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Introduktion
Denne rapport sammenfatter resultaterne fra projektet "Effektivitet og værdiskabelse gennem BIMunderstøttet standard for tilstandsvurdering af alment boligbyggeri" – eller i daglig tale "Tilstandsvurderinger i Det almene Byggeri". Projektet er støttet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (UIBM) – tidligere Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL).
Rapporten kommer med en række konklusioner, forslag og anbefalinger til at bruge tilstandsvurderinger aktivt i ejendomsdrift, ved at integrere arbejdet med tilstandsvurderinger i anvendelsen af IKT (Informations og Kommunikations Teknologi) og BIM (Bygnings Informations Modeller) i den daglige drift.
Kvalitetsmål og strukturerede data, der tilstræber en objektiv praksis er et væsentligt skridt på vejen.
Formålet er at inspirere ledere inden for ejendomsdrift og centralt placerede driftsfolk til at gentænke
den daglige drift, med fokus på effektiv og værdiskabende praksis. Rapporten kan anvendes direkte
kapitel for kapitel, når der skal etableres nye metoder og processer i almene boligorganisationer.

Rapporten er baseret på praksis
Konklusioner og anbefalinger er baseret på den nuværende praksis, hvorfor de skitserede standarder
endnu ikke er fuldt integrerbare med en optimal BIM baseret praksis – men viser retningen for fremtidens BIM baserede bygningsdrift og FM (Facilities Management). Virksomhedsbesøg, analyser af indsamlet materiale og interviews med fagpersoner inden for emneområdet, danner fundamentet for rapporten. Projektgruppen har deltaget aktivt i processen via workshops, samt på bilaterale samtaler gennemført med få nøglepersoner på området, og har tillige bidraget med et omfattende eksempelmateriale.

Læsevejledning – konklusioner og anbefalinger peger på strategiske muligheder
Rapporten indledes med en kort sammenfatning, der især henvender sig til ledelseslaget i de almene
driftsorganisationer. Her præsenteres de væsentlige konklusioner, udfordringer, løsninger og anbefalinger på en måde, der ikke kræver detaljeret operationel indsigt i IKT, BIM og bygningsdrift – men
som har fokus på de strategiske muligheder.
Den resterende rapport er den komplette driftsfaglige version, som primært henvender sig til teknikere,
der er engageret i planlægning og gennemførelse af bygningsdrift og vedligehold - herunder planlægning, gennemførelse og analyse af tilstandsvurderinger, samt af deres anvendelse i økonomiplanlægningen. I den forstand kan den også danne grundlag for udvikling af teknisk orienterede strategier for
vedligeholds- og tilstandsvurderingsmetoder og værktøjer - herunder IKT og software.
Der kan forekomme gentagelser i rapporten, idet hvert kapitel kan læses uden man behøver at læse
hele rapporten. De enkelte kaptitler kan på den måde anvendes mere direkte, når man som operationel står over for en konkret problemstilling.
Kapitel 7 peger på en række løsningsorienterede projekter, der adresserer nogle af de barrierer, der
forhindrer os i direkte at integrere IKT og BIM i den eksisterende praksis.
Kapitel 8 redegør for de tekniske begreber.

Rapporten og dens bilag kan hentes på www.bygherreforeningen.dk

God læselyst!
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Sammenfatning
Rapporten redegør for, at virksomheds-, portefølje- og vedligeholdsstrategi har en indre sammenhæng. Uden en sammenhængende strategi og tilhørende handleplaner på disse tre niveauer, kan den
almene sektor ikke planlægge og styre vedligeholdsopgaverne på en måde, som sikrer bygningernes
værdi og funktionalitet på en økonomisk forsvarlig måde. Projektet konstaterer, at det er meget få organisationer, som har eksplicitte, sammenhængende strategier på disse tre niveauer.

