
INDLEDNING
I det følgende skitseres en tjekliste for de overordnede 
forhold og krav, der bør stilles til driftshensyn i et kon-
kurrence-/ byggeprogram. Kravene indarbejdes deref-
ter af rådgiverne i dispositionsforslag, projektforslag 
og hovedprojekt. I den forbindelse følges der op ved 
planlagte driftsgranskninger jf. bilag 2. Igennem udfø-
relse og idriftsættelse skal der følges op på, om kra-
vene bliver overholdt.

KRAV TIL RÅDGIVERENS YDELSER
Bygherren bør i rådgiverudbuddet stille krav om indar-
bejdelse af driftsmæssige hensyn – dette gælder både 
bygherrerådgivning og andre former for rådgivning. 

Af ydelsesbeskrivelsen for ”Bygherrerådgivning” af 
2003 fremgår følgende driftsrelaterede krav til bygher-
rerådgiverens udformning af byggeprogrammet:

• I samarbejde med evt. øvrige rådgivere udarbej-
des redegørelse for forundersøgelser, der bely-
ser byggeriets grundlæggende forudsætninger,
som kan være geologiske, miljømæssige,[ ….],
drift og vedligehold mv.

• Bygherrerådgiveren foretager en overordnet
vurdering af driftsmæssige forudsætninger

Disse krav følges i projekteringsfasen op af kravet: 
”Bygherrerådgiveren vurderer oplæg til drifts- og ved-
ligeholdelsesvejledning” og i udførelsesfasen af kra-
vet: ”Bygherrerådgiveren vurderer projektmateriale 
”som udført” og drifts- og vedligeholdelsesvejledning”.

Af ydelsesbeskrivelsen for ”Byggeri og planlægning” 
af 2012 fremgår følgende krav til rådgivernes udform-
ning af byggeprogrammet udover de ovennævnte krav 
til bygherrerådgiveren:

• Byggeprogrammet skal indeholde en rede-
gørelse for klientens eventuelle krav til digital
projektering og aflevering af digitale projekt- og
driftsdata.

• Af byggeprogrammet skal fremgå om der er
særlige krav til arbejdsmiljø og arbejdsmiljøko-
ordinering under projektering, udførelse og drift

• Byggeprogrammet skal indeholde en overordnet
vurdering af driftsmæssige forudsætninger

• Klienten skal sammen med rådgiveren drage
omsorg for (en række punkter, herunder): at der
er overensstemmelse mellem programkrav og
byggeriets anlægs- og driftsøkonomi.

De driftsrelaterede krav til parterne i den øvrige del af 
ydelsesbeskrivelsen for ”Byggeri og planlægning” om-
fatter ”overvejelser om drift og vedligehold”, ”drifts- og 
vedligeholdelsesprincipper” og ”drifts- og vedligehol-
delsesvejledninger”.

Der tages i ydelsesbeskrivelserne ikke stilling til hvilke 
driftsrelaterede forhold, der skal behandles. Detalje-
ringsgraden af de driftsrelaterede krav til byggepro-
grammet eller den efterfølgende opfølgning fra byg-
herrerådgiverens side er heller ikke behandlet. 

For at opnå et driftsvenligt byggeri, anbefales det, at 
man tilpasser detaljeringsgraden og måden at frem-
sætte kravene på til udbudsformen. Størst detaljerings-
grad og konkret beskrevne krav ved udbud i hoved- og 
fagentrepriser og mindste detaljegrad ved udbud i 
OPP1 , hvor kravene med fordel kan udformes som ud-
faldskrav.

1 Læs mere om OPP på http://www.kfst.dk/udbudsomraadet/opp-standardmo-
dellen/fase-1/til-hvilke-projekter-kan-man-anvende-opp/
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DRIFTSRELATEREDE KRAV I PRO-
GRAMMERINGSFASEN
Følgende driftsrelaterede emner kan med fordel om-
formuleres til krav i et konkurrence- og/eller byggepro-
gram:

• Totaløkonomiske	vurderinger for de mest kriti-
ske bygningsdele, eksempelvis ventilations- og
varme- og køleanlæg, tag og gulvbelægninger
– læs mere om totaløkonomi i vejledningen
’Driftorienteret Byggeproces’

• Tilgængelighed	for	besigtigelse, kontrol, service,
rengøring, vedligeholdelse, udskiftning og op-
datering af bygningsdele, så arbejdet kan foregå
under overholdelse af alle givne arbejdsmiljø-
krav

• Tilgængelighed	for	anvendelse	af tekniske hjæl-
pemidler ved ovennævnte aktiviteter, herunder
hvor vidt bygningens dæk og gulvoverflader kan
bære disse hjælpemidler

• Arbejdsmiljøforhold	ved metoder og materialer
til rengøring og vedligehold af de valgte byg-
ningsdele

• De fornødne depot-	og	værkstedsfaciliteter	og
deres hensigtsmæssige placering i forhold, hvor
de væsentligste dele af D&V opgaverne skal
løses

• Udarbejdelse af driftsplan	og	driftsbudget

• Inddragelse af driftsorganisationen i processen
fra programmering til idriftsættelse og afleve-
ring

• Drifts-	og	vedligeholdelsesmateriale	(DV)

 - Hvad skal vejledninger for bygningsdele
omfatte?

 - Hvornår informationerne skal tilgå bygher-
ren?

 - Hvilket format informationerne skal have – 
skal de kun afleveres digitalt?

 - Hvordan de skal afleveres til bygherren 
(eksempelvis skrevet direkte ind i bygher-
rens drift- og vedligeholdelsessystem/FM-
system)?

• Information	og	uddannelse	af driftsorganisatio-
nen samt evt. brugerne (især relevant i sygehus-
sektoren)

Herudover skal disse krav også ofte ses og udformes i 
sammenhæng med krav til miljø og bæredygtighed2.

SÆRLIGE FORHOLD I FORBINDELSE 
MED PROJEKTERING
Der bør stilles krav til, at væsentlige projektændringer, 
der af den ene eller anden grund bliver nødvendige un-
der projekteringen, også belyses ud fra ovenstående 
hensyn. Se desuden bilag 2 og 3 for flere redskaber til 
at håndtere driftsgranskning i projekteringsfasen.

SÆRLIGE FORHOLD I FORBINDELSE 
MED UDFØRELSEN
Under udførelsen skal det ligeledes sikres, at også de 
driftmæssige konsekvenser af ændringerne inddrages, 
i valget af løsninger.

SÆRLIGE FORHOLD I FORBINDELSE 
MED IDRIFTSÆTTELSE
Der bør stilles specifikke krav til driftsorganisationens 
rolle i idriftsættelsen - se endvidere Værdibygs vejled-
ning i Commissioning-processen.

2 Se evt. »Hvidbog om Bæredygtighed i Byggeriet (2013)
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