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AFTALE 
om teknisk rådgivning og bistand (IKT-bygherrerådgivning) 
 

Bilag A. Digital drift og ejendomsforvaltning 
 

Bilag A. Digital drift og ejendomsforvaltning er en del af Bilag 3. IKT-specifikation, som er et bilag til Aftale 
om teknisk rådgivning og bistand (IKT-bygherrerådgivning)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            



Bilag A. Digital drift og ejendomsforvaltning 
 

Bilag A angiver de samlede bestemmelser om krav til data til drift og vedligehold og den fremadrettede 
ejendomsforvaltning ved den digitale aflevering.  

I dette bilag fastlægges krav til den digitale aflevering til drift og forvaltning jf. IKT-specifikation pkt. 8.4. 

Bilaget omhandler de krav og ønsker, som forskellige afdelinger i boligorganisationen vedr. informationer 
om en afdelings bebyggelse, forsyning og forbrugsafregning, arealer, serviceaftaler mv. Der henvises til 2 
Excel-filer: 

1. Bygningsdelskort. Se pkt. 5 i bilaget 
2. Stamdatakort. Se pkt. 6 i bilaget 

Bilag A er opbygget og formuleret på en sådan måde, at det kan tilrettes i egen boligorganisation. På denne 
måde kan kravene og dermed materiale og data, der afleveres til drift og ejendomsforvaltning, målrettes, 
så det dækker de præcise behov.    

 

1. Bygningsmodel 

Bygningsmodellen er tilsvarende en del af den digitale aflevering. De krav, der stilles til 3D 
bygningsmodellen, skal sikre en sammenhængende og struktureret beskrivelse af byggeriet med korrekte 
og konsistente oplysninger. Kravene er beskrevet i IKT-specifikation pkt. ”4.2 Digital projektering – 
bygningsobjekter og bygningsmodel” og pkt. ”7.3 Digital aflevering som udført”.  

 

2. Rum i bygningsmodel 

Alle rum i bygningsmodel, på tegninger, skemaer mv. påføres rum nr. og kategori. Hvis bygherre ikke har 
defineret egne krav til rum nr. og kategori anføres følgende: 

01 Stue 02 Soveværelse 03 Værelse 1 04 Værelse 2 
05 Værelse 3 06 Værelse 4 07 Køkken 08 All-rum  
09 St. Mellemgang 10 Li. Mellemgang 11 Entré 12 Garderobe 1 
13 Garderobe 2 14 Bad/toilet 15 Gæstetoilet 16 Trapperum 
17 Bryggers 18 Altan 19 Lukket altan 20 Fællesrum 
21 Depot 22 Kælderrum 23 Skur 24 Elevator 
25 Teknik 26 Beboerlokale 27 Affaldsrum 28 Garage 
29 Carport 30 Cykelskur 31 Vaskeri  

 

3. Tegningsliste til drift og vedligehold 



Alle tegninger skal afleveres 6 måneder før aflevering af byggeriet. Alle tegninger skal afleveres digitalt i pdf 
format samt 1 trykt eksemplar. Formatet skal være målfast. Målestokken skal gøre det tydeligt at læse 
tegningens oplysninger og alle tegninger påføres signaturforklaring og nordpil. Situationsplan og 
oversigtsplaner over installationer i terræn påføres både relative koter og absolutte koter jf. pkt. ”4.2.6 
Koordinat-, højde- og modulsystem”. Der skal påføres referencer til bygningsdelskort, hvor disse indgår i 
projektet.   

Tegningsliste: Afleveringsdato: 

Situationsplan  
-alle bygninger, garager, cykelparkering mv. 
-alle befæstede arealer  
-al fast inventar, legeplads, borde/bænke mv. 

 

Oversigtsplan til grønt vedligehold 
-alle bygninger, garager, cykelparkering mv. 
-alle befæstede arealer 
-al fast inventar, legeplads, borde/bænke mv. 
-alle beplantede arealer, bede, hække, solitære træer, buske mv.  
Arealer opgøres i m2, hække som lbm, solitære træer og buske som antal 

 

Oversigtsplan el i terræn 
-som situationsplan + nedenstående 
-el transformator 
-belysning i terræn  
-signalforsyning 
-øvrige standere i terræn  

 

Oversigtsplan afløb i terræn 
-som situationsplan + nedenstående 
-alle brønde til afvanding og spildevandsafledning mv. 
-alle ledninger i terræn 

 

Etageplaner 
-alle etager med placering af boligtyper, loftsrum, depotrum mv. 

