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Værdibygs vejledninger

http://www.vaerdibyg.dk/


Agenda 

• Hvorfor er commissioning nødvendigt?

• Hvad er commissioning m.v.?

• Hvorfor skal bygherren interessere sig for Commissioning (Cx)?

• Hvad indeholder en Cx proces?

• Hvordan kan man organisere sig? 

• Særlige opmærksomhedspunkter, når man kaster sig ud i Cx. 
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Hvad er problemet? 
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Bygherrens krav og 
ønsker smuldrer 

igennem projektet

Bygherren træffer 
valg uden at kende 

konsekvenserne

Fejl opdages for 
sent

Byggeriet 
performer ikke 

ved/efter 
afleveringen

Tekniske anlæg er 
dårligt 

indreguleret

Høje 
driftsomkostninger



Commissioning er en samarbejdsorienteret kvalitetsproces, 
som rigtigt anvendt sikrer at:

• bygherres krav overholdes gennem hele byggeriet

• bygningen har lavest mulig driftsomkostning

• bygherre kan træffe oplyste valg gennem hele byggeriet

• fejl fanges og rettes før de bliver bekostelige

• alle tekniske anlæg er optimalt indreguleret

• byggeriet er klart til ibrugtagning fra dag ét

Commissioning
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Funktionsafprøvninger
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Mød familien…
(jf. Simon Skaarup, CX1)

• Udviklet af Bygningsstyrelsen, 
frivilligt 

• Omfatter test af tekniske systemer. 
Fokus på belysning, ventilation, VVS 
og automatik 

• Indeholder milepæle og tilhørende 
økonomiske incitamenter 

• Testparadigmer kan anvendes i 
forbindelse med DGNB-certificering

Performancetests
• En proces der bygger på at verificere 

at stillede krav overholdes

• Commissioning opfattes bredt som 
en række aktiviteter, der supplerer 
det sædvanlige byggeforløb med det 
formål at sikre teknisk funktionalitet 
og problemfri overdragelse til drift.

• Omfatter typisk tekniske 
installationer, energi, indeklima, 
D/V, KS og driftsundervisning

• Skalerbart. Der er ikke et 
prædefineret omfang

• Er beskrevet i DS3090/Værdibyg 
vejledning 

Commissioning
• Obligatorisk 

• En del af BR18 

• Omfatter test af

• Belysningsanlæg 

• Varme- og køleanlæg 

• Ventilationsanlæg 

• Elevatorer 

• Dokumentation skal indsendes ift. 
ansøgning om 
ibrugtagningstilladelse



Cx mindstekrav? 
(jf. Simon Skaarup, CX1)

1. Bygherre har medvirket i en proces hvor de vigtigste 
(tekniske) krav er blevet formuleret så entydigt og præcist 
som muligt. 

2. Der er skabt et (teknisk) forum, der mødes med det 
formål at sikre, at de stillede krav overholdes. Til 
møderne deltager repræsentanter fra byggesagens 
forskellige parter. 

3. Det dokumenteres, at kravene overholdes. 

4. Der er et element af uvildighed forbundet med 
verificeringen af kravenes overholdelse. 

5. Tidlig inddragelse af bygningens fremtidige drift. 

… ellers er det ikke Commissioning? 
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• Del 1: Hvad er Commissioning?

• Del 2: Commissioning-processen

• Bilag 

Vejledningen
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En ekstra indsats…



• Idet Cx er en ”proces-ydelse” skabes der ikke et direkte produkt/design 
som for de øvrige rådgiverleverancer 

• Cx krav defineres og implementeres som en del af byggeprogrammet. 

• Cx lederen skal løbende rapportere 

• Bygherrens investering skal være synlig og resultatet skal kunne måles 
undervejs 

• Totaløkonomiske beregninger skal medvirke til at synliggøre Cx processens 
værdi på projektet. 

En usynlig ven
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Aktiviteter og 
dokumentation
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…en øget værdi
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Commissioning processen
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Commissioning processen



Commissioning-processen
Hvad er det værd?
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Benspænd eller værdi?

• Processen og løsningerne udfordres

• Totaløkonomi vs. anlægssummen

• Bygherren kan træffe beslutninger på oplyst grundlag

• Tid

• Ekstra rådgivere?

• Dobbelt betaling?

• Tager parterne ansvar?  

• Omfang og fokus!
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• Hvordan forankres Cx-indsatsen?

• Højt i bygherreorganisationen 

• Hvem skal lede Cx-processen? 

• Uvildig rådgiver? Projektrådgiver? 
Bygherrerådgiver? Bygherren? 

• Magter jeg det her? 

• Er bygherren selv parat til at deltage i 
proces og beslutninger?

Bygherren skal overveje…
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• Cx rådgiveren skal kvalificeres på lige linje med 
øvrige rådgivere på projektet

• Cx rådgiveren skal have nødvendig autoritet, mandat 
og integration i den ordinære projektproces

• Rådgivere kvalificeres på Cx referencer og 
kompetencer, evt. andre bygherre-erfaringer 

• Rådgiveraftaler skal koordineres

• Der skal udarbejdes en Cx ydelsesbeskrivelse 
– for det står ikke klart andre steder 

• Cx rådgiveren skal have en stærk forankring til 
bygherreorganisationen

Cx rådgiveren
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Commissioning-processen
Hvor får jeg hjælp?

• Dansk standard - DS3090: ”Commissioning-processen for 
bygninger - Installationer i nybyggeri og større 
ombygninger”

• Bogen ”Guide til Commissioning i praksis” af Thomas 
Jarløv

• Cxwiki.dk – bl.a. med gennemgang af Cx dokumenter. 

• Performancetest – Bygningsstyrelsens værktøj med 
standard testparadigmer (bygst.dk)

• Værdibygs vejledning: ”Driftorienteret byggeproces”
Cx light - Gode råd til at tænke driften med i 
byggeprocessen
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http://www.bygst.dk/nyt-og-presse/nyhedsarkiv/ny-performancetest-af-energiforbrug-styrker-byggeprojekter/?AspxAutoDetectCookieSupport=1



