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ALMENNETS 
IKT-FORVALTNINGSSPECIFIKATION

IKT Forvaltningsspecifikation er både en vejledning og nogle redskaber til, hvordan en almen bolig-

organisation kan stille krav til den digitale aflevering jf.§ 10 i ”Bekendtgørelse om anvendelse af 

information-, og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri”. 

Formålet med IKT Forvaltningsspecifikation er at sikre, at der afleveres digitale data, der kan 

medvirke til en bedre og billigere drift og administration af den nybyggede eller renoverede afde-

ling.

IKT Forvaltningsspecifikation er en del af det samlede koncept for IKT anvendelse for den almene 

sektor, der er udviklet af AlmenNet, Landsbyggefonden og Byggeskadefonden.

IKT Forvaltningsspecifikation skal indgå som en del af ”IKT–Ydelsesbeskrivelse – projektering, 

udførelse og aflevering”, som er det overordnede dokument, hvor boligorganisations krav til IKT 

processen bliver beskrevet jf. Aftale om teknisk rådgivning og bistand (IKT-rådgivning).

Specifikationen understøtter kun bekendtgørelsens krav i §10 stk. 1, litra 3) og 4) om data til ”drift 

og vedligehold” og ”den fremadrettede ejendomsforvaltning”. 

Krav til data, som fremgår af litra 1) og 2) om ”dokumentation af byggeriet” og ”dokumentation 

af byggesagen”, skal specificeres i ”IKT-ydelsebeskrivelse – projektering, udførelse og aflevering”, 

som det fremgår af Aftale om teknisk rådgivning og bistand (IKT-rådgivning).

VEJLEDNING OG DOKUMENT-PARADIGMER
Denne vejledning understøtter den almene organisation, når den i samarbejde med IKT rådgive-

ren skal formulere kravene til digital aflevering overfor den tekniske rådgiver, entreprenører og 

leverandører eller totalentreprenøren.

AlmenNet har udarbejdet tre paradigmer for konkrete specifikationer,  som den eksterne IKT råd-

giver kan anvende som udgangspunkt, når kravene til data i den digitale aflevering skal udformes, 

så de kan indgå i aftalerne med rådgiver, entreprenør og evt. totalentreprenør:

1 Samlede bestemmelser om krav til data til drift og vedligehold og ejendomsforvaltning. 

2. Bygningsdelskort (82 bygningsdele), der viser, hvilke data der skal afleveres på disse kon-

krete bygningsdele til brug for drift, energi og miljø og indkøb. 

 

3. Stamdatakort til udlejning, regnskab og forvaltning, der viser, hvilke data der skal afleveres 

til brug for den samlede administration.

GENNEMFØRELSE AF WORKSHOPS 
– FORMULERING AF KRAV TIL DIGITAL AFLEVERING 
Det fremgår af Aftale om teknisk rådgivning og bistand (IKT-rådgivning), at IKT rådgiveren skal 

gennemføre en proces med en workshop i den almene boligorganisation for at identificere kravene 

til den digitale aflevering. I det følgende beskrives deltagernes ansvar og funktion i processen med 

workshoppen.

IKTVE
JL

ED
N

IN
G

 RÅDGIVNING



3

IKT rådgiveren
Det er IKT rådgiverens ansvar, at boligorganisations krav til den digitale aflevering bliver formule-

ret gennem en workshop, hvor boligorganisationens medarbejdere deltager med deres viden og 

kompetence.

Det er IKT rådgiveres opgave at foretage den tekniske formidling af den almene organisations krav 

til rådgiver (totalentreprenør), men det er den almene organisation der har viden, erfaring og 

kompetence til at beskrive, hvilke krav til data, der skal bruges, når den nybyggede afdeling skal 

forvaltes på den bedste og billigste måde. Når kravene er formuleret er det IKT rådgiverens ansvar 

at omsætte disse til specifikke tekniske krav til de projekterende rådgivere og byggesagens øvrige 

parter (entreprenører og leverandører).

IKT rådgiveren skal understøtte processen, der sikrer, at krav om netop de data, der kan medvir-

ke til en effektiv drift, bliver afleveret i et format som organisationen umiddelbart kan anvende. I 

samarbejde med boligorganisationen skal IKT rådgiveren sortere det relevante og væsentlige fra 

den store mængde af data, som digitaliseringen muliggør. 

Boligorganisationen
Inden IKT rådgiveren involveres i processen kan det være hensigtsmæssigt, at man i boligorgani-

sationen arbejder internt med udvikling af kravene til den digitale aflevering. Det kan være i form 

af et indledende møde, hvor byggeafdelingen introducerer byggesagen og særlig forklarer de 

medarbejdere, der skal medvirke til at stille kravene, ideen og formålet med den digital aflevering 

af byggeriet. Tjekskema, bygningsdelskort og stamdatakort er redskaber, der kan anvendes i hele 

processen frem til, at kravene er stillet.
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PROCESOVERSIGT 
BOLIGORGANISATIONENS DRIFTSFUNKTIONER

Aftale med IKT rådgiver
Aftale om teknisk rådgivning og bistand (IKT-rådgivning). I aftalen med IKT-rådgiver er der krav 

om, at rådgiveren afholder workshop med boligorganisationen omkring formulering af krav til 

digital aflevering

AlmenNet paradigme: Aftale med IKT-rådgiver

Forberedelse i boligorganisationen
Interne møder i boligorganisationen, hvor udlejning, regnskab, energi/miljø og driften forbereder 

hvilke krav, der skal stilles til digital aflevering. Ved forberedelsen kan anvendes tjekskema 

udarbdjet af AlmenNet.

