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Bilag 10 
Skabelon til Aftale vedr. Commissioning, Egedal Kommune (02.03.2020)  

4. Generelt

Egedal Kommune har valgt, at der skal udføres commissioning i forbindelse med gennemførelsen af Projekter 
i BPE-partnerskabet. Commissioning processen skal være med til at sikre, at Projektet lever op til Egedal 
Kommunes krav og forventninger. Processen vil forløbe parallelt med projekteringen, udførelsen og 
idriftsætningen, som en integreret del af projektet. De med gult fremhævede afsnit skal udfyldes ift. det 
konkrete projekt. 

Commissioningprocessen skal betragtes som en ekstra kontrol og overtager, eller fritager ikke de forskellige 
aktører i projektet for arbejde, ansvar, egne kontroller og kvalitetssikring. 

Denne aftale vedr. Commissioning – Procedure og omfang angår Projektet [angiv projektnavn]. Der henvises 
i det hele til Aftalens vilkår for Commissioning. 

5. Organisation og ledelse

Der skal ved projektopstart oprettes en Commissioning-gruppe (Cx-gruppen). Det er denne gruppe, som 
varetager det overordnede ansvar for Commissioning-processen, heriblandt den kommunikative del til de 
forskellige projektaktører. 

5.1   Organisationsdiagram 

Commissioning-organisationen er opbygget, som angivet i nedenstående diagram. 
Gruppen er en del af BPE, hvori EK og DSP hver i sær byder ind med kompetencer til håndtering og løsning 
af Cx-opgaver. Cx-Leder vil være ekstern bygherrerådgiver, der varetager EK interesser. 

5.2   Commissioning-ledelse 

Cx-gruppen 

DSP 

(Repræsentant(er)) 

Cx-Leder 

(Egedal Kommune) 

Egedal Kommune 

(EK-projektleder) 

Driftsorganisation 
(Tekniske 

servicemedarbejdere, 
Risikostyring og pedeller) 

Leverandører 
(Totalentreprenør og UE’ere) 
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Commissioning processen og gruppen ledes af Commissioning lederen (Cx-leder), som har ansvaret for at facilitere 
processen, samt skal have fokus på, om der sker den fornødne fremdrift. Cx-lederen vil blive udpeget af Egedal 
Kommune, men alle fysiske test, er kontrol- arbejder, uddannelser, kvalitetssikringsprocedure m.v. skal udføres, som en 
del af DSP’s ydelser i samarbejde med Cx-lederen. DSP skal derfor afsætte ressourcer til at indgå i en Cx-gruppe, med 
relevante fagpersoner i Aftaletrin 1, 2 og 3. 

 
 

6. Omfang 
Der skal i Projektet gennemføres en Commissioningproces med udgangspunkt i DS 3090. Det skal gennem 
projekt-, bygge- og idriftsættelsesfase løbende sikres, at byggeriet lever op til Egedal Kommunes krav. For at 
sikre denne proces, gennemføres commissioning. 

 
Skitseringen af verificeringsmetode for de enkelte anlæg og systemer sker i en Commissioning-organisation 
med deltagelse af Egedal Kommunes, brugerens og DSP’s repræsentanter. Commissioning-processen sikrer 
en granskning af disposition, projektforslag og udbudsprojekt samt, at alle input fra de parter, der ud over 
commissioningorganisationen, foretager granskning af projektet. Commissioning-organisationen sikrer, at alle 
punkter, der måtte fremkomme i forbindelse med granskning afklares og, at den endelige beslutning 
indarbejdes i Udbudsprojektet inden dette, godkendes til produktion. 

 
Med grundlag i Udbudsprojektets endelig godkendte arbejdsbeskrivelser udarbejdes der forslag til 
systemmanual, commissioning-log samt paradigmer til test og indregulering og idriftsættelse af installationer. 
I det følgende er det beskrevet, hvem der i Cx-gruppen, har ansvaret for udarbejdelse af disse dokumenter. 

 
a. Afregning Commissioningplan og udarbejdelse af dokumenter 

 
I forbindelse med projektopstart vil der blive udarbejdet en commissioning-plan, der beskriver de 
commissioning aktiviteter, der skal udføres på Projektet. Planen udarbejdes i samarbejde med Cx-gruppen, 
og beskriver bla. de dokumenter, der skal udarbejdes. 