Skab sammenhæng i de relevante driftsprocesser med IKT og BIM
Analysen og løsningsmodellerne viser, at der er en meget vigtig funktionel og datamæssig sammenhæng mellem bygningsanvendelse, formulering af brugskrav, specifikation af ydeevne, beskrivelse af
egenskaber ved bygningen og dens dele, egenskaber og tilstandsmåling og -vurdering, samt endelig
registrering af driftserfaringer. Disse elementer indgår i mange arbejdsprocesser, men vi har ikke en
tradition/kultur, der udnytter disse sammenhænge. De administrative IKT-systemer understøtter ikke
disse muligheder i dag, og vi mister derved værdi. Objektbaserede IKT-systemer og BIM kan støtte
Byg- og Driftsherrens aktiviteter i forbindelse med gennemførelse af projekter og bygningsdrift.
Vi kan i praksis etablere en datamæssig konsistens og sammenhæng mellem de egenskaber, der
knyttes til de enkelte elementer, som går igen fra den løbende overvågning af bygningernes ydelser.
Via systematisk erfaringsopsamling og formidling til brugerne kan de danne grundlag for en løbende
dialog med brugerne, om hvorvidt bygningerne er optimale i forhold til deres anvendelse.

Kvalitetsmål skaber grundlaget
Kravene i et byggeprogram formulerer for første gang i byggeprocessen formelt og struktureret brugernes kvalitetsmål, og disse indgår i designernes specifikationer af ydeevner til løsninger og bygningsdele. Det er disse specifikationer, som efterfølgende danner grundlag for projektering og for entreprenørens valg af løsninger og leverancer, og som danner grundlag for tilbudsgivning, kontrahering, produktionsforberedelse og udførelse. Og det er nøjagtig de samme specifikationer, der danner grundlag
for kontrol af leverancer og for tilstandsovervågning og erfaringsopsamling.
Kernen i denne mekanisme er at knytte egenskabsdata til de objekter/elementer, der optræder i bygningen. Begynder vi at gøre det systematisk, vil vi fremover kunne udtrykke kvalitetsmål præcist, og vi
vil kunne vurdere bygningernes og bygningsdelenes ydeevner objektivt, og derved kunne udarbejde
objektive tilstandsvurderinger, planlægge driftsomkostninger mere præcist, og øge mulighederne for
benchmarking internt og mellem forskellige boligorganisationer.
Rapporten vurderer, at der er et stort styringsmæssigt og økonomisk potentiale i at udnytte IKT- og
BIM-teknologien til støtte for disse centrale processer, og anbefaler at man satser på at udnytte disse
muligheder.

Strategisk overblik skaber udvikling i den almene sektor
Vi vil foreslå, at man for et strategisk overblik læser Kapitel 1, Bygningsvedligehold og Tilstandsvurdering. Her præsenteres emnet på et overordnet plan, og i afsnit 1.4 og 1.5 forklares værdien ved inddragelse af IKT og BIM i alle led i planlægning og gennemførelse af byggeri og bygningsdrift.
Vi vil anbefale, at man orienterer sig i Kapitel 7 ’Anbefalinger om opfølgende aktiviteter’. Især projekterne 7.2 ’Netværk om brugerkrav vedr. integration mellem TV- og økonomisystemer’ og 7.3 ’Ramme
for udarbejdelse af kvalitetsmål’ bør have bevågenhed, da de i høj grad er implementeringsorienterede og af strategisk betydning. Dette gælder også projekt 7.6 ’IKT-udvikling på det almene område trin for trin’, som peger på behovet for at udvikle en strategi og et koncept for IKT og BIM på det almene område.
Vi håber, at det samlede materiale vil give anledning til en god intern debat mellem ledelse og driftsplanlæggere, som kan lede frem mod IKT-strategiudvikling i virksomhederne. Vi vil anbefale ledere i
den almene sektor til at starte, eller støtte, gennemførelsen af strategiudvikling på vedligeholds- og
tilstandsvurderingsområdet efter rapportens anvisninger - både på ledelsesplan og på driftsteknisk
plan. Vi vil også anbefale, at ledere planlægger og støtter kompetenceudvikling på området.
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1. Bygningsvedligehold og Tilstandsvurdering
1.1 Bygningsvedligehold - modeller og strategier
Gennemførelse af tilstandsvurderinger er ikke i sig selv en værdiskabende aktivitet. Tilstandsvurdering
– i det følgende TV - er et værktøj eller et middel i bestræbelserne på at gennemføre effektivt bygningsvedligehold. Og de metoder der tages i anvendelse i vedligeholdet bestemmer i høj grad form og
indhold på TV.
Tilstandsvurderinger skal derfor indledningsvist sættes i en overordnet ramme – bygningsvedligehold,
der fokuserer på de områder, hvor vedligeholdsstrategier og -metoder har betydning for TV.
Beskrivelsen refererer synspunkter fra de tre primære kilder for TV-projektet:


