
INDLEDNING

Informationsfolderen skal give driftsorganisationen 
den fornødne indsigt i en byggeproces og i særdeles-
hed i det konkrete byggeprojekt, herunder hvilke em-
ner, der behandles i de forskellige faser, detaljegraden 
etc.

Det er meget forskelligt i hvilken grad driftsorganisa-
tionen vil blive inddraget i et givent byggeprojekt, men 
organisationen har især mulighed for at påvirke bygge-
riet, hvis den inddrages i granskningen af konkurrence-
program, byggeprogram, dispositionsforslag, projekt-
forslag/forprojekt/myndighedsprojekt og hovedprojekt. 
I de sammenhænge er der dels nogle meget konkrete 
enkeltemner at forholde sig til, dels en sammenhæng, 
hvilke kan være et stærkt udgangspunkt for indmeldin-
ger i projektet.

INDTÆNKNING AF DRIFTEN I BYGGE-
PROJEKTET
I denne del skal driftsorganisationen gives den for-
nødne vejledning, så de kan spille sig selv på banen 
indenfor de rette områder, på den rette måde og med 
den rette timing i programmeringsfasen, projekterings-
fasen, udførelsen, idriftsættelsen og afleveringen.
I programmeringsfasen vil der typisk blive gennemført 
følgende aktiviteter:

• Afdækning af bygherrens og driftsherrens behov

• Forslag til hvordan bygherrens og driftsherrens
behov vil kunne tilgodeses

Det skal tydeliggøres for driftsorganisationen, at det 
er i programmeringsfasen, at organisationen typisk vil 
have den største mulighed for at påvirke byggeriet.

I projekteringsfasen vil der blive udarbejdet en detal-
jeret beskrivelse af byggeriet og byggeriet vil blive ud-
budt.

I udførelsesfasen opføres byggeriet, byggeriet idrift-
sættes og afleveres til bygherren og/eller driftsherren.

PROGRAMMERINGSFASEN

Her beskrives hvordan det konkrete byggeprojekt gen-
nemføres, herunder hvor vidt der gennemføres en ar-
kitektkonkurrence med et konkurrenceprogram til følge 
eller ej, samt om udformningen af byggeprogrammet.

Der skal beskrives hvilke driftsrelaterede forhold, der vil 
indgå i konkurrenceprogram og/eller byggeprogram, 
på hvilket detaljeringsniveau beskrivelserne vil være 
udført, hvad programmerne vil omfatte, samt hvilken 
indsats der forventes af driftsorganisationen. Desuden 
beskrives aktiviteter frem mod udformningen af doku-
menterne og driftsorganisationens involvering i dette.

Dernæst beskrives forløbet frem mod udformningen af 
dispositionsforslaget og de aktiviteter, man forventer 
driftsorganisationen inddraget i, forventet ressource-
forbrug etc. Formålet med dispositionsforslaget beskri-
ves og de aspekter driftsorganisationen især skal være 
opmærksom på i granskningen af forslaget.

Sidst men ikke mindst afsluttes programmeringsfasen 
med et projektforslag/forprojekt/myndighedsprojekt, 
hvor driftsorganisationen typisk rigtigt vil få mulighed 
for at gå i dybden med de opstillede forslag til byggeri-
ets driftsrelaterede emner. Formålet med forslaget/pro-
jektet beskrives og de emner, driftsorganisationen især 
skal være opmærksomme på i det pågældende byggeri 
(evt. med inspiration fra listerne i bilag 4).

BILAG 4
 FORSLAG TIL INDHOLD I INFORMATIONS FOLDER 
TIL DRIFTSORGANISATIONEN
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PROJEKTERINGSFASEN

Driftsorganisationen vil generelt ikke få den store ind-
flydelse på projekteringsfasen. Hvis driftskravet er stil-
let i konkurrenceforslaget og/eller byggeprogrammet, 
vil driftsorganisationen kunne blive inddraget, når der 
foretages væsentlige ændringer i projektet, hvor også 
de driftsrelaterede konsekvenser af projektændringer-
ne skal vurderes som grundlag for beslutninger. 

Her kan endvidere beskrives, hvilke forhold driftsorga-
nisationen især skal være opmærksom på.

Driftsorganisationen kan inddrages i granskningen af 
hovedprojektet samt udbudsmateriale for at sikre, at 
driftshensyn, som har været indarbejdet tidligere i pro-
jektet, ikke er forsvundet uden den fornødne afvejning 
og beslutningstagning.

UDFØRELSESFASEN
I udførelsesfasen vil driftsorganisationens stilling være 
nogenlunde den sammen som i projekteringsfasen 
med hensyn til ændringer, og den samme fremgangs-
måde kan aftales for denne del af processen.

IDRIFTSÆTNING OG AFLEVERING

Her beskrives hvordan driftsorganisationen forventes 
at medvirke ved idriftsætning og aflevering af bygge-
riet. Især afleveringsforretningen vil driftsfolk være be-
kendt med, men hvis der gennemføres en koordineret 
idriftsætning/commissioning af byggeriet, kræver dette 
en præsentation for driftsorganisationen (se videre i 
Værdibyg vejledning om commissioning).

DOKUMENTATION OG OPFØLGNING
Der er mange forhold at tage stilling til i et byggeri, og 
der er en tendens til, at kommentarer til de forskellige 
beskrivelser, tegninger m.m. forsvinder i byggeproces-
sens travlhed. Dette kan imødegås med den rette meto-
de for opsamling af indmeldingerne. Der er inspiration 
til en sådan metode i bilag 3.

Se et konkret eksempel på en folder på www.vaerdi-
byg.dk
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