 

Planen beskriver under de enkelte afsnit de forventede leverancer og de ansvarlige aktører. Planen er et 
dynamisk dokument og vil i løbet af projektet blive opdateret, hvis der fremkommer ny viden, eller hvis der 
foretages ændringer i projektets indhold eller tidsplan. 

 
i. Indbefattede fagområder 

 

Commissioning processen omfatter nedenstående specifikke fagområder (fastlægges på det konkrete projekt, 

 

men vil typisk omfatte: 

• ABA 

• ABV 

• Belysning 

• Brugsvand 

• CTS 

• El installationer 

• El tavler 

I t t/EDB 
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Byggepartnerskab – Egedal 
 
 
 

1. Ventilation 
2. Teknisk isolering 
3. AIA, ADK og CCTV 

 
ii. Test og Idriftsætning 

 

Der vil i Cx-gruppen blive udarbejdet en liste over systemer, hvor en samordnet større test giver værdi. Det 
vil typisk være (tilpasses det konkrete Projekt, men vil typisk være): 

1. Varmeforsyningsanlæg i sammenhæng med varmedistributionsanlæg, automatikanlæg og indeklima. 
2. Ventilationsanlæg i sammenhæng med kanaldistributionsanlæg, automatikanlæg, lysanlæg og 

indeklima. 
3. Reserveforsyningsanlæg i sammenhæng med forbrugsanlæg, automatikanlæg og indeklima. 
4. Brand- og sikrings tekniske anlæg i sammenhæng med automatikanlæg og alarmering. 
5. Isolerede leverancetests kan være aktuelt på enkelte anlæg. 

 
 
 
7. Ydelser og ansvarsfordeling 

Nedenstående liste er en oversigt over de dokumenter og arbejdsopgaver, der forventes at skulle foregå i Cx- 
gruppen. Listen beskriver, hvad det enkelte dokument og eller arbejdsopgave omhandler, samt hvem der har 
ansvaret for at udføre dette. Desuden er der angivet, hvor det forventes, at der er behov for input fra de 
øvrige deltagere, selvom det ikke er dem, der er de ansvarlige. Nærværende bilag står ikke alene, idet der 
også henvises til Aftalen med tilhørende bilag, herunder bilag 35 Egedal – Ydelsesbeskrivelser for Byggeri 
og Landskab 2018 og 38 Egedal – Ydelsesbeskrivelser for Anlæg 2019. 

 

a. Ansvarsfordeling af Cx-opgaver – Skema 
 

 
Aftaletrin 

 
Opgave/ 
Dokument 

 
Ansvar for 

udførelse 

 
Udføres med 

input fra: 

 
 

Beskrivelse 

 
1 - 3 

 
 
 

Cx-møder 

 
 
 

CxL 

 
 
 

EK, DSP 

Afholdelse   af   Cx-møder   i   gruppen   indkaldes   og   ledes    af CxL. 
Omfanget vurderes ud fra de problematikker, der konstateres 

undervejs i forløbet. Men der skal forventes et møde pr 3-4 uge i 
projektering- og udførelsesfasen. Dog vil der op til fase-afslutninger og 
aflevering / idriftsættelse kunne forventes, at der afholdes møde hver 1- 
2 uger. 

 
1 - 3 Cx-krav CxL EK, DSP  

Samlet dokument, med de krav, som Cx- gruppen skal verificere 

• Varme 

• Kloak- og spildevandsanlæg 

• Køling 
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    igennem hele projektet. 

1 - 3  
Cx-plan 

 
CxL 

 
EK, DSP 

Samlet plan, der beskriver, hvilke Cx-aktiviteter, der skal udføres, 
hvornår og hvem der er ansvarlig. Planen vil løbende blive ajourført. 

1 - 3  
 

Cx-log 

 
 

CxL 

 
 

EK, DSP 

Loggen anvendes til at holde styr på Cx-kravene og de observationer, 
der foretages i forbindelse med Cx-arbejdet. Dokumentet oprettes og 

opdateres af CxL, men der skal forventes, at en del input udføres af 
hhv. EK og DSP. 

1 - 3  
Tidsplan for 

Cx-arbejder 

 
 

DSP 

 

EK, DSP 

 
Udarbejdelse af, og opdatering af tidsplan, for de arbejder, der er 

beskrevet i Cx-plan og aftalt i Cx-gruppen, udføres af DSP. 

1 - 3  

Tværfaglig 

granskning 

 

DSP 

 
 

CxL EK 

Der udføres løbende en tværfaglig granskning af, at Cx-kravene er 

overholdt i projektmaterialet. Det er DSP, der har ansvaret for at 

dokumentere, at dette er sket, samt at inddrage EK og CxL, hvis der er 

behov. 

3  
 
 

Kvalitets- 

sikring og 

tilsyn. 

 
 
 
 
 

DSP 

 Kvalitetssikring af projektmateriale og udførelsen skal foregå efter de 

godkendte procedurer, som det er beskrevet i Udbudsprojektet. 
Ligeledes skal der udføres tilsyn med fagligt relevante personer. 

