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Velkommen



Vores opgave i dag… 

FORSTÅ

Hvordan bruger I digital aflevering?

DISKUTÉR

Hvordan får vi en bedre digital 
aflevering?

1

2



Oplæg 1
v. Christian Lundstrøm, SWECO



Digital aflevering 
- planlæg den, få den og brug den

Rådgiver vinkel

v/ Christian Lundstrøm (Sweco)

Energiforum 03-05-2022



Digital aflevering – i denne sammenhæng

• Det der afleveres (på digital form) udover den fysiske bygning
• As-built tegninger

• D&V informationer

• Vedligeholdelsesplan

• Bygningsmodeller

• Dokumentation af byggesagen

• Etc.



CV

• Har arbejdet med FM og driftsrådgivning i Sweco siden 2004

• Vedligeholdelsesplaner, driftsbudgetter, energi og digital aflevering

• Digital aflevering / aflevering af D&V siden 2008 bl.a. 
• DR Byen, Rigsarkivet, Rigshospitalet, Mærsk tårnet, Niels Bohr Bygningen, 

Statens Naturhistorisk Museum

Christian Lundstrøm
chlr@sweco.dk
43486211

mailto:chlr@sweco.dk


Digital aflevering – hvor svært kan det være 

Min indbakke 23. marts 2022

Komplet?
Alle dele?
Digital form?

Det positive: Den blev samlet op!



Digital aflevering – hvad er digital form?

• Form: USB nøgle, projektweb, FM system, PDF scanning?

• Ofte noget man kommer i tanker om i løbet af byggeprocessen

FM system

Sprog

Klassifikation



Eksempler på dårlige aftaleforhold / tilsyn

Projekt 1
Aflevering af USB nøgle med alt fra projektweb

Filtype Antal – Sum: 
14.596 filer!

.PDF 3.459

.JPG 1.567

.doc 1.235

.dat 3.214

.EUL 23

.dot 93

.xwpenode 107

.exp 3.067

.ldb 2

80 % ikke relevant for drift
Betydeligt antal dublet filer
35 filformater



Eksempler på dårlige aftaleforhold / tilsyn
Projekt 2
Aflevering af USB nøgle med alt fra projektweb

300+ filer med 13 cifret nummer som filnavn



Digital aflevering – hvad er komplet?

• Hvad er behovet 0, 1, 2, 5, 10, 20 år efter 
afleveringen?

• Ofte noget der kun kendes indgående af praktikere 
og dem der skal drifte bygningen

• Begrænset driftsviden blandt rådgivere og 
entreprenører

• Bygninger bliver mere komplekse og digitale
• Aflevering af de digitale forudsætninger, opsætningsfiler, 

interfaces, logins….

• Støtte i DS/EN normer, MOLIO anvisninger m.m.
• Udover dem skal driften selv huske at bede om materiale
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Tid
Økonomi

System / struktur
Komplet
Digital

Projekterende /
Udførende

Digital aflevering – hvad er komplet?
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Værdi i 
designprodukt

Tid
Projektering Udførsel Drift

Genbruge data
Øge kvalitet
Spare tid

Digital aflevering - målsætningen
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• Den lovgivningsmæssige (bag)grund – siden april 2013

• IKT-bekendtgørelserne: Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og 
Kommunikationsteknologi i offentligt byggeri, nr. 118 & 119

Stat
Kommuner
Regioner
Almene boligselskaber
Støttede byggerier §

Digital aflevering – stil tidlige krav



Regler og ydelsesbeskrivelser - aftaleforhold



Krav til D&V
• 1: Normer

• F.eks. DS 428 (Brand og røgsikring af ventilationsanlæg), DS 447 (Ventilation i bygninger), DS 
469 (Varme- og køleanlæg)

• 2: MOLIO / Kontraktforhold
• Basisbeskrivelser afsnit om D&V som aktiveres i Byggesagsbeskrivelsen

• Data til drift

• 3: Byg- og driftsherreønsker
• Beskrivelser i udbudsmateriale i øvrigt med ønsker fra driften til afleveret materiale

2022-05-05 18



Krav til D&V

• Ansvar iht. AB18 / ABR18
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Producent Entreprenør Bygherre

? Tovholder



Digital D&V – hvad kan man få? (proces)
Under afleveringen:

• Status i løbet af afleveringsprocessen

• Klart overblik over om noget mangler

• Mulighed for at kvalitetssikre undervejs i afleveringen

• Driften kan sætte sig ind i materialet løbende lave udbud af serviceaftaler

2022-05-05 20

Byggeproces

Afleveringsproces

KS

Tid

• Få data hjem nu – i morgen er det (måske) for sent; kan ikke påberåbes som mangel ved 1 og 5-års gennemgang.

