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�Rigshospitalet, København

Poul Henrik Due

Den driftsorienterede byggeproces

FTSA’s årskonference d. 8. oktober 2015



Driftsvenlighed (og bruger-!!)

Men -

Hvad vil det egentligt sige, at et byggeri er bruger- og driftsvenligt?



Driftsvenlighed

Driftsvenlighed – eksempler

� Lang levetid - kan betyde færre udskiftninger af bygningsdele og anlæg i byggeriets 
levetid

� Lave vedligeholdelsesomkostninger/let vedligehold eller intet vedligehold

� Rengøringsvenlige overflader

� Let udskiftelige brugs- eller reservedele

� Kan vedligeholdes af miljø- og arbejdsmiljømæssigt set gode produkter

� Lavt forbrug af energi og vand

� Fleksibel indretning af kontorer

� Let adgang for tekniske hjælpemidler som poleringsmaskiner og lifte

� Sikring af, at dæk og gulvbelægning kan bære byrden

� Let adgang for udskiftning af komponenter i tekniske anlæg

� Patinerer pænt eller er modstandsdygtigt overfor smuds, stød m.m.

� Tilstrækkeligt med teknikrum, rengøringsrum, oplag m.m. der er store nok

� God placering af rengøringsrum, teknikrum etc.

� Og ?? - Hvad er du glad for eller kæmper du med i hverdagen?



Brugervenlighed

Brugervenlighed - eksempler

� God tilgængelighed for brugerne

� Kan vedligeholdes af miljø- og arbejdsmiljømæssigt set gode produkter

� Indretning der fremmer brugernes trivsel

� Design der fremmer brugernes trivsel

� Kort vej til printere, kaffemaskiner etc.

� Mulighed for individuel regulering af varme, solafskærmning etc.

� Mulighed for at åbne vinduer

� Og ?? Hvad er du glad for eller mindre glad for på din arbejdsplads?

Brugerhensyn FM-hensyn

?



Drifts- og brugervenlighed

Forslag til opdeling

1. Bygningsdeles "indbyggede" egenskaber - levetid, energiforbrug, miljø- og 
arbejdsmiljøbelastning etc. samt prisniveau

2. Bygningsdeles behov for renhold og vedligehold - produkter, metoder og materiel og 
deres betydning for bygningsdelens holdbarhed/levetid, miljø og arbejdsmiljø, samt 
prisniveau for aktiviteterne

3. Bygningsdeles behov for, styring, overvågning, smøring, udskiftning af sliddele og 
forbrugsemner, såsom filtre m.m., miljø- og arbejdsmiljøforhold i den forbindelse samt 
prisniveau

4. Tilgængelighed i bygninger for renhold, drift, vedligehold, udskiftning og opdatering af 
bygningsdele, herunder såvel pladsforhold (også placering af elevatorer, rengøringsrum 
m.v.) som gulvbeklædning og dæks bæreevne (f.eks. i relation til anvendelse af diverse 
materiel) m.m. under hensyntagen til gældende miljø og arbejdsmiljøkrav

5. Tilgængelighed, fleksibilitet, fremtidssikring og egnethed i relation til de aktiviteter 
bygningerne skal danne rammen om.



Planlægning 

= 0,1

Anlæg = 1

FM i 30 år = 3

Lønomkostninger = > 200

Hvorfor har dette betydning?



Hvorfor har dette betydning?



Idé og projekt Udførelse I drift og 
aflevering FM

Økonomi
1 FM: 3 (30 år)0,1

Kontorhus: 10.000 m2

�Plan og projekt: 10 %: 15 mio. kr.

�FM i 30 år: 3 x opførelse: 450 mio. kr.

�Opførelse m.m.: 10.000 x 15.000: 150 mio. kr.

�Løn i 30 år: 400 x 400.000 x 30: 4.800 mio. kr.

�Trivsel/produktivitet = + 5 %: 240 mio. kr.
≈ 300 mio. kr.

�FM = - 10 %: 45 mio. kr.

�Plan og projekt  - drift & brug: + 10 %: 1,5 mio. kr.

Hvorfor har dette betydning?
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Københavns Lufthavne

�Indgangsparti Lufthavnsboulevarden 6

�Opgave: Vinduespudsning (8 t.), afstøvning af vindueskarme, skift af 3 pærer

�Behov: Lift - men ikke plads til at den kan komme ind!