 
Det er DSP der har ansvaret for, at dette udføres. Cx-gruppen skal dog 

have adgang til altid gældende KS & tilsynsmateriale, samt til resultatet 

af eventuelle audits. CxL og EK kan foretage stikprøvekontrol af det 

udførte KS, hvis det skønnes at være nødvendigt. 

3  
Indregule- 

ring 

 

DSP 

 Alle indreguleringer udføres at DSP og skal være godkendt, inden der 
foretages efterfølgende test. Indregulering indarbejdes i Cx- 

tidsplanen. 

3 Test, test- 
paradigmer 

og rappor- 

ter 

 
 

DSP 

 
 

CxL EK 

Udarbejdelse af testparadigmer, samt udførelse af test, for anlæg 
angivet i 3.1.1, og som beskrevet i 3.1.2, samt aftalt i CX-gruppen, 

udføres af DSP. Det er ligeledes DSP, der udarbejder rapport over alle 

udførte test. 

3  
 

Uddannelse 

af drifts- 

organisation 

 
 
 
 

DSP 

 
 
 
 

EK 

Uddannelse af EK’s driftspersonale afholdes af DSP. Det er DPS’s 
ansvar at indkalde til uddannelsesforløbene for alle tekniske 

installationer. I indkaldelsen skal det være oplyst, hvad der undervises 

i, hvor langt tid uddannelsen tager. Uddannelserne indarbejdes i 

tidsplanen for Cx-arbejder. 

Alle uddannelser afsluttes med et underskrevet diplom/bevis, hvor der 

står, hvem der har modtaget undervisning, samt hvad der er blevet 
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    undervist i. 

3  

Cx-rapport 

 

CxL 

 

DSP, EK 

Hele Cx-processen afsluttes med en samlet Cx-rapport, der evaluerer og 
opsummerer på den udførte Cx-proces. Rapporten udarbejdes af CxL 

men der skal forventes, at der leveres input fra både DSP og EK. 

CxL = Commissioningleder, DSP = Den Strategiske Partner og EK = Egedal Kommune 

 

8. Underskrifter 
For Egedal Kommune: For DSP: 
Ølstykke, (dato) (sted), (dato) 

 
 

           (navn)                 (navn) 
 
 
 

9. Generelt 

Egedal Kommune har valgt, at der skal udføres commissioning i forbindelse med gennemførelsen af Projekter 
i BPE-partnerskabet. Commissioning processen skal være med til at sikre, at Projektet lever op til Egedal 
Kommunes krav og forventninger. Processen vil forløbe parallelt med projekteringen, udførelsen og 
idriftsætningen, som en integreret del af projektet. De med gult fremhævede afsnit skal udfyldes ift. det 
konkrete projekt. 

 
 

Commissioningprocessen skal betragtes som en ekstra kontrol og overtager, eller fritager ikke de forskellige 
aktører i projektet for arbejde, ansvar, egne kontroller og kvalitetssikring. 

 

Denne aftale vedr. Commissioning – Procedure og omfang angår Projektet [angiv projektnavn]. Der henvises 
i det hele til Aftalens vilkår for Commissioning. 

 

10. Organisation og ledelse 
Der skal ved projektopstart oprettes en Commissioning-gruppe (Cx-gruppen). Det er denne gruppe, som 
varetager det overordnede ansvar for Commissioning-processen, heriblandt den kommunikative del til de 
forskellige projektaktører. 

 
a. Organisationsdiagram 

 
Commissioning-organisationen er opbygget, som angivet i nedenstående diagram. 
Gruppen er en del af BPE, hvori EK og DSP hver i sær byder ind med kompetencer til håndtering og løsning 
af Cx-opgaver. Cx-Leder vil være ekstern bygherrerådgiver, der varetager EK interesser. 
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b. Commissioning-ledelse 
 

Commissioning processen og gruppen ledes af Commissioning lederen (Cx-leder), som har ansvaret for at 
facilitere processen, samt skal have fokus på, om der sker den fornødne fremdrift. Cx-lederen vil blive udpeget 
af Egedal Kommune, men alle fysiske test, er kontrol- arbejder, uddannelser, kvalitetssikringsprocedure m.v. 
skal udføres, som en del af DSP’s ydelser i samarbejde med Cx-lederen. 
 
DSP skal derfor afsætte ressourcer til at indgå i en Cx-gruppe, med relevante fagpersoner i Aftaletrin 1, 2 og 3. 
 
