
DNU – Indvielse 27 feb. 2017



 Men synet bedrager - trods fin indvielse 

 havde AUH ikke overtaget bygningerne pga. 

• manglende dokumentation

• manglende tests

• manglende commissioning

AUH havde taget driftsansvaret men endnu ikke 
overtaget ansvaret for bygningerne !



 Dette oplæg handler om:
Tidslinje: Entreprenøraflevering, BH lev., 
træning, tests, commissioning, 
ombygningsprojekter, ultimativ 
showstopperdato, klinisk indflytning 

• Commissioning på DNU – har vi det ?

Overdragelse af DNU til AUH:
• Hvad skal der egentlig til – tests, dokumentation mv.

• Overdragelse fra Projektafdeling (PA) til Teknisk 
Afdeling (TA) – drift/klinisk indflytning  

• OP stuer + brud på hovedringledning KØL

• Voldgift DNU vs. RG

Vi tager det sidste først !



Men først ultra kort om DNU
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 OP STUER

 Brud på køleledning 

 Voldgift mod RG





 Type 4 – Ultra ren

 RG har ikke projekteret type 4 – officiel 
udmelding uge 36 !

 Ikke desto mindre har vi bygget 45 OP stuer !

 . 



 materialers beskaffenhed  - loft, maling mv.

 ventilationsprincip, ventilationsfiltermateriale

 Støvbinding over loft, kanaler, ledninger

 bygningsmæssige tæthed (blowerdoor test)

 overtryk

 rengøring og klinisk rengøring

 validering: Kimtal, partikler , oprensningstid

 Bygherreleverancer vs byggeri vs rengøring vs 
STYRING  AF DENNE PROCES 





 Skade opgjort til 12-15 mio – IT HS1 + MR !

 Efterfølgende:

 Sprinkling ændret i MR, CT og serverrum

 Mange overvejelser om REDUNDANS

 Når der bygges over så mange år – nødvendigt 
med opfølgning på konsekvenser af ændrede 
beslutninger – aktuelt: Quinchpipe udsparinger 



 Hovedforhandling i 8 hele dage i 
voldgiftsnævnet (21 aug – 8 sept 2017)

 RG claimer ekstra honorar – ca. 30 mio for 
ekstra tilsyn, ændringer mv

 RM claimer 32 mio for dårlig byggeledelse og 
fejl i brandstrategi

 Afgørelse fra VBA forventes 8 okt. 2017 –
spændende 



De 8 plan

Sengeafsnit Plan 8

Sengeafsnit Plan 7

Sengeafsnit Plan 6

Sengeafsnit og behandling Plan 5

Teknik og Logistik Plan 4

Behandling Plan 3

Ambulatorier Plan 2

Universitet/Teknik Plan 1

Tværsnit gennem behandlingsbase, tekniketage 
og sengeetage







Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | Foreningen 

af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ



• Pris: Typiske nøgletal ligger på mellem 1 og 2 % af byggesummen .

• Større undersøgelser fra USA viser energibesparelser på ca. 13 % i gennemsnit

Commissioning-processen kan skaleres ved at vælge installationer til og fra. 

Typisk vil commissioning give stor værdi, hvis det anvendes på VVS, varme, ventilation, 
automatik og køling samt anlæg der fungerer i sammenhæng med disse. DETTE GØR VI 
PÅ DNU I AFLEVERINGSFASEN – ALT FOR SENT MHT AT HØSTE DEN SANDE 
GEVINST

BYG- / DRIFTSHERRENS RESSOURCER OG PARTERNES ERFARING MED 
COMMISSIONING 

• Jo større deltagelse fra bygherrens side og jo mere erfarne parterne er, des mindre eksterne 
ressourcer skal der tilføres. Det anbefales, at der tilknyttes en uvildig commissioning-leder 
til byggeprocessen, som fungerer som en konstruktiv tovholder i et tæt samarbejde med 
bygherren, dennes rådgivere (herunder både eventuel bygherrerådgiver og de 
projekterende), entreprenører og leverandører. ALTAFGØRENDE MED 
KONSTRUKTIVT SAMARBEJDE MELLEM PA OG TA. FANTASTISK OM VI HAVDE 
HAFT EN GENNEMGÅENDE UVILDIG PASSIONERET COMMISSIONINGSLEDER 
HELE VEJEN TIL AT STYRE PROCESSEN.



BRUG BYGGEPROJEKTETS RESSOURCER

• En måde at holde omkostningerne nede på er, at udnytte de 
commissioning-relaterede ressourcer, der allerede er i 
byggeorganisationen. Hver enkelt entreprenør har allerede 
indeholdt kvalitetssikring, egenkontroller, indreguleringer og 
afprøvninger i egen entreprise. Et godt samarbejde med 
entreprenør og eventuelle underentreprenører om at integrere 
de entreprenørbaserede opgaver i commissioning-processen, 
kan således betyde, at der kan spares på tests i commissioning-
organisationens regi. 

ENIG –I BUND OG GRUND ER COMMISSIONING I 
TEORIEN IKKE NØÆDVENIGT DA YDELSEN ALLEREDE 
ER BETALT FOR VIA UDBUDDET – ENTREPRENØRER 
LEVER BARE IKKE OP TIL DET





Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | Foreningen af 

Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ
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 Har rigtig meget at gøre med 
væsentlighedskriteriet i AB92 for aflevering set 
i relation til ”normalt” i branchen. 

 Pt. tester vi på DNU om det var væsentligt nok 
til at afvise modtagelse, at alle pex dåser til 
vand og varme på 40.000 m2 byggeri ikke var 
fastgjort !

 Vi plejer bare at tage imod bygninger efter en 
stikprøvekigning af indreguleringsrapporter, KS 
og indflytningstilladelse




