 

Lejlighedsplaner 
-en plan for hver boligtype  
-vignette (angivelse af typens placering i bygningen) 
-hovedmål i boligen på rum, døre og vinduer 
-fast inventar  
-lejlighedsnummer og/eller adresse for hver type   

 

Isometri af boliger til udlejning 
-isometri af hver boligtype med inventar  

 

Tekniske plantegninger for vand og varme 
-tekniske anlæg 
-føringsveje frem til tapsted 

 

Tekniske plantegninger for el og ventilation 
-tekniske anlæg 
-føringsveje 
-tydelig anvisning af indblæsning og udsugning 

 

   

5. Bygningsdelskort 

I Excel-filen ”Bygningsdelskort” er det defineret, hvilke oplysninger, der skal leveres ved den digitale 
aflevering. Excel-filen indeholder bygningsdelskort til 82 bygningsdele. Oversigten over bygningsdele er 
markeret med blå i nedenstående bygningsdelstavle (Bygningsdelstavlen er en del af Forvaltnings 



Klassifikation, Hæfte 5 www.lbf.dk ). Udvælgelsen af bygningsdelene er sket med baggrund i planlagt 
vedligehold og daglig drift. Yderligere vejledning fremgår i Excel-filen. 

5.11 Bygningsdelstavle  
Gruppering Bygningsdel Kode 
Bygningsdele i terræn T 
      
Terræn, konstruktion Tk 
  Belægning tk.bel 
  Bro tk.bro 
  Hegn tk.heg 
  Jord tk.jor 
  Pergola tk.per 
  Teknikgang tk.tek 
  Trappe og rampe tk.tra 
  Tunnel tk.tun 
  Væg tk.væg 
    
Terræn, tekniske anlæg / installationer Tt 
Afløb Afløbssystem (samlet) tt.afl.sam 
- Brønd tt.afl.brø 
- Drænledning tt.afl.dræ 
- Højvandslukke tt.afl.høj 
- Ledning/rør tt.afl.led 
- Nedsivningsanlæg tt.afl.ned 
- Opsamling tt.afl.ops 
- Pumpeanlæg tt.afl.pum 
- Stikledning tt.afl.sti 
- Udskiller tt.afl.uds 
Adgang Adgangssystem (samlet) tt.adg.sam 
Automation Automationssystem (samlet) tt.aut.sam 
Belysning Vej- og pladsbelysningsanlæg tt.bly.sam 
Elforsyning Elforsyningsanlæg (samlet) tt.elf.sam 
- Stikledning tt.elf.sti 
- Transformerstation tt.elf.tra 
Gas og luft Anlæg for gas og luft (samlet) tt.gas.sam 
- Ledning tt.gas.led 
- Stikledning tt.gas.sti 
- Tank tt.gas.tan 
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Kommunikatio
n Kommunikationsanlæg (samlet) tt.kom.sam 

Vand Vandsystem (samlet) tt.van.sam 
- Brandhaner og vandposte tt.van.bra 
- Ledning tt.van.led 
- Stikledning tt.van.sti 
Varme Varmeanlæg (samlet) tt.var.sam 
- Ledning tt.var.led 
- Stikledning, fjernvarme tt.var.sti 
- Tank (olie) tt.var.tan 
      
Terræn, inventar ti 
  Affaldscontainer, -beholder og     -stativ   ti.aff 
  Borde og bænke ti.bor 
  Kunstnerisk udsmykning ti.kun 
  Legepladsudstyr ti.leg 
  Småbygninger ikke reg. som bygninger ti.sby 
  Sportspladsudstyr ti.spo 
  Tavler, skilte, skærme, post-kasser, riste og cykelstativer ti.tav 
  Teknisk inventar, P-automater ti.tei 
      
Terræn, beplantning tb 
  Buske tb.bus 
  Græs tb.græ 
  Hække tb.hæk 
  Løgplanter tb.løg 
  Stauder (bede generelt) tb.sta 
  Træer tb.træ 
      
Bygningsdele i bygning b 
      
Bygning, konstruktion bk 
  Altan bk.alt 
  Altangang bk.alg 
  Dækkonstruktion bk.dæk 
  Dør, bolig bk.dør 
  Dør, fælles bk.dør 
  Fundament bk.fun 
  Gulv, bolig bk.gul 



  Gulv, fælles bk.gul 
  Kanaler, ingeniørgange bk.kan 
  Karnap bk.kar 
  Kvist bk.kvi 
  Loft bk.lof 
  Luger og lemme bk.lug 
  Lyskasse bk.lys 
  Overflade, klimaskærm tag bk.ovf 
  Overflade, klimaskærm facade bk.ovf 
  Overflade, væg bolig bk.ovf 
  Overflade, væg køkken bk.ovf 
  Overflade, væg bad bk.ovf 
  Overflade, væg fælles bk.ovf 
  Overflade, loft bolig bk.ovf 
  Overflade, loft fælles bk.ovf 
  Overflade, gulv bad bk.ovf 
  Overflade, gulv bolig bk.ovf 
  Overflade, gulv fælles bk.ovf 
  Overflade, gulv køkken bk.ovf 
  Port bk.por 
  Rampe bk.ram 
  Tagdækning bk.tad 
  Tagkonstruktion (afslutning træ) bk.tak 
  Tagterrasse  bk.tat 
  Trappe, indvendig bk.tra 
  Trappe, udvendig bk.tra 
  Vindue, bolig bk.vin 
  Vindue, fælles bk.vin 
  Væg bk.væg 
      