 
 

11. Omfang 
Der skal i Projektet gennemføres en Commissioningproces med udgangspunkt i DS 3090. Det skal gennem 
projekt-, bygge- og idriftsættelsesfase løbende sikres, at byggeriet lever op til Egedal Kommunes krav. For at 
sikre denne proces, gennemføres commissioning. 

 
Skitseringen af verificeringsmetode for de enkelte anlæg og systemer sker i en Commissioning-organisation 
med deltagelse af Egedal Kommunes, brugerens og DSP’s repræsentanter. Commissioning-processen sikrer 
en granskning af disposition, projektforslag og udbudsprojekt samt, at alle input fra de parter, der ud over 
commissioningorganisationen, foretager granskning af projektet. Commissioning-organisationen sikrer, at alle 
punkter, der måtte fremkomme i forbindelse med granskning afklares og, at den endelige beslutning 
indarbejdes i Udbudsprojektet inden dette, godkendes til produktion. 

 
Med grundlag i Udbudsprojektets endelig godkendte arbejdsbeskrivelser udarbejdes der forslag til 
systemmanual, commissioning-log samt paradigmer til test og indregulering og idriftsættelse af installationer. 
I det følgende er det beskrevet, hvem der i Cx-gruppen, har ansvaret for udarbejdelse af disse dokumenter. 

 
 

c. Afregning Commissioningplan og udarbejdelse af dokumenter 
 

I forbindelse med projektopstart vil der blive udarbejdet en commissioning-plan, der beskriver de 
commissioning aktiviteter, der skal udføres på Projektet. Planen udarbejdes i samarbejde med Cx-gruppen, 
og beskriver bla. de dokumenter, der skal udarbejdes.

Cx-gruppen 

DSP 

(Repræsentant(er)) 

Cx-Leder 

(Egedal Kommune) 

Egedal Kommune 

(EK-projektleder) 

Driftsorganisation 
(Tekniske 

servicemedarbejdere, 
Risikostyring og pedeller) 

Leverandører 
(Totalentreprenør og UE’ere) 
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Planen beskriver under de enkelte afsnit de forventede leverancer og de ansvarlige aktører. Planen er et dynamisk 
dokument og vil i løbet af projektet blive opdateret, hvis der fremkommer ny viden, eller hvis der foretages 
ændringer i projektets indhold eller tidsplan. 
 

i. Indbefattede fagområder 
 

Commissioning processen omfatter nedenstående specifikke fagområder (fastlægges på det konkrete projekt, 

 
 

Byggepartnerskab – Egedal 
 
 
 

1. Ventilation 
2. Teknisk isolering 
3. AIA, ADK og CCTV 

 
ii. Test og Idriftsætning 

 

Der vil i Cx-gruppen blive udarbejdet en liste over systemer, hvor en samordnet større test giver værdi. Det 
vil typisk være (tilpasses det konkrete Projekt, men vil typisk være): 

1. Varmeforsyningsanlæg i sammenhæng med varmedistributionsanlæg, automatikanlæg og indeklima. 
2. Ventilationsanlæg i sammenhæng med kanaldistributionsanlæg, automatikanlæg, lysanlæg og 

indeklima. 
3. Reserveforsyningsanlæg i sammenhæng med forbrugsanlæg, automatikanlæg og indeklima. 
4. Brand- og sikrings tekniske anlæg i sammenhæng med automatikanlæg og alarmering. 
5. Isolerede leverancetests kan være aktuelt på enkelte anlæg. 

men vil typisk omfatte: 

• ABA 

• ABV 

• Belysning 

• Brugsvand 

• CTS 

• El installationer 

• El tavler 

• Internet/EDB 

• Varme 

• Kloak- og spildevandsanlæg 

• Køling 
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12. Ydelser og ansvarsfordeling 

Nedenstående liste er en oversigt over de dokumenter og arbejdsopgaver, der forventes at skulle foregå i Cx- 
gruppen. Listen beskriver, hvad det enkelte dokument og eller arbejdsopgave omhandler, samt hvem der har 
ansvaret for at udføre dette. Desuden er der angivet, hvor det forventes, at der er behov for input fra de 
øvrige deltagere, selvom det ikke er dem, der er de ansvarlige. Nærværende bilag står ikke alene, idet der 
også henvises til Aftalen med tilhørende bilag, herunder bilag 35 Egedal – Ydelsesbeskrivelser for Byggeri 
og Landskab 2018 og 38 Egedal – Ydelsesbeskrivelser for Anlæg 2019. 

