata. Dette angives i en IKT-specifikation. 

1.2.8 Bygherren

Bygherren skal inden udarbejdelse af forslag og projekt sikre at eventuelle krav til klassifikation, digital 

kommunikation, digital projektering, digitalt udbud og digital aflevering af projekt- og driftsdata er fastlagt i en IKT-

specifikation.

2. PROJEKTERINGSLEDELSE
IKT-ledelse varetages som en del af projekteringsledelsen, og IKT-lederen refererer til projekteringslederen.

2.1 Projekteringsledelse
2.1.6 Kvalitetssikring

Ved digital projektering bistår IKT-lederen projekteringslederen med dennes planlægning og gennemførelse af 

kvalitetssikring, herunder i forhold til konsistens og kollisionskontrol.

Bygherre skal stille kravene

Projekteringsledelse = projekteringsleder + IKT-leder



YBL 18

1. INDLEDENDE RÅDGIVNING

2. PROJEKTERINGSLEDELSE

Bygherre skal stille kravene

Projekteringsledelse = projekteringsleder + IKT-leder



2.2 IKT-ledelse 
Ved aftalt digital projektering forestår IKT-lederen, i samarbejde med projekteringslederen, tilrettelæggelse af det digitale 

samarbejde mellem rådgiverne, projekterende entreprenører, bygherre og eventuelle myndigheder. Det digitale 

samarbejde tilrettelægges med udgangspunkt i rådgiveraftalens IKT-specifikation. Hvis der ikke er udarbejdet IKT-

specifikation, tilrettelægger IKT-lederen det digitale samarbejde i samarbejde med rådgivere. 

2.2.1 Indhold 

IKT-lederen etablerer og leder byggeriets IKT-organisation som en del af den samlede projektorganisation. 

IKT-lederen deltager i projekteringsmøder i nødvendigt omfang med henblik på at understøtte IKT-samarbejdet samt 

foranstalter, leder og refererer fra øvrige nødvendige møder om IKT-samarbejdet på projektet. 

IKT-lederen skal sikre, at der for den aftalte digitale dataudveksling og projekt-dokumentation udarbejdes IKT-

procesmanual, og at denne kommunikeres til alle bygherrens aftaleparter. 

IKT-procesmanual skal beskrive: 

• metode for digital kommunikation og datastrukturer 

• metode for digital projektering og digital tværfaglig kommunikation mellem parterne 

• metode for håndtering af fagmodellers grænseflade og egenskaber 

• metode for digital udveksling og formater 

• metode for digital faseaflevering 

• metode for digital aflevering. 

Ved digitalt udbud skal IKT-lederen administrere proces og overvåge digital gennemførelse af det samlede udbud som 

beskrevet i IKT-specifikationen, herunder tilrettelægge og koordinere udbudsmaterialets digitale struktur. 

IKT-lederen indarbejder krav til de udførendes IKT-ydelser i udbudsprojektet. 

IKT-lederen tilser, at aftalte metoder efterleves. 

IKT-lederen bistår projekteringslederen ifm. dennes koordinering af kollisions- og konsistenskontrol på grundlag af de 

digitale fagmodeller. 



2.2.2 Idriftsættelse og drift 

IKT-lederen bistår projekteringslederen med dennes koordinering af digitale data i forbindelse med idriftsættelse og drift. 

2.2.3 Myndigheder 

Ingen særlige ydelser.

2.2.4 Tid 

IKT-lederen deltager i udarbejdelse og opdatering af ydelsesplan og hovedtidsplan, herunder fastlæggelse af tidspunkter 

for udveksling og aflevering af digitale data.

2.2.5 Økonomi 

Ingen særlige ydelser. 

2.2.6 Kvalitetssikring 

IKT-lederen etablerer rammer for, at bygningsmodeller og andre digitale data kan anvendes til understøttelse af 

kvalitetssikring. 

2.2.7 Projektdokumentation 

IKT-lederen skal i forbindelse med fasens start etablere rammerne for rådgivernes digitale samarbejde i fasen omfattende: 

• den digitale kommunikation og brug af eventuel fælles kommunikationsplatform 

• metode og omfang for digitale udvekslinger mellem de projekterende parter 

• bistand til projekteringslederen med indarbejdelse af krav til fagmodellers grænseflader og egenskaber 

• Ifm. udbud fastlæggelse af metode og rammer for digitalt udbud 

• opdatering af projektets IKT-procesmanual 

• plan for udførelse af konsistens- og kollisionskontroller. 