• Ikke vente for længe med systemet og platform – bør med i udbud

Tilegnelse af viden, forberedelse



Digital D&V – hvad kan man få (slutresultat)

Til afleveringen:

• Driften kan starte fra dag ét, have tegnet serviceaftaler inden overtagelse

• Overhold garantier og bygningsværdi

• Tydeliggørelse af om vedligehold er udført og service intervaller overholdt – via FM system

• Mindre afhjælpende (hovsa) vedligehold

• Langsigtet planlægning - 5, 10, 15 års budgetter

• Men det forpligter

• Intet af ovenstående sker af sig selv!
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BIM / 3D – digital tvilling
Sammenhæng mellem D&V data og 3D model. Begge veje. 
Eksempel fra Niels Bohr Bygningen, ventilationsanlæg 0380 i BA2 tårn H



BIM / 3D – digital tvilling

Endnu mere afgørende for aftaleforhold (IKT-specifikation, CAD 
specifikation)

Projekteringsverden Driftsverden

Bygbarhed
Udførelse
Materialer
Komponenter

Serviceaftaler - anlægsniveau
Historik
Driftsoptimering
Fejlfinding

F.eks. viste ventilationsanlæg: 1 anlæg + kanalsystem: 4.600 objekter



BIM / 3D – digital tvilling

• Er det nødvendigt for at kunne drifte?
• Jo flere data desto mere vedligehold af data
• Organisation eller plan for opdatering af bygningsmodeller (BIM)

• Alle filer bør opgraderes årligt, selv få år gamle Revit filer kan være 
bøvlede



Digital aflevering - steps

• Start tidligt, få alt med i udbud – særligt hvis der indgår BIM (YBL 18)
• Begynd med slutproduktet, hvad har vi når vi er færdige
• Realistiske ambitioner – svarer til bygningen og driftens formåen
• Beskriv
• Udvælg tovholdere hos alle parter
• Få data hjem struktureret og kvalitetssikret
• Følg op
• Hold fast – tilbagehold af betalinger, tidsfrister, udskyd overtagelse o.l. 

Hvad vil vi have?
Hvordan? 
System?



Tak for ordet
og 
?



Oplæg 2
v. Dorthe Kragsig Mortensen, DTU



Øvelse 1



1. FORSTÅ
Hvordan bruger I digital aflevering? 



10 min GRUPPEARBEJDE:

1. Præsenter

Hvordan arbejder du med digital aflevering?

2. Diskuter

Hvornår er det nemt? Hvornår er det svært?



Hvad fandt I ud af?



PAUSE 10 min
Tilbage kl. 15:15



Oplæg 3
v. Maria Simone Sinding Sørensen, Hoffmann A/S



DIGITALE AFLEVERING
– DEN GODE PROCES

3. maj 2022
Maria Simone S. Sørensen



© Hoffmann

MARIA SIMONE S. SØRENSEN
 +45 6012 9296  |   msr@hoffmann.dk |   www.hoffmann.dk

2020 | Projekteringsleder, Byg Øst

2018 | VDC-ansvarlig, Hoffmann

2013 | IKT-leder og BIM-koordinator, Byg Øst

▪ Nybyg og renoveringer

▪ Total- og hovedentrepriser

▪ Hoteller, kontorer, boliger, centre mv.