�Resultat: Stillads op og ned i 2 weekender (må ikke stå der på hverdage). Pris 
80.000 kr. for stillads + ekstra rengøring på gulv efter brug af stillads (2 gange) + 
weekendtillæg til medarbejdere. 

Eksempler fra den rigtige verden - 1
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�Finger D - høje trappetårne (3 stk)

�Opgave: Støvsugning af hvide vægge (8 t pr. gang)

�Behov: Lift - gode adgangsforhold, men gulvet kan ikke bære!

�Resultat: Stillads i hvert tårn (3 x 25.000 kr.) 

Eksempler fra den rigtige verden - 2

Københavns Lufthavne



Byggeprocessen – hvad sker der?

Idé Program Forslag Projektering Udførelse
Idriftsætning 
og aflevering

Byggehensyn Drifts-hensyn



Barrierer



Løsninger - Processen

Kravstillelse Opfølgning på opfyldelse af krav



Niels Bohr Bygningen
•Rambøll
•Christensen & Co. architects, 
•Vilhelm Lauritzen Architects
•GHB Landscape
•Colin Gordon Associates 

Mærskbygningen
•C.F. Møller Architects
•Rambøll
•SLA
•aggebo&henriksen and Cenergia
•Gordon Farquharson and Innovation Lab

Løsninger – Inddragelse af bruger og driftsorganisation



Løsninger – Brugerinddragelse

Eksempel på logning af kommentarer fra brugere og driftsfolk 

Række 

nr.

Bruger-

gruppe/ 

forsker-

gruppe

Emne eller funktion

(f.eks.: Indeklima, 

indretning, 

tilgængelighed etc.)

Eller dokumentnavn 

(f.eks. Brandteknisk 

redegørelse)  fra cd'en 

"cd1-Bilag", eller 

tegningsnummer

Side Afsnit linje

Niveau i 

bygningen

(vælg fra drop-

down menu - 

bemærk at cursor 

skal stå i feltet)

Tilbagemelding november 2011 

og februar 2012
Status for indmelding
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10 SUND Introduktion 4 visioner
Under afsnittet med visioner bedes henvises til 

visioner fra konkurrenceprogram

Noteret - giver ikke anledning 

til ændringer i projektet
CFM UMS

Dette noteres.

11 Arb. Milj. 6

Hvordan bliver arbejdsmiljøhensyn varetaget i 

Miljøudvalget (= udvalget for Energi & 

Bæredygtighed)

Noteret - giver ikke anledning 

til ændringer i projektet
CFM KJE

I forb. med indretningsmøder bliver miljøudvalget 

inviteret med.

12 Arb. Milj. 6
Arbejdsmiljøgruppen vil inddrages i valg af inventar i 

laboratorier og kontorer samt ved valg af indretning

Noteret - giver ikke anledning 

til ændringer i projektet
CFM SL/DOS

Bygherre ansætter udstyrsplanlægger.

13 SUND Brugerinddragelsen 6 sidste afsnit

Det vil være mere korrekt at skrive, at 

brugerinddragelsen afsluttes i nuværende form. I 

den videre proces inddrages brugerne f.eks. i 

forbindelse med godkendelse af projektændringer 

mv.

Noteret - giver ikke anledning 

til ændringer i projektet
CFM UMS

Det er noteret.

14 D&V Adgang 9
Det skal være muligt at køre en VIP-bil til 

hovedindgangen

Under indarbejdelse i 

projektforslaget
SLA ULH

Er indarbejdet i dispossitionsforslag

15
D&V, Arb. 

Milj.
Adgang 9

Der er langt for handicappede fra P-plads til Tårnet 

og der er for få handicap-pladser

Under indarbejdelse i 

projektforslaget
SLA ULH

Indarbejders i projektforslag



Løsninger – brugerinddragelse

Erfaringer – bl.a.

� Klare rammer og beføjelser

� Rettidig og målrettet kommunikation

� Gennemtænkt organisering

� Rettig involvering

� Prioriteret involvering

� Seriøs opfølgning og svar på samtlige kommentarer/forslag/indspil fra brugere og driftsfolk

� Tilstrækkelig tid til brugere og driftsfolks granskning af projektmateriale

� Koordinering med indspil fra den driftsorienterede granskning

� Husk, at langt de fleste brugere og driftsfolk er seriøse og skal behandles som sådan

� Klar og rettidig kommunikation af trufne beslutninger og begrundelserne for disse

� Konstruktiv og konsekvent inddragelse og håndtering af ”kværulanter/brokkehoveder”