IKT-lederen skal ved afslutning af fasen udarbejde, opdatere eller samle: 

• IKT-procesmanual 

• fællesmodel 

• dokumentation for gennemført konsistens- og kollisionskontrol. 



2.2 IKT-ledelse 

Hvis intet er aftalt, finder rådgiver på noget

IKT-lederen bistår projekteringslederen med styring af alle digitale leverancer



3. FORSLAG
3.1 Dispositionsforslag, 3.2 Projektforslag
IKT-leder 

Med bistand fra og udgangspunkt i grundlag udarbejdet af de projekterende udarbejder, opdaterer eller samler IKT-lederen 

følgende dokumentation:

• IKT-procesmanual 

• fællesmodel 

• dokumentation for gennemført konsistens- og kollisionskontrol.

5. UDBUDSPROJEKT
5.7 Projektdokumentation
IKT-leder 

Ved digital projektering udarbejder, opdaterer eller samler IKT-lederen: 

• fællesmodel 

• beskrivelse af udbudsmaterialets digitale struktur 

• beskrivelse af IKT-krav til projekterende entreprenører i form af eksempelvis IKT-specifikation og IKT-procesmanual. 

Ved tilvalgt udbud med mængder udarbejder IKT-lederen, i samarbejde med rådgiverne, en beskrivelse af mængdeudtræk 

og tilbudslisters digitale struktur, herunder eventuelt anvendte opmålingsregler.

6. UDFØRELSESPROJEKT
6.7 Projektdokumentation
IKT-leder 

Med bistand fra og med udgangspunkt i grundlag, udarbejdet af de projekterende, samler eller opdaterer IKT-lederen 

følgende dokumentation: 

• fællesmodel 

• dokumentation for gennemført 

konsistens- og kollisionskontrol. 

2.2.8 Bygherren 

• Bygherren udleverer tilgængeligt digitalt grundlag til rådgiverne i aftalt format og struktur. 

• Bygherren sikrer, at øvrige rådgivere og parter tilknyttet projektet forpligtes til IKT-samarbejde.



3. FORSLAG

5. UDBUDSPROJEKT

6. UDFØRELSESPROJEKT
6.7 Projektdokumentation

IKT-lederen opdaterer og samler dokumentation 

IKT-lederen opdaterer og samler dokumentation 

IKT-lederen opdaterer og samler dokumentation 



7. UDFØRELSE
7.1 Byggeledelse under udførelsen
7.1.1 Indhold

Byggelederen sikrer, at de i aftalegrundlaget beskrevne IKT-krav om formål og anvendelse af digital kommunikation og 

digitale bygningsmodeller efterleves under udførelsen. 

7.2 Fagtilsyn under udførelsen
7.2.1 Indhold

Fagtilsynet anvender digitale bygningsmodeller og IKT-værktøjer beskrevet i projektets IKT-specifikation og/eller IKT-

procesmanual.

9. ANDRE YDELSER
IKT i byggeri 

Hvis bygherren ønsker én eller flere af nedennævnte ydelser 9.1 – 9.10 indeholdt, forudsættes det, at ydelsen klart er 

fastlagt i aftalen. 

Såfremt parterne ikke har aftalt omfanget af ydelsen nærmere, er det rådgiveren, som fastlægger ydelsernes omfang.

9.1 Klassifikation

9.2 Digital kommunikation

9.3 Etablering af kommunikationsplatform

9.4 Digital projektering

9.5 Digital udbud og tilbud

9.6 Mængdefortegnelse

9.7 Digital aflevering

9.8 Digitalisering af eksisterende forhold

9.9 Særlige visualiseringer

9.10 Andre digitale ydelser



7. UDFØRELSE

9. ANDRE YDELSER

Hvis intet er aftalt, finder rådgiver på noget

Byggeleder/fagtilsyn sikrer at aftalte digitale leverancer benyttes 

i byggeprocesserne



Hvad vil AlmenNet med IKT 
konceptet?