▪ Entreprisesum >100 mio. dkr.
>25

Siden 2012

Projekter

Amager Centret

Kay Fiskers Plads

Mineralvandshuset Microsoft

Dagmarhus Tivoli Hjørnet
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mailto:msr@hoffmann.dk
http://www.hoffmann.dk/
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HOFFMANN
–en del af Veidekke koncernen

8 100 
i Norge, Sverige og Danmark

Kompetente medarbejdere 

FORRETNINGSOMRÅDER

Anlæg, Teknik, Nybyggeri, Renovering og 

Service & drift

38,1
NOK milliarder (2020)

Årlig omsætning

36
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Agenda

Kommunikation og tidlig involvering

Hoffmanns samarbejdsmodel

Tid og processer

Forventningsafstemning

Bæredygtighed / DGNB

01

02

03

04

05
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Kommunikation og tidlig 
involvering er vores bedste 
værktøj til at opnå en 
kvalitativt dokumentation.



© Hoffmann

HOFFMANNS SAMARBEJDSMODEL
Den løsningsorinterede partner

39

Hoffmanns rygrad

▪ Vi skaber involverende relationer og prioriterer tid til kunder

▪ Vi udnytter hinandens viden på tværs af organisationen

▪ Vi involveres tidligt i projektet, så vi med forslag til løsninger og proces 

kan synliggøre værdiskabelsen for kunden

▪ Vi involverer kunden, samarbejdspartnere og håndværkere

Hoffmanns spillestil

▪ Vi sikrer et ensartet samarbejde gennem Hoffmanns involverende 

processer og et fagligt højt knowhow

▪ Vi skaber fælles succes ved at være agile såvel internt som eksternt
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▪ Aflevering af dokumentation for drift og vedligehold

DIGITAL AFLEVERING
Tid og processer

40

Dispositions
forslag

Projekt
forslag

Udførelses
projekt

Udbuds
projekt

Udførelse Aflevering
(Drift)
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Dispositions
forslag

Projekt
forslag

Udførelses
projekt

Udbuds
projekt Udførelse

Aflevering
(Drift)Opsæt…

Projektweb
Kommunikationsplatform

Udarbejd…
Samarbejdsaftale
Projektgrundlag

Bæredygtighed / certificering
Materialeliste

Leverancespecifikation
Kvalitetsstyring

Afleveringsformat
Milepæle

Udarbejd…
Tilbudslister, metode
Udbudsspecifikation

Entreprisekontrakt, oplæg

Opdater…
Projektgrundlag

Bæredygtighedskrav
Materialeliste

D&V-liste
Leverancespecifikation

Kvalitetsstyring
Milepæle

Opsæt…
Afleveringsplatform

Kvalitetsstyring

Opdater…
Projektgrundlag

Bæredygtighedskrav
Materialeliste

D&V-liste
Milepæle

Aflever…
Afleveringsprotokol inkl. mangelliste

D&V-dokumentation inkl. vejledninger
KS-dokumentation inkl. TE/HE audit
Dokumentation for performancetest

Energimærkning
Ibrugtagningstilladelse
1-års eftersynsprotokol
Samlet byggeregnskab

Opdater…
Projektgrundlag iht. "som udført"

Certificeringsdokumentation
D&V-liste

Opdater…
Projektgrundlag

D&V-liste
Milepæle

Udarbejd…
TE-kontrakt
D&V-liste

Opdater…
Projektgrundlag

Bæredygtighedskrav
Materialeliste

Milepæle

DIGITAL AFLEVERING
Tid og processer
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DIGITAL AFLEVERING
Forventningsafstemning

▪ Tidlig involvering og god dialog

▪ Skab fælles mål og regelsæt

▪ Respekter hinandens kompetencer

▪ Planlægning af fokusområder og kritiske entrepriser

▪ Sikre en realistisk tidsplan inkl. kvalitetssikring 

▪ Hoffmanns "Gensidig Evaluering”

▪ Et dialogbaseret værktøj

▪ Afklarer eventuelle miskommunikation

▪ Alle parter bliver hørt

▪ Positiv og respektfuld kommunikation

»Hoffmann har med deres 
løsningsorienterede tilgang 
og proaktivitet, sikret at 
Vellivs domiciludvidelse 
forløb planmæssig og blev 
en succes«
Kim Revald, Development Manager Velliv

»Som bygherre kan vi 
ikke til fulde selv beskrive 
hvad vi vil have. Vi er 
afhængige af de andre 
parter i byggeriet«
Søren Risager, adm. direktør KLP Ejendomme
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DIGITAL AFLEVERING
Bæredygtighed / DGNB