� Sørg for en ordentlig dokumentation af hele forløbet – især for forhold af driftsmæssig karakter, 
der ”siver” ud af projektet uden den fornødne konsekvensafdækning



Løsninger - totaløkonomiske beregninger

Reviderede krav - Gødstrup

Der laves totaløkonomiske beregninger på følgende:
� Vurderinger af mulige projektbesparelser fra projektets sparekatalog
� Vurderinger af mulige løsninger fra projektets prioriteringskatalog
� Udvalgte hovedanlæg som f.eks. affaldssug / linnedsug, rørpost, elevator mv.
� Udvendige bygningsdele (vinduer, facader mv.)
� Indvendige bygningsdele (gulvbelægninger – med eller uden trinlydsdæmpning mv.)
� Udearealer. (p-pladser, stier, parker, anlæg, vintervedligehold m.)

Beregningerne gennemføres i det omfang, at:
� Totaløkonomien har betydning for valg af løsning eller at besparelser på 

anlægsomkostningerne vurderes at ville medføre øgede driftsomkostninger (der skal 
indarbejdes i driftsbudgettet)

� Løsningerne vurderes at kunne have væsentlig betydning for projektets totaløkonomi
� Der findes valide nøgletal til brug for beregningerne

Derudover vil der blive gennemført beregning af energiudgifter, som der kræves i 
Bekendtgørelse 1179 (fra 2013 – lempede krav) – OBS ny bekendtg.



Aflevering + 2 - 4 years
1. Ændret fokus

2. En FM venlig 
bygning – tak!

Christian IV 

3. 

Løsninger – de 3 mest betydende forhold

Program Dispositions-
forslag

Projekt-
forslag

Hoved-
projekt Byggefase Aflevering Drift
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�Etape 1: 105.000 m2 / 1.8 mia. DKK
�Etape 2: 35.000 m2

Løsninger – Eksempel: DNV Gødstrup Hospital
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Situation
� Grontmij med partnere (Curavita) projekterer hospitalet

� En af de 4 ledere i toppen af projektet:
Drift skal 

indarbejdes i 

projektet

Pernille Walløe
Assisterende projekteringsleder

Løsninger – Eksempel: DNV Gødstrup Hospital
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Log for driftsorienteret granskning
Granskningslog - DNV Gødstrup - Arbejdsmiljø, drift og tilgængelighed - Hovedprojektfasen
10. juni 2014

Løbenr.:

Dato sidste 

revision

Init./org. 

opretter

Init./org. 

sidste 

revisor Indentifikation og kommentarer:

Afklares i forbindelse 

med

Status

(åben/lukket/en

deligt lukket - 

se under 

skemaet)

Aktion 

ansvarlig

Aktion 

tidsfrist

Afsluttet/

initialer

1.000.000 Overordnede forhold Dispositionsforslagsfasen Projektforslagsfasen Hovedprojektfasen Udførelsen

2.000.000 Arbejdsmiljø - overordnede forhold

2.000.001 PHD Arbejde på klimaskærm:
Det skal være muligt at udføre service, renhold, reparation og 
udskiftning af bygningsdele i klimaskærmen med overholdelse af 
gældne arbejdsmiljøregler

Dispositionsforslag, 
projektforslag og 

hovedprojekt
Åben PHD 2014 07 01 Krav er indarbejdet i TVG5 slutrapport

KRR/2013 06 13: Foreslår en 
gennemgang med ARK/ KON/ drift 
(fokus på gulve og dæk, drejeradier, 
døråbninger og udstyr)
PHD/2013 07 09: Der er udformet 
notatet "D&V af facader af 2013 07 11 
til DNV om anvendelse af 
adkomstmetoder til brug for DNV's 
beslutninger

PHD/20140218: Der er udformet en 
opdateret udgave af nævnte notat, hvor 
adgang til tagflader er inkluderet i 
notatet.
PHD/20140429: 
Vinduespoleringsfirmaet Hansenclean 
har gennemgået planer fra 
landskabsarkitekterne for 
gårdrummene E5 og E6 og sagt god 
for muligheden for at vaske vinduerne 
op til niveau 04 med mobile 
vandbehandlingsanlæg.