• Sikre, at bygherren formulerer krav om IKT (digitalisering)

• Plug-in koncepter

• Koncepter med et forståeligt indhold

• Gør bygherren i stand til at sætte sig for bordenden og tage ansvar

• Realistiske økonomiske krav

• Realistiske krav til brug i driften og administrationen



Hvad vil AlmenNet med IKT konceptet?

• Sikre, at digital aflevering giver værdi for drift og administration

• Data til både bygningsdrift, alm. drift, udlejning, budget, energi

• Kun relevante data

• Data, der kan håndteres 

• Data der kan implementeres i de administrative 

systemer direkte



Hent konceptet på Almennet.dk



Kravene skal 

formuleres
Kravene skal stilles

Kravene skal bruges 

i drift og forvaltning

Fase A
Planlægning af 

udbudskrav

Fase B
Projekterings-

fasen Fase C
Udførelses-

fasen

Fase D
Digital aflevering



Aftale 

paradigme



Kravene skal 

formuleres

Kravene formuleres med IKT- Bygherrerådgiver
• Aftale om IKT- Bygherrerådgivning

• Bilag 2. Ydelsesbeskrivelse for IKT-Bygherrerådgiver

• Bilag 3. IKT-specifikation

Kravene formuleres af egne medarbejdere
• Bilag 3. IKT Specifikation

• Digital drift og ejendomsforvaltning

• Bygningsdelskort

• Stamdatakort

Fase A
Planlægning af 

udbudskrav





Kravene skal 

stilles

Fase B
Projekterings-

fasen Fase C
Udførelses-

fasen

Totalrådgiver
• IKT bestemmelser 

(der skal indsættes i aftale

med teknisk rådgiver)

• IKT-Ydelsesbeskrivelse for 

IKT-lederen

• YBL 18 specifik for  almen

bygherre

Entreprenør
• IKT bestemmelser 

(der skal indsættes i aftale

med entreprenør)

• IKT-Ydelsesbeskrivelse for 

entreprenør





Kravene skal 

bruges i drift og 

forvaltning

Fase D
Digital aflevering

Krav til den digitale aflevering

Bilag A. Digital drift og ejendomsforvaltning

(er en del af IKT-Specifikationen)

Bygningsdelskort – Excel fil

Stamdatakort – Excel fil





Bygningsdelskort



De gode erfaringer

”Før vidste jeg jo ikke lige, hvordan jeg skulle gribe det an, og det var svært at overskue, hvilke ydelser vi 

egentlig betalte for, men ikke fik i forbindelse med IKT.”

”……..depotrum, som var planlagt placeret i terræn. Det skabte problemer, 

og derfor skulle de flyttes ind i boligen, selv om forventningen var, at de så 

ville blive for små. Men da løsningen blev gennemgået i 3D-modellen med 

bygherren, blev det synliggjort hvilken konsekvens det havde for 

rummenes udformning, hvilket gjorde bygherren i stand til at tage 

beslutningen om, at de kunne flyttes ind i bygningen uden at det havde 

den store rumlige betydning for lejlighederne.”

”Bygherrens tilkøb efter en prøvebolig er opført, bliver synlige på IKT-

illustrationen – uanset om det er trægulv i stedet for fliser eller et andet 

badeværelse. Bygherre kan på et meget tidligt tidspunkt foretage disse 

ændringer uden ekstra omkostninger”.

”Ventilation, vand, varme og el er der en tendens til at placere samme sted, og så er det, at man må opfinde hovsaløsninger, 

som ikke er pæne eller hensigtsmæssige”. I én af mine sager opdagede de ved den første kollisionskontrol, at elmåler og 

ventilation var placeret samme sted. Fordi det blev opdaget i tide, kunne man ændre på betonvæggen, så der var plads til 

begge. Hvis det først var blevet opdaget og løst på, pladsen, ville vi måske have været nødt til at inddrage et skab for at få 

plads.”

”….der bliver bestilt den rette mængde 

materialer, så der bliver mindre spild på 

byggeriet, fordi man kan trække 

materialeforbruget ud af de data, 3D modellen 

indeholder.”

”Når jeg overtager en ny afdelingen fra 

vores byggeafdeling, så findes alle 

oplysninger om drift allerede i vores 

administrationssystem”

”Før beboermødet troede alle at 

renoveringen ville blive stemt ned, 

men efter arkitekten viste en 

”flyvetur efter færdig renovering”, 

stemte næsten alle ja!




