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1 Introduktion 
 
Dette dokument er et bilag til DTUs standard 400 Bygningsinstallationer, og skal anvendes på de vilkår som 
er anført i denne. Standarden for Bygningsinstallationer angiver overordnede krav gældende for hele 
installationsområdet for Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby Campus. Hvor der i det følgende står DTU, 
menes DTU Lyngby Campus Service.  
 
Spørgsmål til standarden og tilhørende bilag rettes til  
 
Projektleder  
Dorthe Bechmann 
CAS DPP, DTU Lyngby 
dorbe@dtu.dk  
 
Eller  
Sektionsleder 
Bo Carlsen 
CAS BMS, DTU Lyngby 
 
 

2 Gyldighedsområde 
Dette dokument beskriver de overordnede rammer for test af Bygningsinstallationer. Alle installationer og 
anlæg skal være testede forud for AB-afleveringen. Den projekterende skal derfor sikre at alle krav 
indarbejdes i projektmaterialet.  
 
Den projekterende  

• skal udarbejde en liste over bygningens anlæg og installationer og på denne fastlægge hvilke test de 
enkelte entreprenører har ansvar for/deltage i. Listen skal omfatte alle anlæg uanset om de er 
tilsluttet CTS anlægget eller om det er ”stand alone” anlæg.  

• skal sikre at kravene til test er koordineret på tværs af arbejdsbeskrivelserne. Det er vigtigt at alle 
tests er tydeliggjort i udbudsmaterialet således at entreprenøren kan prissætte disse og således at 
byggeledelse og tilsyn kan følge op på gennemførelsen. Omfang af test kan ofte med fordel 
beskrives i relevante bilag.  

• skal indarbejde gennemførelse af alle tests i tidsplanen med passende milepæle, samt stille krav om 
at alle tests gennemføres, dokumenteres og godkendes af byggeledelsen/tilsynet før ”AB-
afleveringen”. Alle tests medtages i udbudskontrolplanen og dokumenteres på Ibinder/Dalux efter 
aftale.   

• skal sikre, at prissætning af tests fremgår af tilbudslisten og at det sker på et relevant niveau i forhold 
til de omkostninger, som den forventes at give anledning til og under hensyntagen til 
omkostningerne til udbedring af de fejl som testen evt. afslører. 

• skal stille krav om, at de enkelte entreprenører inviterer byggeledelse, tilsyn, 
commissioningorganisation og DTUs driftsorganisation til at overvåge gennemførelse af tests, 
såfremt disse ønsker dette. 

• skal udarbejde en plan for test tilstanden af eksisterende installationer i renoveringssager, hvor 
eksisterende installationer genbruges, således at deres funktionalitet dokumenteres. Funktionaliteten 
skal desuden dokumenteres igen forud for AB afleveringen.  
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3 Standard testforløb 
Testforløb skal beskrives efter følgende proces:  

 
Alle test skal gennemføres før afleveringen  
 
3.1 FAT test beskrives under punkt 3.9.4 i de enkelte fag-arbejdsbeskrivelser 

• Test som vedrører krav til fabriksafprøvning (FAT test).  
• Er relevant for bl.a. el tavler og ventilationsaggregater samt øvrige apparater og anlæg, hvor flytning, 

montering og eller udskiftning er forbundet med store omkostninger, hvor der er 
lovkrav/certificeringskrav eller lignende om dette, eller hvor der af andre grunde er behov for stor 
sikkerhed for at apparaterne fungerer efter installationen. FAT test defineres i de enkelte projekter i 
dialog med projektledelsen. 

• Defineres i leverandørens arbejdsbeskrivelse.  
• Testen skal godkendes af byggeledelsen/byggeledelsens fagtilsyn. Krav til godkendelse skal 

specificeres.  
• FAT test udføres på fabrikken og dokumentation for testen skal godkendes af byggeledelsen i.h.t. 

fastlagt procedure, forud for levering på byggepladsen.  
•  

3.2 SAT test, beskrives under punkt 2.15.1 og 3.9.7.1 i de enkelte fag-
arbejdsbeskrivelser:  

• Test som kun vedrører et enkelt arbejde (SAT Test). 
• SAT test omfatter typisk tryk- og tæthedstest af kanaler- og rørsystemer, test af korrekt 

montage/indbygning samt andre test hvor kun et arbejde er involveret.   
• Udføres når anlægget er mekanisk komplet. Med mekanisk komplet menes, at entreprenørens eget 

arbejde er helt færdiggjort samt at evt. grænseflader er færdiggjorte uanset at disse leveres under 
andet arbejde, såfremt disse er forudsætninger for at testen kan gennemføres meningsfuldt. 