2.000.002 PHD Arbejde på altaner:
Det skal sikres, at altanerne er tilstrækkeligt brede og sikrede, så 
arbejde på stiger - eksempelvis vinduespolering og smørring af 
solpaneler kan foregå med overholdelse af gældende 
arbejdsmiljøregler

Hovedprojekt Åben KMK 2014 07 01
Notat med vurdering af pladsforhold på 
altaner v. vinduespolering/smøring af 
døre. Desuden oplæg til afprøvning i 

innovationsstald

2.000.003 PHD Udskiftning af højtsiddende lyskilder
Det skal sikres, at alle lyskilder o.l. kan skiftes og repareres med 
overholdelse af gældende arbejdsmiljøkrav

Hovedprojekt Åben KMK 2014 07 01

2.000.004 PHD Drift og vedligehold af installationer i lofter kan tilgås så vidt muligt 
uden brug af værktøj og med overholdelse af gældende 
arbejdsmiljøregler

Hovedprojekt Åben KMK 2014 07 01

3.000.000 Tilgængelighed - overordnede forhold

3.000.001 PHD Projektet skal generelt screenes for tilgængelighed for renhold, 
drift og vedligehold af svært tilgængelige steder såsom 
fleretagehøje rum, anvendelse af mekaniske hjælpemidler som 
lifte, "vaskemaskiner" m.m.

Dispositionsforslag, 
projektforslag og 

hovedprojekt
Åben PHD 2014 07 01 Krav er indarbejdet i TVG5 slutrapport

PHD/2013 07 10: Projektet er screenet 
for tilgængelighed for D&V bl.a. med 
udformning af notat om D&V af facader 
(se observation  1.500.001). De højeste 
rum indendørs er i niveau 00, hvor lofter 
m.m. kan nås med lille saxlift.

4.000.000 Renhold - overordnede forhold Fase

4.000.002 PHD Rengøringsrum skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til det 
fremtidige renhold af sygehuset

Dispositionsforslag og 
projektforslag

Åben PHD 2014 07 01 Krav er indarbejdet i TVG5 slutrapport

KRR/2013 06 13: Liste over rum er 
fremsendt for kontrol ved drift (PHD)
PHD/2013 08 21: 
Rengøringsfaciliteterne vurderes at 
være tilstrækkelige. Dette er beskrevet 
i notatet: "Faciliteter for rengøring af 
bygning", der er vedlagt  
driftskonceptet som bilag.

4.000.003 PHD Rengøringsrum skal have tilstrækkelig størrelse til placering af 
hjælpemidler, rengøringsartikler etc. bestykkes med de 
nødvendige faciliteter, herunder muligheder for tømning af 
gulvvaskemaskiner etc.

Dispositionsforslag og 
projektforslag

Åben PHD 2014 07 01 Krav er indarbejdet i TVG5 slutrapport

PHD/2013 08 21: 
Rengøringsfaciliteterne vurderes at 
være tilstrækkelige. Dette er beskrevet 
i notatet: "Faciliteter for rengøring af 
bygning", der er vedlagt  
driftskonceptet som bilag.

Dialog

Løsninger – Eksempel: DNV Gødstrup Hospital
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Risikovurdering af hovedforsyninger

Løsninger – Eksempel: DNV Gødstrup Hospital

Høj Mell. Lille Høj Mell. Lille Høj Mell. Lille Høj Mell. Lille Høj Mell. Lille Høj Mell. Lille

STANDARDRUM

Sengestuer

Toiletter

Spiseopholdsrum, patienter

Terapi-/aktivitetsrum

SPECIALRUM

Akutafdeling

Akutsenge, somatik

Akutsenge, Psykiatri

Traumestuer

Billeddiagnostikrum

Skadestue og lægevagt

Undersøgelsesrum

Specialundersøgelsesrum

Intensiv- og interventionsklyngen

Intensivsenge

Intermediære senge

Operation

Opvågning

Endoskopi

Diagnostikklyngen

Røntgenrum

CT-rum

MR-rum

UL-rum

PET-CT? Findes sådant rum på DNV?

Angiografi/arteriografirum

Nukleamed. US-rum (gamma mm)
Isotophåndtering

Kemikalieaffaldshåndtering

Lab.: Klinisk biokemi Kemikalieaffaldshåndtering

Lab.: Klinisk mikrobiologi Kemikalieaffaldshåndtering

Lab.: Immunologi & blodbank Kemikalieaffaldshåndtering

Rumtype

El-forsyning Ventilation Kølesystem Varmesystem Brugsvandsforsyning Forsyning af gasserUdstyr der påvirker anlægs kritikalitet 

i.f.t. rumtypen
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Resultater

� Pro-aktiv driftsorienteret granskning af projektet fra dispositionsforslaget

� Detaljerede afdækning af driftsproblematikker på prioriterede bygningsdele, f.eks.:
� Drift og vedligehold af facader og tag
� Antal, placering, størrelse og indretning af rengøringsrum
� Valg af gulvtyper