Forvaltnings Klassifikation, især Hæfte 4: "Metode til styring af vedligehold", version 2.2, Landsbyggefonden af Marts 2013 (Publikationen kaldes efterfølgende: FvK H4).



Norsk Standard NS 3424 (Tilstandsanalyse for byggverk, Innhold og gjennemføring).



Håndbog i Facilities Management, Per Anker Jensen, DTU, Center for Facilities ManagementCFM.

Denne rapport giver ikke en generel indføring i begrebet (bygnings)vedligehold, ønskes dette, er ovenstående publikationer et godt sted at starte, og indeholder referencer til en bred vifte af publikationer
og lærebøger i ejendomsdrift og inden for det noget bredere FM område.

Formålet med Bygningsvedligehold
Formålet med at planlægge og gennemføre bygningsvedligehold er - helt overordnet - at bevare de
værdier, som bygningerne repræsenterer, og sikre, at de i en lang årrække kan bevare evnen til at
rumme og beskytte menneskelige aktiviteter - enten i form af de funktioner, som de er opført til, eller
faktisk anvendes til. Vedligehold er altså ikke en absolut størrelse. Menneskers behov ændrer sig
langt hurtigere end bygninger forfalder, og tilsvarende gør behovet for bygningsvedligehold. Vedligehold af bygninger er følgelig en behovsdrevet aktivitet, som til hver en tid får sin form og sit niveau afhængig af bygningernes anvendelse, og som derfor udøves meget forskelligt for forskellige typer af
bygningsanvendelser. Dette afspejles i den måde man gennemfører tilstandsvurderinger på.
Bygningsvedligehold omfatter elementerne: Skønhed, Nytte, Holdbarhed og Hensynet til omgivelserne
(frit efter Vitruvius). Med nutidige begreber indgår elementer som arkitektur og æstetik, ydeevne (evnen til at opfylde de brugskrav som brugerne har), sundhed og sikkerhed, bygningsmæssig kvalitet,
bygningsfysisk ydeevne, holdbarhed og robusthed, samt hensyn til energi og miljø mv. Det er følgelig
disse elementer, der tilstandsovervåges.
Omkostningerne ved at opretholde bestemte kvalitetsniveauer på de forskellige områder er meget forskellige, og prioriteringen mellem de vedligeholdsopgaver, der skal gennemføres er i høj grad afhængig af ejerskabet og anvendelsen. Disse forhold betyder, at forskellige typer af virksomheder har
forskellige vedligeholdsstrategier - og tilstandsvurderingernes organisering, indhold og form reflekterer
disse forhold.
For virksomheder der ejer og bruger bygninger, er det derfor afgørende at udarbejde en vedligeholdsstrategi, som en integreret del af den samlede virksomhedsstrategi, og at udvikle planer for bygningsvedligeholdet for en budgetperiode, som har mindst samme perspektiv som virksomhedens budget og
de økonomiske perspektivplaner. Uden en sådan strategi og handleplaner, vil man ikke i praksis
kunne planlægge og styre vedligeholdsopgaverne på en måde som sikrer bygningernes værdi og
funktionalitet på en økonomisk forsvarlig måde.