• Defineres i arbejdsbeskrivelsen for relevant entreprenør under 2.15.1  
• Testen skal dokumenteres på  DTUs SCADA arbejdsserver/testserver.  
• Testen skal godkendes af byggeledelsen/byggeledelsens fagtilsyn. Godkendelse forudsætter at 

anlægget 
o var mekanisk komplet før test og at testen viser at anlægget opfylder de stillede krav 
o er ID mærket korrekt iht. projekt 
o er testet i henhold til kravene i udbudsmaterialet 
o er dokumenteret på Ibinder iht. udbudsmateriale og Udbudskontrolplan 

 
3.3 SIT test, beskrives under punkt 2.15.1  og 3.9.7.2 i fagbeskrivelse for 

Bygningsinstallationer:  
• Test som vedrører flere arbejder/entreprenører (SIT Test)  
• SIT testene skal omfatte 

FAT 1. Byggeled. 
godkendelse SAT 2. Byggeled 

godkendelse SIT 3. Byggeled. 
godkendelse Testperiode 4. Byggeled 

godkendelse  
AB 

aflevering Evt. sæsontest 5. Byggeled. 
godkendelse 
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• Standard Molio test. Alle tests og kontroller defineret som standard i Molios arbejdsbeskrivelser 
under indregulering, prøvning og idriftsættelse herunder også lovbestemte tests. Det gælder 
derfor bl.a. 

o Indeklimatests skal udføres i henhold til DS 474 
o Energiforbrugstests, (Bygningsreglementets energikrav til tekniske installationer)   
o Tæthedstest og blowerdoor 
o Rumautomatik 
o Akustik (efterklangstider, luftlyd, trinlyd, trommelyd) 
o Støjmålinger  
o Solafskærmningstest 
o Øvrige projektspecifkke tests (f.eks. for rum med følsomt udstyr eller proces) 

• Performancetests, herunder Bygningsstyrelsens performancetest i projektspecifikt omfang  
o Udvælges i dialog med DTUs bygherre og evt. commissioningorganisation  

• Integrerede tests, som tilpasses projektet i dialog med DTUs bygherre og evt. 
commissioningorganisation. De integrerede tests har til formål at teste byggeprogrammets krav 
(med efterfølgende ændringer). Følgende skal som minimum overvejes:  

o Samtidighedstests (kapacitetstest) (eksempler: stinkskabe, Laf bænke, kølevand, 
procesventilation, strøm og nødstrøm, Indeklima, varmtvandsbeholder, fan coil, 
radiatorsystem)  

o Integration af evt. bygherreleverancer 
• Cx test. Øvrige supplerende tests defineret af evt. commissioningorganisation og som skal 

gennemføres forud for AB afleveringen  
o Kan f.eks. være dobbelttjek af kritisk udstyr 
o Evt. øvrige tests 

• Udføres når anlægget er teknisk komplet. Med teknisk komplet menes, at alle entreprenørers 
arbejder i relation til det konkrete anlæg er helt færdiggjorte, samt at alle øvrige forudsætninger er 
opfyldt således at anlægget kan testes meningsfuldt. 

• Alle SIT tests skal defineres i arbejdsbeskrivelsen for Bygningsinstallationer under 2.15.1 og 
3.9.7.2 

• Rådgiver skal specificere omfang af SIT test i dialog med DTUs bygherre, DTUs drift og eventuel 
Commissioningorganisation. Rådgiver skal desuden tilføje evt. test som er defineret af 
commissioningorganisationen til udbudsmaterialet.  

• SIT test af BMS regulerede/overvågede enheder skal dokumenteres ved brug af DTUs SCADA 
arbejdsserver.   

• Testene skal godkendes af byggeledelsen/byggeledelsens fagtilsyn. Godkendelse forudsætter at 
anlæggene 
• Var teknisk komplet forud for testen 
• Testen er gennemført og dokumenterede og viser at anlægget opfylder de stillede krav 
• Er ID mærkede korrekt iht. projekt 
• Er dokumenterede på Ibinder iht. Udbudskontrolplan 
• Er dokumenteret (via SCADA platformen hvor relevant)  

 
3.4 Testperiode, beskrives under punkt 2.15.2  
Dette punkt 2.15.2 i Molios beskrivelser skal altid fastholdes. 
Som udgangspunkt skal testperioden gennemføres som en fælles testperiode for alle arbejder i perioden 
frem til AB-afleveringen. Hvor det er relevant kan dette dog fraviges.  
Fælles testperiode skal fremgå af 2.15.2 i den fælles fagbeskrivelse for Bygningsinstallationer.  
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Testperiode for anlæg som kun berører et enkelt fag anføres i de enkelte fagbeskrivelser under punkt 2.15.2.  
 
Formålet med testperioden er at følge hvordan installationer og anlæg virker over en længere periode 
således at det kan konstateres at der ikke kommer fejlalarmer mv. Udbudsmaterialet skal indeholde kriterier 
for i hvilket omfang fejlalarmer der må forekomme.   
 