� Pro-aktive projekterende – ingeniører så vel som arkitekter - om driftsrelevante 
problemstillinger

� Indstillinger til bygherren skal først via driftsgruppen

� Totaløkonomiske vurderinger er dele af beslutningsgrundlag, hvor relevant

� Alle 4 ledere i toppen af projektet har erkendt, at driftsfokus er af vigtighed

Løsninger – Eksempel: DNV Gødstrup Hospital
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Tests i innovationsstalden 
inkluderer driftsforhold

Eksempel 1

Løsninger – Eksempel: DNV Gødstrup Hospital
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Eksempel 2

Drift og vedligehold af facader i 
lukkede gårdrum

Løsninger – Eksempel: DNV Gødstrup Hospital
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Landskabsarkitek-
terne indretter 
gårdrum med 
mulighed for 
vinduesvask

Eksempel 2

Løsninger – Eksempel: DNV Gødstrup Hospital



Vejledningens indhold

� Indtænk driften i byggeprocessen – og skab værdi for alle

� Om vejledningen

� Anbefalinger

� Indledende overvejelser om den driftsorienterede byggeproces

� Drift og driftsvenligt byggeri

� De rigtige spørgsmål i byggeprocessen

� Programmering

� Projektering

� Udførelse

� Idriftsættelse og aflevering

� Bilag (www.vaerdibyg.dk)

Værdibyg-vejledning: Driftsorienteret byggeproces



Vejledningens indhold

Bilag

1. Driftsrelaterede krav i byggeprogram/konkurrenceprogram

2. Driftsgranskning i programmeringsfasen

3. Metode til indsamling og bearbejdning af kommentarer fra brugere og 
driftsorganisation

4. Folder til driftsorganisationen

5. Spørgsmål til brug for driftsgranskning af løsningsforslag

Værdibyg-vejledning: Driftsorienteret byggeproces



LOG: Krav – Observationer – Opfyldelse - Lukning

Løsninger - Commissioning Processen (Cx)
En driftsfokuseret kvalitetsstyring af byggeri – en investering på ½ -2 % af byggesummen

Program Dispositions-
forslag

Projekt-
forslag

Hoved-
projekt Byggefase Aflevering Drift

Organisering

Opstilling af 
krav

Oprettelse af 
log

Commissioning 
krav-

specifikation

Granskning af 
projektforslag

Granskning af 
dimensione-
ringsforud-
sætninger

Opdatering af 
log

Krav til 
egenkontroller

Krav til tilsyn

Planlægning af 
bruger-

undervisning

Opstart af 
systemmanual

Tests

Opdatering af 
log

Foreløbig 
afrapportering

Granskning af 
hovedprojekt

Påvirkning af 
entreprenør-
kontrakter

Skrivning af 
testparadigmer

Opdatering af 
log

Opdatering af 
systemmanual

Opdatering af 
log

Opdatering af 
rapport

Test af belastet 
byggeri

Sæsontests

Opdatering af 
log, 

systemmanual 
og rapport

Erfarings-
opsamling

Planlægning

Granskning af 
disp.-forslag

Verifikation af 
opfyldelse af 

krav

Opdatering af 
log



Vejledningens indhold:

� Stil krav og hold fokus med commissioning
� Om vejledningen
� Del1: Commissioning

� Hvad er commissioning?
� Fordele og benspænd
� Fremtiden for commissioning

� Del 2: Commissioning-processen – Kom 
godt i gang
� Programmering
� Projektering
� Udførelse
� Idriftsættelse
� Drift

� Bilag (www.vaerdibyg.dk)

Værdibyg-vejledning: Commissioning



Vejledningens indhold

Bilag

1. Litteratur

2. Commissioningkrav

3. Commissioningplan

4. Commissioning-log

5. Informationsbrev (til leverandører/entreprenører)

6. Testparadigme

7. Commissioning-rapport

Værdibyg-vejledning: Commissioning



Dansk Standard DS3090: 

Dansk Standard for Commissioning

� Processen SKAL tidligt i 
gang 

� 11 normative dokumenter

� 2 granskninger af 
projektmateriale

� Krav om hands-on faglighed

� 18 informative annekser, 
bl.a.:
� Cx krav
� Cx plan
� Cx log
� Cx testparadigme
� Cx rapport