Vedligeholdsstrategier og -typer
Udarbejdelsen af vedligeholdsstrategier tager alle udgangspunkt i en teoretisk forståelse af bygningers livscyklus, som kan fremstilles som i nedenstående figur.
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Fig. 1.1 Figuren viser princippet i en bygnings livscyklus. Fra det opføres
sker der en konstant forringelse af husets tilstand indtil det ruineres, og
ikke længere kan opfylde brugerkrav og YE-specifikationer. Man kan
dog ved indgreb sikre huset mod ruinering eller tilpasse det andre formål.

Figuren illustrerer, at i det øjeblik, hvor vi overtager eller ibrugtager bygningen, ved hvilke brugerkrav
og bygningsfysiske ydeevnespecifikationer, der ligger til grund for bygningen, og disse udtrykker, de
kvalitetsmål, som bygningen ved overtagelsen lever op til - og fremover skal leve op til.
Dermed er vi i også i stand til at formulere, hvad et acceptabelt niveau for slitage og forringelse er, og
vi er i stand til at forudsige, hvornår vi må investere i oprettende vedligehold. Endelig er vi også i stand
til at planlægge vedligeholdsaktiviteter aktiviteter for at korrigere for slid og forringelse.
Udfordringen er, at de ikke er ekspliciteret og foldet ud mhp. at understøtte disse formål.
Figuren og den teoretiske model fortæller dermed også hvilken rolle TV spiller, og hvilke vurderingskriterier det er muligt at benytte inden for de enkelte strategiske modeller, der skitseres nedenfor.

Bygningens livscyklus
Afhængig af ejerens virksomhedsstrategi og den faktiske anvendelse af bygningen kan han vælge forskellige strategier for bygningens livscyklus. Har man behov for at løse et midlertidigt behov, kan man
vælge at opføre en midlertidig bygning eller engangsbyggeri, som i princippet ikke vedligeholdes, og
som vil ruineres på et mere eller mindre forudsigeligt tidspunkt.


Man kunne kalde det en 0-vedligeholdsstrategi.

Er huset komplekst og kan udfylde flere formål, kan man vælge at vedligeholde til et bestemt minimumsniveau, så det løbende opfylder ens krav, og så sætte det i stand mhp. at sælge det, når han
ikke længere har brug for det. Det vil kræve vedligehold til et vist niveau, og det vil også kræve at tilstanden overvåges.


Man kunne passende kalde det for en minimums-vedligeholdsstrategi, og den kaldes ofte afhjælpende vedligehold.
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Er ejendommen et beboelses- eller kontorhus, som ejeren selv benytter eller lejer ud, vil der ofte være
langt skrappere krav til vedligehold. Man vil være nødt til at formalisere brugskrav og kvalitetsmål og
overvåge bygningens tilstand løbende for at sikre en hensigtsmæssig prioritering mellem vedligeholdsaktiviteterne inden for en økonomisk ramme. Man vil også skulle udvikle langtidsplaner til støtte
for sine langtidsplaner, og for at sikre, at han har penge til rådighed til at løbende at nå de kvalitetsmål, han har sat. Endvidere skal bygningernes tilstand løbende vurderes, for at kunne prioritere sin
indsats fornuftigt.


Man kunne kalde det for en planlagt eller løbende vedligeholdsstrategi. Det er denne strategi der
benyttes af de fleste bygningsejere. Man kalder også denne strategi for planlagt eller løbende
vedligehold.