Testperiode(rne) skal altid fremgå af tidsplanen. Testperioden må først påbegyndes, når anlæggene er 

• Er teknisk komplette 
• FAT, SAT og SIT test er gennemført jf. ovenstående og godkendt af Byggeledelse/bygherrens 

fagtilsyn 
 
Visse SIT tests kan dog evt. udskydes og gennemføres under testperioden: 

• Test som tjener som dobbeltkontrol, dvs. gentager tidligere tests.  
 
Testperioden skal dokumenteres ved logning på DTUs SCADA arbejdsserver for alle anlæg tilsluttet CTS 
anlægget.  
 
Testperioden  

• skal som udgangspunkt være en sammenhængende testperiode (42 kalenderdage). 
• skal som udgangspunkt være afsluttet inden AB-aflevering. Hvor det er muligt ved hjælp af 

varme/kølekilder at teste kapaciteter ved at simulere sæsonbetonede belastninger, foretrækkes 
denne løsning, således at der er størst mulig dokumentation for funktionaliteten forud for 
afleveringen.  

• kan opdeles, så testen udføres som sæsonforskudte testperioder (2*23 dage), hvor en del af testen 
udføres på et senere tidspunkt (førstkommende sommer (døgnmiddel over 16 grader), 
vinter(døgnmiddel under 5 grader)). Dette skal altid ske på baggrund af dialog med CAS - BMS.  

• Der må ikke forekomme fejl i testperioden. Såfremt der konstateres fejl, skal disse afhjælpes 
hvorefter testen starter forfra.  

• Betaling for sæsonforskudte tests skal prissættes separat som en procentvis andel af den samlede 
entreprisesum.  
 

3.4.1 Sammenhængende testperiode 
 
Beskrivelsen skal være på mindst dette detaljeringsniveau (eksempel):  

 
  

Eksempel på beskrivelse af fælles test (sammenhængende 42 dage): 
For følgende arbejder og anlæg skal udføres en fælles testperiode efter 
idriftsættelse: 

• Arbejder: Ventilation, VVS, Køling, Bygningsautomation 
• Anlæg:  

o Ventilationsanlæggene VEN001-008 (inkl. 40 tilsluttede IBI-zoner) 
o Køleforsyning til ventilationsanlæggene 
o Varmeforsyning til ventilationsanlæggene 

• Testperiode skal forløbe fra (aftales på byggemøde) 
• Alle anlæg skal tilses hver 5. arbejdsdag 
• Bygningsautomatikarbejdet er ansvarlige for koordinering i den fælles 

testperiode 
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3.4.2 Sæsonforskudte testperioder 
  

 
 
 

4 Byggeledelsens godkendelse 
Byggeledelsen skal godkende alle tests. Byggeledelsen kan vælge at lade bygherrens fagtilsyn godkende 
testen.  
Testene skal være gennemført og dokumenterede i henhold til udbudskontrolplanen og dokumentationen 
lægges på Ibinder med mindre andet aftales i den konkrete sag.  
 
Testdokumentationen skal  

- bekræfte at de nødvendige forudsætninger for gennemførelse af testen var til stede 
- entydige informationer om hvilket anlæg eller del af anlæg der er testet 
- Anføre det oprindelige krav til testens udfald 
- Tydeligt angive testens resultat 
- Anføres konklusion, som viser om anlægget har bestået testen 

 
Byggeledelsens godkendelse kan ske på baggrund af en 100 % gennemgang af materialet eller en 
stikprøvevis gennemgang. Byggeledelsens godkendelse fritager ikke entreprenøren for det endelige ansvar 
for anlæggenes funktion.  
 

Eksempel på beskrivelse af en fælles test (sæsonforskudt 2 * 23 dage): 
Ad stk. 1-3 udgår og erstattes af 
  
For følgende arbejder og anlæg skal udføres en fælles vintertestperiode efter 
idriftsættelse: 

• Ventilations-, VVS-, Køle- og Bygningsautomatikarbejderne 
• Anlæg: Ventilationsanlæggene VEN001-008 (inkl. 40 tilsluttede IBI-

zoner)  
• Køleforsyning til ventilationsanlæggene 
• Varmeforsyning til ventilationsanlæggene 

Testperioden skal vare 23 kalenderdage 
Alle anlæg skal tilses hver 5. arbejdsdag. 
 
For følgende arbejder og anlæg skal udføres en fælles sommertestperiode efter 
idriftsættelse: 

• Ventilations-, VVS-, Køle- og Bygningsautomatikarbejderne 
• Anlæg: Ventilationsanlæggene VEN001-008 (inkl. 40 tilsluttede IBI-

zoner) 
• Køleforsyning til ventilationsanlæggene 
• Varmeforsyning til ventilationsanlæggene 

Testperioden skal vare 23 kalenderdage 
Alle anlæg skal tilses hver 5. arbejdsdag. 
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