 

a. Ansvarsfordeling af Cx-opgaver – Skema 
 

 
Aftaletrin 

 
Opgave/ 
Dokument 

 
Ansvar for 

udførelse 

 
Udføres med 

input fra: 

 
 

Beskrivelse 

 
1 - 3 

 
 
 

Cx-møder 

 
 
 

CxL 

 
 
 

EK, DSP 

Afholdelse   af   Cx-møder   i   gruppen   indkaldes   og   ledes    af CxL. 
Omfanget vurderes ud fra de problematikker, der konstateres 

undervejs i forløbet. Men der skal forventes et møde pr 3-4 uge i 
projektering- og udførelsesfasen. Dog vil der op til fase-afslutninger og 
aflevering / idriftsættelse kunne forventes, at der afholdes møde hver 1- 
2 uger. 

 
1 - 3 Cx-krav CxL EK, DSP  

Samlet dokument, med de krav, som Cx- gruppen skal verificere 
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    igennem hele projektet. 

1 - 3  
Cx-plan 

 
CxL 

 
EK, DSP 

Samlet plan, der beskriver, hvilke Cx-aktiviteter, der skal udføres, 
hvornår og hvem der er ansvarlig. Planen vil løbende blive ajourført. 

1 - 3  
 

Cx-log 

 
 

CxL 

 
 

EK, DSP 

Loggen anvendes til at holde styr på Cx-kravene og de observationer, 
der foretages i forbindelse med Cx-arbejdet. Dokumentet oprettes og 

opdateres af CxL, men der skal forventes, at en del input udføres af 
hhv. EK og DSP. 

1 - 3  
Tidsplan for 

Cx-arbejder 

 
 

DSP 

 

EK, DSP 

 
Udarbejdelse af, og opdatering af tidsplan, for de arbejder, der er 

beskrevet i Cx-plan og aftalt i Cx-gruppen, udføres af DSP. 

1 - 3  

Tværfaglig 

granskning 

 

DSP 

 
 

CxL EK 

Der udføres løbende en tværfaglig granskning af, at Cx-kravene er 

overholdt i projektmaterialet. Det er DSP, der har ansvaret for at 

dokumentere, at dette er sket, samt at inddrage EK og CxL, hvis der er 

behov. 

3  
 
 

Kvalitets- 

sikring og 

tilsyn. 

 
 
 
 
 

DSP 

 Kvalitetssikring af projektmateriale og udførelsen skal foregå efter de 

godkendte procedurer, som det er beskrevet i Udbudsprojektet. 
Ligeledes skal der udføres tilsyn med fagligt relevante personer. 

 
Det er DSP der har ansvaret for, at dette udføres. Cx-gruppen skal dog 

have adgang til altid gældende KS & tilsynsmateriale, samt til resultatet 

af eventuelle audits. CxL og EK kan foretage stikprøvekontrol af det 

udførte KS, hvis det skønnes at være nødvendigt. 

3  
Indregule- 

ring 

 

DSP 

 Alle indreguleringer udføres at DSP og skal være godkendt, inden der 
foretages efterfølgende test. Indregulering indarbejdes i Cx- 

tidsplanen. 

3 Test, test- 
paradigmer 

og rappor- 

ter 

 
 

DSP 

 
 

CxL EK 

Udarbejdelse af testparadigmer, samt udførelse af test, for anlæg 
angivet i 3.1.1, og som beskrevet i 3.1.2, samt aftalt i CX-gruppen, 

udføres af DSP. Det er ligeledes DSP, der udarbejder rapport over alle 

udførte test. 

3  
 

Uddannelse 

af drifts- 

organisation 

 
 
 
 

DSP 

 
 
 
 

EK 

Uddannelse af EK’s driftspersonale afholdes af DSP. Det er DPS’s 
ansvar at indkalde til uddannelsesforløbene for alle tekniske 

installationer. I indkaldelsen skal det være oplyst, hvad der undervises 

i, hvor langt tid uddannelsen tager. Uddannelserne indarbejdes i 

tidsplanen for Cx-arbejder. 

Alle uddannelser afsluttes med et underskrevet diplom/bevis, hvor der 

står, hvem der har modtaget undervisning, samt hvad der er blevet 
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    undervist i. 

3  

Cx-rapport 

 

CxL 

 

DSP, EK 

Hele Cx-processen afsluttes med en samlet Cx-rapport, der evaluerer og 
opsummerer på den udførte Cx-proces. Rapporten udarbejdes af CxL 

men der skal forventes, at der leveres input fra både DSP og EK. 

CxL = Commissioningleder, DSP = Den Strategiske Partner og EK = Egedal Kommune 

 

13. Underskrifter 
For Egedal Kommune: For DSP: 
Ølstykke, (dato) (sted), (dato) 

 
 

           (navn)                 (navn) 
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