Vedligeholdstyper
Man kan endvidere lægge forskellige styringsmetoder eller -principper til grund for sin vedligeholdsstrategi. Man kan tale om følgende forskellige typer af vedligehold:


Intervalbaseret vedligehold, hvor vedligeholdsaktiviteter på de enkelte bygningsdele sker med
fastlagte sekvenser, som er baseret på erfaringstal og/eller levetidsbetragtninger.



Tilstandsbaseret vedligehold, hvor vedligeholdsaktiviteterne prioriteres og planlægges på grundlag af løbende eller sekventielle tilstandsvurderinger.



Risikobaseret vedligehold, hvor vedligeholdsaktiviteterne prioriteres og planlægges på grundlag
af vurderinger af forskellige, ofte indbyrdes vægtede, risici.

På det almene byggeris område er tilstandsbaseret vedligehold den anbefalede og langt mest udbredte vedligeholdstype.

Formål, funktion og metode
En tredje måde at kategorisere vedligeholdsstrategier på er efter formål, funktion og metode. Her taler
man om følgende typer af vedligehold:


Forebyggende vedligehold, er vedligehold, der gennemføres løbende inden bygningens tilstand
forringes i en sådan grad, at brugskravene og ydeevnespecifikationerne ikke længere kan efterleves eller er til stede - eller for at forhindre, at det kommer så vidt.



Oprettende vedligehold, er vedligehold som opretter bygningen til en kvalitet som bygget (helt eller delvist), og kan omfatte udskiftning af samlede systemer eller grupper af bygningsdele.



Afhjælpende vedligehold, er vedligehold som gennemføres for at afhjælpe en akut skade eller et
svigt.

Forebyggende og oprettende vedligehold kaldes også som samlebegreb for planlagt vedligehold, og
indgår i vedligeholdsbudgetterne.
Udskiftning af bygningsdele kan ske som et led i gennemførelse af forebyggende eller oprettende og
afhjælpende vedligehold.
Egentlig renovering kan man betragte som en særlig version af oprettende vedligehold, men det falder
uden for kategoriens definition, fordi der ofte er tale om en opretning, som rækker ud over en kvalitet
som bygget, men tværtimod ofte sættes i værk for at opgradere bygningen til at kunne leve op til brugerkrav, energi- eller miljøkrav eller bygningsfysisk ydeevne, som rækker ud over bygningens oprindelige kvalitetsmål.
Alle disse vedligeholdsstrategier og -typer fordrer gennemførelse af TV, som spiller en væsentlig rolle
for evnen til at opnå de vedligeholdsmål, som er beskrevet i kvalitetsmålene. I alle tilfælde vil det være
formuleringerne af kvalitetsmålene, som bestemmer hvilke objekter der skal vurderes, og hvilke egenskaber vurderingerne skal omfatte.
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Fig. 1.2 Figuren viser princippet i en bygnings livscyklus. Fra opførelsen sker der
en konstant forringelse af husets tilstand indtil det ruineres, medmindre der gennemføres forebyggende-, oprettende- eller afhjælpende vedligehold.

Uanset hvilken af disse strategier man vælger, indgår formuleringen af kvalitetsmål og TV i modellen,
og begge elementer spiller en central rolle for planlægning og gennemførelse af bygningsvedligeholdet.

1.2 Tilstandsvurdering - strategier og modeller
De ovenfor beskrevne vedligeholdsstrategier og -modeller baserer sig alle på eksistensen af formulerede kvalitetsmål, og på muligheden for at gennemføre tilstandsvurderinger ved at sammenligne bygningens faktiske tilstand med kvalitetsmålene. Disse kan evt. være korrigeret for en accepteret forringelse. Ved hjælp af tilstandsvurderingen kan man konstatere en afvigelse fra det forventede, som der
kan tages aktion på, gennem en række processer, som er beskrevet i kapitel 3, TV-procesmodeller.
Tilstandsvurdering efter denne model baseret på kvalitetsmål har mange træk til fælles med en traditionel "mappingproces" mellem projekt og ydeevnespecifikationer fra rådgiverne og entreprenørens løsninger og produktionsmetoder. Den mapping, der foregår under tilstandsvurderingen, er mellem kvalitetsmålene og tilstanden, altså mellem de formulerede mål og de faktisk konstaterede bygningsfysiske
forhold.
I praksis findes to principielt forskellige modeller for at gennemføre en tilstandsvurderingsproces baseret på kvalitetsmål:


Egenskabsdatamodellen, som baserer sig på mapping mellem beskrevne og egenskabsbaserede
ydeevnespecifikationer, og



Mangelregistreringsmodellen, som baserer sig på "mangel- og fejllister" og kendte oprettende aktiviteter – typiske skader.

Disse to principielt forskellige modeller beskrives nærmere i nedenstående afsnit.
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Egenskabsdatamodellen

Fig. 1.3 viser principperne i den egenskabsbaserede tilstandsvurderingsmodel.

Objekterne i modellen er principielt de samme, og er på det bygningsfysiske område identiske med
objekterne i FvKs objekttabeller inkl. bestanddelene. Men mens objekterne i kvalitetsmålene er virtuelle eller tænkte, og dermed af abstrakt karaktér, eksisterer objekterne på tilstandssiden i den fysiske
verden, og de kan observeres, og egenskabsdataværdier kan måles på dem. Benyttes IKT i form af
BIM-baserede vedligeholdssystemer, optræder objekterne kun een gang tilknyttet egenskaber, dels i
form af kvalitetsmålsegenskaber, som udtrykker den ønskede tilstand i henhold til brugerønsker og
ydeevnespecifikationer, og dels i form af faktiske, målte værdier.
Kvalitetsmålene kan udtrykkes på to principielt forskellige måder.
For grupper af bygningsdele eller for hele systemer, vil man ofte have behov for at formulere generelle mål, udtrykt i almindelige vendinger, f.eks. "som nyt", "i god og driftssikker stand", eller "uden synlige fejl og mangler", men bør i videst muligt omfang omfatte faglige formuleringer og beskrivelser,
som entydigt kan observeres og formuleres som en egentlig tilstandsbeskrivelse, som der kan tages
faglig aktion på. (Se FvK H4, hvor der er eksempler herpå).
For enkelte bygningsdelstyper eller bygningsdele kan kvalitetsmålene udtrykkes i form af specifikke egenskabsdataværdier - en ydeevne - som objektet skal have, eller skal kunne yde, og som kan
måles med objektive metoder. For trævinduer kan man interessere sig for egenskaben "fugt i træet"
og fastsætte, at træfugtigheden (målt under specificerede omstændigheder) ikke må overstige 23%,
og helst skal ligge mellem 18 og 21%. Hvor der findes sådanne specifikke, ønskede egenskabsdataværdier, kan man umiddelbart måle tilstanden og vurdere, om tilstanden er tilfredsstillende i henhold til
kvalitetsmålene, eller om der skal gennemføres en vedligeholdsindsats. For erfarne fagfolk, vil det ofte
ligge lige for, hvilke vedligeholdsaktiviteter, der skal foreslås, ligesom det vil være let at vurdere risikoen i forbindelse med manglen.
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Fig. 1.4 Eksempel på generel formulering af kvalitetsmål for større, kompleks bygningsdelstype og for specifik bygningsdel. (FvK H4 side 8f).

Målbare egenskabsdata skaber objektivitet
Fordelen ved denne metode er, at den er objektiv og at det er indiskutabelt, om der er en afvigelse fra
kvalitetsmålene, eller ej. Dette kan have stor betydning i arbejdet med at prioritere mellem vedligeholdsopgaverne, vurdere risikoprofiler for forskellige mangler, og dermed kunne opstille en trangfølge
for aktiviteter, der skal gennemføres for at sikre bygningsdelene på et fastlagt niveau - under indtryk af
de altid sparsomme ressourcer.
Udfordringen ved at gennemføre denne model er, at der ikke er en udbredt praksis i byggeriet mht. at
udtrykke kvalitetsmål i form af eksakte egenskabsdataværdier, og at det er sparsomt med specificerede egenskabsdatasæt til støtte for vedligehold og tilstandsvurderinger.