Bygning, tekniske anlæg / installationer bt 
Adgang Adgangssystem (samlet) bt.adg.sam 
Affald Affaldssystem (samlet) bt.aff.sam 
Afløb Afløbssystem (samlet) bt.afl.sam 
- Brønd bt.afl.brø 
- Opsamling bt.afl.ops 
- Pumpeanlæg bt.afl.pum 
- Røranlæg (bestanddele: undertekst) bt.afl.rør 



Automation Automationssystem (samlet) bt.aut.sam 
Belysning Belysningsanlæg (samlet) bt.bly.sam 
Beskyttelse Beskyttelsesanlæg (samlet) bt.bes.sam 
Elforsyning Elforsyningsanlæg (samlet) bt.elf.sam 
Gas og luft Anlæg for gas og luft bt.gas.sam 
Kommunikatio
n Kommunikationsanlæg (samlet) bt.kom.sam 

  Kommunikationsanlæg IT (server mv.) bt.kom.it 
Køling Køleanlæg (samlet) bt.køl.sam 
- Blandeanlæg bt.køl.bla 
- Filteranlæg bt.køl.fil 
- Forbrugsanlæg bt.køl.for 
- Kondensatorkøleanlæg bt.køl.kon 
- Køleproduktionsanlæg  bt.køl.pro 
- Pumpeanlæg bt.køl.pum 
- Røranlæg bt.køl.rør 
- Trykbeholder- og ekspans. Anlæg bt.køl.try 
Transport Transportsystem (samlet) elevator bt.tra.sam 
Vand Vandsystem (samlet) bt.van.sam 
- Forbrugsanlæg bt.van.for 
- Målerarrangement bt.van.mål 
  Pumpeanlæg bt.van.pum 
- Røranlæg bt.van.rør 
- Stikledning bt.van.sti 
- Trykforøgeranlæg bt.van.try 
- Vandbehandlingsanlæg bt.van.beh 
- Varmtvandsproduktionsanlæg bt.van.pro 
Varme Varmeanlæg (samlet) bt.var.sam 
- Blandeanlæg bt.var.bla 
- Filteranlæg bt.var.fil 
- Forbrugsanlæg bt.var.for 
- Målerarrangement bt.var.mål 
- Pumpeanlæg bt.var.pum 
- Røranlæg bt.var.rør 
- Stikledning bt.var.sti 
- Trykholde- og ekspansionsanlæg bt.var.try 
- Varmeproduktionsanlæg bt.var.pro 
Vaskeri, fælles Vaskerimaskiner (samlet) bt.vas.sam 
Ventilation Ventilationsanlæg (samlet) bt.ven.sam 



- Aggregat bt.ven.agg 
- Indblæsningsarmatur bt.ven.iar 
- Kanal bt.ven.kan 
- Luftafkast bt.ven.afk 
- Luftindtag bt.ven.ind 
- Udsugningsarmatur bt.ven.uar 
      
Bygning, inventar  bi 
  Affaldscontainer, -beholder og    -stativ bi.aff 
  Automater til mad / drikke bi.atm 
  Av-udstyr bi.avu 
  Badeværelse inventar bi.bad 
  Beplantning bi.bep 
  Brandslukker bi.bra 
  El-radiatorer og apparater bi.elr 
  Hjælpemidler (handicap) bi.hjæ 
  Hårde hvidevarer bi.hvi 
  Kunstnerisk udsmykning bi.kun 
  Køkkeninventar bi.køk 
  Lamper, løse bi.lam 
  Møbler bi.møb 
  Skabe, garderobe m.v. bi.ska 
  Skilte bi.ski 
  Skærmvæg bi.skæ 
  Tekstil bi.tet 

  

6. Stamdatakort 

I Excel-filen ”Stamdatakort” registreres en række stamdata om bygherre, afdeling og boliger. Bygherre 
udfylder alle grønne felter. De øvrige felter udfyldes af Rådgiver. Skemaet skal afleveres i xls- og pdf-format 
senest 6 måneder før aflevering af byggeriet.   

”Stamdatakort” indeholder følgende faner: 

• Stamoplysninger 
• Kommune 
• Boliger, arealer 
• Udlejningsskema 
• Tekniske installationer 
• Forbrug 



• Serviceaftaler 
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