
En driftsorienteret granskning af en løsning kan udfø-
res ved at stille en række relevante spørgsmål. Disse 
spørgsmål er imidlertid meget forskellige, alt efter de 
valgte løsningsmodeller. Nedenfor er opstillet en ræk-
ke spørgsmål, der kan være relevante at stille i forhol-
det til valget af:
1. En gulvløsning
2. En teknisk løsning
3. Den generelle indretning af et givent byggeri.
På baggrund af disse tre eksempler kan byggeorgani-
sationen skræddersy de driftsrelaterede spørgsmål til
løsningsforslag i et givent byggeri.

EKSEMPEL	1

VALG AF EN GULVLØSNING
• Er der udarbejdet totaløkonomi for den fore-

slåede overflade og hvad viser den?

• Hvor lang levetid har overfladen vurderet efter,
hvor den anvendes?

• Hvordan skal den rengøres og med hvilke mid-
ler og metoder (hvis der anvendes maskiner, kan
de så komme frem til og rundt på overfladerne)?

• Hvordan vedligeholdes overfladerne og med
hvilke midler og metoder?

• Hvor ofte skal overfladerne vedligeholdes

• Hvordan patinerer overfladen? Er den følsom
overfor f.eks. sorte skosåler?

• Hvor modstandsdygtig er overfladen overfor
stød og lignende?

• Kan dele af overfladen udskiftes med et pænt
resultat til følge eller skal større dele udskiftes
ad gangen?

• Kan overfladen bære de ting, der må forventes
at blive transporteret over dem – f.eks. lifte, pro-
duktionsudstyr, palleløftere med gods etc.?

• Hvordan er overfladens akustiske egenskaber?
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EKSEMPEL	2:

VALG AF EN TEKNISK LØSNING
• Er der udarbejdet totaløkonomi for den fore-

slåede overflade og hvad viser den?

• Hvad er løsningens kapacitet?

• Hvad er forbruget – el, vand m.m.?

• Hvad er priserne og levetiden for forbrugsgod-
set?

• Hvad er priserne og levetiden for sliddelene?

• Hvad kræver løsningen af drift, service, renhold
og vedligehold?

• Hvordan er tilgængeligheden for service, ren-
hold og vedligehold? Kan det gennemføres med
overholdelse af de givne arbejdsmiljøkrav?

• Hvordan er tilgængeligheden for udskiftning af
forbrugsgods og sliddele? Kan dette gennemfø-
res med overholdelse af de givne arbejdsmiljø-
krav?

• Er der plads til udbygning af anlægget?

• Afgiver anlægget støj og vibrationer og overhol-
der anlægget de opstillede krav?

• Er der lovkrav, der skal opfyldes?

• m.m.

EKSEMPEL	3

GENEREL TILGÆNGELIGHED FOR 
RENHOLD OG VEDLIGEHOLD

• Hvilke rengøringsmetoder tænkes anvendt?
Hvilke tekniske hjælpemidler forventes anvendt
og hvilke størrelser og vægt har de – f.eks. sti-
ger, rengøringsmaskiner og lifte?

• Hvilke vedligeholdelsesaktiviteter skal gennem-
føres i bygningen? Hvilke tekniske hjælpemidler
forventes anvendt og hvilke størrelser og vægt
har de – f.eks. stiger, maskiner og lifte

• Er det muligt at bringe de tekniske hjælpemid-
ler frem til de steder, hvor de skal bruges? Er
gange, rum, elevatorer etc. store nok til dette?

• Er der plads til at hjælpemidlerne kan anvendes
de relevante steder?

• Kan dækket bære de tekniske hjælpemidler?

• Kan gulvoverfladerne bære de tekniske hjælpe-
midler?

• Hvor placeres hjælpemidlerne, når de ikke er i
brug?

• Er der de fornødne elstik, vandforsyninger m.m.
til stede for renholds- og vedligeholdsaktivite-
terne?
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