Egenskabsdatamodellen kan implementeres i BIM-baseret ejendomsdrift
Arbejdet med styring af vedligehold vil imidlertid kunne lettes og effektiviseres betydeligt, hvis det kan
understøttes af BIM-baserede, objektorienterede systemer, som baserer sig på FvK-objekterne. Hvis
disse objekter er forsynet med egenskabsdata som både udtrykker kvalitetsmålene og faktiske tilstande, kan der i IKT-systemet umiddelbart gennemføres den beskrevne mapping mellem kvalitetsmål
og tilstand, alene baseret på en indtastning af få målte data på objekterne.
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Mangelregistreringsmodellen

Fig. 1.5 viser principperne i mangelregistreringsmodellen.

Objekterne i denne model er principielt de samme som i forrige model, og er på det bygningsfysiske
område identiske med objekterne i FvKs objekttabeller inkl. bestanddelene. Men mens objekterne i
kvalitetsmålene er virtuelle eller tænkte, og dermed af abstrakt karaktér, eksisterer objekterne på tilstandsområdet i den fysiske verden, og de kan observeres, og egenskabsdataværdier kan knyttes til
dem.
Kvalitetsmålene kan også her udtrykkes på to principielt forskellige måder.
For grupper af bygningsdele eller for hele systemer, vil man ofte formulere generelle mål, udtrykt i
almindelige vendinger, f.eks. "som nyt", "i god og driftssikker stand", eller "uden synlige fejl og mangler", men bør i videst muligt omfang omfatte faglige formuleringer og beskrivelser, som entydigt kan
observeres og formuleres som en egentlig tilstandsbeskrivelse, som der kan tages faglig aktion på.
(Se FvK H4, hvor der er eksempler herpå). Dette svarer helt til metoderne i egenskabsdatamodellen.
For enkelte bygningsdelstyper eller bygningsdele kan kvalitetsmålene udtrykkes indirekte - i
form af specifikke mangler eller skader, som den pågældende type bygningsdel typisk udviser - en
ydeevne - som objektet typisk mangler, og som der skal gribes ind overfor, og som kan registreres
med objektive metoder. I kap. 5, nævnes en række eksempler på typiske mangler, her kan nævnes et
par eksempler på typiske mangler ved bk.dør: "Liste er utæt", "Liste er i stykker", "Nøgle mangler/knækket", "Lås virker ikke". Bilag 1.1 Typiske Mangler ved dør. (Eksemplet er venligst udlånt af
AAB, Aarhus).
Hvor der findes sådanne specifikke mangellister, som udtryk for ønskede egenskabsdataværdier, kan man umiddelbart og objektivt vurdere, om tilstanden er tilfredsstillende i henhold til kvalitetsmålene, eller om der skal gennemføres en vedligeholdsindsats eller aktivitet.
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Der er endvidere den fordel ved en sådan "standardisering" af fejl- og mangeltyper, at man for hver af
manglerne kan oprette en tilsvarende, standardiseret og på forhånd prissat aktivitet, som der kan
"mappes" til.

Fig. 1.6 Eksempel på beskrivelse af typisk mangel ved en bygningsdel og en tilhørende
typisk mangelafhjælpnings aktivitet. (FvK H4 side 14).