Materialer

▪ ENV1.1 Livscyklusvurdering

▪ ENV1.2 Miljøfarlige stoffer

▪ ENV1.3 Ansvarsbevidst ressourceindvinding

▪ TEC1.6 Nedtagning og genanvendelse

▪ TEC1.8 Dokumentation med 

miljøvaredeklarationer (EPD)

Kvalitet

▪ PRO1.1 Kvalitet i forberedelsen af projektet

▪ PRO2.2 Dokumentation af kvalitet i udførelsen

▪ TEC1.1 Brandsikring og sikkerhed

▪ TEC1.3 Klimaskærmens kvalitet

Drift og vedligehold

▪ PRO1.5 Vejledning om vedligehold og brug af 

bygningen

▪ PRO2.3 Commissioning

▪ TEC1.4 De tekniske systemers tilpasningsevne

▪ TEC1.5 Design for vedligehold og rengøring



DIGITAL AFLEVERING
Bæredygtighed / DGNB (PRO1.5)

44

1. Vejledning om vedligehold, inspektion og drift

Hoffmann afleverer udfærdiget vejledninger om vedligehold, inspektion og drift i 

det sædvanlige omfang svarende til bygningsreglementets krav herom. Disse 

vejledninger overdrages til bygherre og dennes driftsansvarlige.

Bygningsreglementets krav:

Der skal udarbejdes en drifts- og vedligeholdelsesvejledning, som skal foreligge 

ved ibrugtagning. Vejledningen skal indeholde tegninger med oplysning om 

placering af installationer, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte 

vedligeholdelsen skal ske, samt:

▪ Krav om løbende funktionsafprøvning og kontrol

▪ For VVS-entreprisen vedlægges hovedplaner med kontrol og målepunkter anført

For ventilationsentreprisen vedlægges manual som anvist i henhold til DS 447.

Krav i den frivillig bæredygtighedsklasse:

Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet der beskrive, 

hvordan der samlet opnås et godt indeklima i bygningen med anvendelse af de 

forskellige systemer sommer og vinter samt i overgangsperioderne forår og 

efterår. Drifts- og vedligeholdelsesplanen beskriver både den daglige 

anvendelse af systemerne og den årlige kontrol af deres funktion og samspil.

▪ Opvarmning af rum om vinteren

▪ Ventilation og udluftning om vinteren

▪ Ventilation og udluftning om sommeren

▪ Brug af solafskærmning på alle årstider

▪ Køling af rum på alle årstider

▪ Brug af belysningen

Drifts- og vedligeholdelsesplanen skal også omfatte årlig kontrol af en eventuel 

solafskærmning, som er forudsat for at opnå et godt indeklima. Tilsvarende 

gælder for et eventuelt udluftningssystem. Hvis der er mekanisk køling, 

kontrolleres den også årligt.

For andre bygninger end boliger vil drifts- og vedligeholdelsesplanen desuden 

omfatte:

▪ Årlig kontrol af ventilationssystemers drift, funktion og vedligehold

▪ Årlig kontrol af luftstrømme og indregulering i mekaniske ventilationsanlæg

▪ Årlig kontrol af udluftningssystemer

▪ Årlig kontrol af solafskærmninger

▪ Årlig kontrol af mekanisk køling

▪ Årlig kontrol af lysstyring

▪ Årlig kontrol af automatikkens indstilling

▪ Kontrol af luftkvalitet

Drifts- og vedligeholdelsesplanen og den årlige kontrol af installationerne er et 

supplement til de sædvanlige krav til drift og vedligeholdelse i 

bygningsreglementet, installationsstandarderne DS 447 og DS 469 med flere.
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Spørgsmål
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MARIA SIMONE S. SØRENSEN
 +45 6012 9296  |   msr@hoffmann.dk |   www.linkedin.com/in/mariasoerensen/

mailto:msr@hoffmann.dk


Øvelse 2



2. DISKUTÉR
Hvordan får I en bedre digital 
aflevering?



10 min GRUPPEARBEJDE: 

Hvad er jeres anbefalinger til at sikre bedre 
digital aflevering? 



Hvad fandt I ud af?
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TAK FOR I DAG!
HUSK der er prisoverrækkelse om 5 min i Multihuset