AlmenNet paradigmer: : Bygningsdelskort, Stamdatakort

Workshop
Workshop med deltagelse af boligorganisationens driftsfunktioner og IKT rådgiveren. 

IKT rådgivers udkast til Krav til den digitale aflevering
AlmenNet paradigmer: Samlede bestemmelser, Bygningsdelskort, Stamdatakort

Boligorganisationens kommentering af udkastet
Kommentering via mails evt. møde

Boligorganisationens krav til digitalaflevering (drift og forvaltning) 
Samlede bestemmelser, Bygningsdelskort og Stamdatakort vedlægges aftale med teknisk 

rådgiver og aftale med entreprenør (evt. totalentreprenør).
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Rum angivelser Stue, soveværelse, værelse 1-4, køkken, all-rum, mellemgang,  

 entré, garderobe, bad/toilet, gæstetoilet, trapperum, bryggers,  

 altan, depot

Lejlighedsplaner – 2D Målfaste, 1:75, skrifttype Verdana 9,5, A4 format

Plantegninger - 3D 

Udlejningsskema Lejemålnr., adresse, sal, antal rum, BBR, brutto m2, netto m2

 lejlighedstype

Parkering Biler, cykler, gæster, rollator

Legepladser Placering, bestykning

Udhuse, pulterrum Placering, størrelse

Altaner, haver, terrasser Størrelse, lejlighedstype

Elevator placering

Porttelefon 

Selskabslokale Størrelse, bestykning

Fællesvaskeri Størrelse, bestykning

Køkken mærke

Hårde hvidevarer Mærke, bestykning, 

Badeværelse Bruseniche, badekar

Skabe Mærke, faste, indbyggede, fritstående

Gulve materiale

Vægge overflade

Vinduer Størrelse og mål
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Matrikelnr. 

BBR ejendomsnr. 

Boligtype Familiebolig, ungdomsbolig, ældrebolig, plejebolig

Bebyggelsen Etage, tæt-lav

Lejemål Lejemålnr., adresse, sal, antal rum,  m2, 

Kommune Kommunenr.

Stamoplysninger Adresse, antal boliger, bebygget areal, 

 ubebygget areal, m2 – beboelse, fællesarealer,

 institution, fordelingstal (ældre og plejeboliger)

Serviceaftaler Elevator, ventilation, CTS, pumper, dørtelefon, brand, antenne/It 

 – pris, leverandør, opsigelse

Oplysninger til beboerfaciliteter (Selskabslokale, fælleshus), vaskeri, 

regnskabsforside vandinstallation (regnvand,spillevand), affald (kildesortering),  

(bekendtgørelseskrav) forbrugsmåling, varmeforsyning (fjernvarme, solvarme)

Hårde hvidevarer Mærke, bestykning 

Badeværelse Bruseniche, badekar
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Målere 

Varmemålere Antal, placering, funktionalitet, målerhistorik, aflæsning 

 (manuel/elektronisk/radio) installationstidspunkt

Vandmålere Antal, placering, funktionalitet, målerhistorik, aflæsning 

 (manuel/elektronisk/radio) installationstidspunkt, 

 lækageskontrol, tørkontrol

CTS -systemet 

 Sendefrekvens, program (navn og type), pumper 

 (størrelse, ydeevne og mærke), serviceaftale

Belysning 

Lamper i fællesarealer Antal, energiforbrug, levetid, installationsdato,

 Ydeevne, armaturerne (mærke/mærker)

Oplysninger til brug for analyser 

til energioptimering

a) bygningen tag, loft, ydervægge, vinduer, døre, gulve, ventilation

b) varmeanlæg varmepumper, kedler, solvarme

c) varmefordeling rør, pumper, automatik

d) varmt vand  varmtvandsbeholdere

e) el  fællesarealer, boligerne

f) vaskeriet  maskiner, mærke
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Grønne områder (terræn)  Udbud af aktiviteter

Græsklipning m2, opdeling af græsarealer, maskinstørrelse

Vedligehold af bede m2, antal bede, beplantning, niveau for vedligeholdelse

Hækklipning Højde og brede i m, hæktype

Vintervedligeholdelse m2, belægning

Renhold faste belægninger m2, belægningstype, p-pladser

Malerarbejde Udbud af aktiviteter

Flytteboliger Arealer på væg, gulv og lofter, træværk

Udvendigt træværk Udhæng, vindskeder, skure, rækværker 

Affald 

Affaldsområder Størrelse, indretning, type (container, sug, nedgravet)

Container Størrelse

Sortering Antal fraktioner

Trappeopgange, indgangspartier Udbud af aktiviteter

Vinduespolering 

Trappevask 

Belysning 

Serviceaftaler Udbud

Ventilation 

CTS 

Pumper 

Elevator 

Antenne/It 

Dørtelefon/kommunikation 

Brandalarm 

Indkøbsaftaler 

Låse og nøgler Antal, fabrikat

Belysning Udendørs, trappeopgange

Planter Typer i bede

Køkken og bad Fabrikat
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Beskrivelse af anlægget, antal, fabrikat, funktion, pris, 

leverandør, opsigelse
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Bygningsdelskort Hvilke bygningsdele skal der leveres data på?
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