Mangelregistreringsmod ellen kan gøres objektiv
Fordelen ved denne metode er, at den er objektiv og at det er indiskutabelt, om der er en afvigelse fra
kvalitetsmålene, eller ej - idet det forudsættes, at mangeltyperne reelt afspejler de formulerede kvalitetsmål, som de refererer til. Dette har stor betydning i arbejdet med at prioritere mellem vedligeholdsopgaverne. Risikoprofiler for forskellige mangler kan være forud beskrevne, og gøre det let at opstille
en prioriteret rækkefølge for aktiviteter, der skal gennemføres for at sikre bygningsdelene på et fastlagt
niveau - under indtryk af de altid sparsomme ressourcer.
Fordelen er endvidere, at denne metode umiddelbart - eller efter en beskeden instruktion - vil gøre det
muligt for driftspersonalet at indgå aktivt og løbende i tilstandsvurderingen, og i planlægning og udførelse af vedligeholdsaktiviteter.
Udfordringen ved at gennemføre denne model er, at der ikke er en udbredt praksis i byggeriet mht. at
udtrykke kvalitetsmål i form af typiske mangler ved forskellige objekttyper, og at det er sparsomt med
specificerede eller standardiserede mangellister med tilhørende vedligeholdsaktiviteter til støtte for
vedligehold og tilstandsvurderinger.

Modellen kan implementeres i BIM-baseret ejendomsdrift
Arbejdet med styring af vedligehold vil imidlertid kunne lettes og effektiviseres betydeligt, hvis det kan
understøttes af BIM-baserede, objektorienterede systemer, som baserer sig på FvK-objekterne, og
hvis disse objekter var forsynet med typiske mangler, som kan mappes med prædefinerede vedligeholdsaktiviteter.
Skal denne model implementeres bredt, vil det være oplagt at gennemføre et fælles standardiseringsarbejde på området, som både indeholder lister over typiske mangler på objekter i FvK-bygningsdelstabellen og tilsvarende lister over typiske vedligeholdsaktiviteter.
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1.3 I praksis blandes metoderne
I dagens praksis blandes de to metoder.
Analysen har vist, at der - i hvert fald herhjemme - ikke er nogen driftsherrer, som alene benytter den
egenskabsbaserede, objektive model som grundlag for gennemførelse af TV. Dette gælder både
blandt private og almene driftsherrer. Det eneste område, hvor der findes noget der ligner, er på energiområdet, hvor driftsherrer, der benytter CTS-overvågning, kæder rapporter herfra sammen med nøgletal over f.eks. gennemsnitsforbrug og temperaturovervågning og konkluderer vedr. anlæggets tilstand.
Egenskabsdatamodellen er altså især i anvendelse på specifikke, tekniske områder, vand, varme og
ventilation - omend i beskedent omfang.
I industrien, specielt vedr. overvågning af generelle produktionsvilkår, forsyning og oppetid på maskiner mv. findes der en praksis baseret på overvågning af egenskaber, der ligner CTS-overvågning af
boliger og kontorer, så metoden er ikke ukendt for byggefolk - men den er svagt repræsenteret uden
for energiområdet. Endvidere lever de folk, der beskæftiger sig med tilstandsovervågning baseret på
egenskaber i praksis, ret isoleret fra bygningsvedligeholdsarbejdet, og har deres egne, isolerede IKTsystemer til at understøtte deres arbejde.
Til gengæld er der mange, der benytter mangelregistreringsmodellen - omend oftest i en sjældent dokumenteret version - og ikke konsekvent baseret på kvalitetsmålsbaserede mangellister.
En svag tradition for formulering af kontante, egenskabsbaserede kvalitetsmål, og de manglende standarder for formulering af "typiske mangler" ved bygningsdele, og tilhørende "vedligeholdsaktiviteter"
peger på, at vi her har et område med behov for en fælles udviklingsindsats.

Anbefaling: Bland modellerne og skab kl are kvalitetsmål
Indtil resultaterne af et sådant arbejde foreligger, kan det anbefales, at man arbejder videre med de
blandede modeller, men at man skærper sin indsats på kvalitetsmålsområdet, og at man uanset hvilken model man benytter på forskellige områder, skærper formuleringerne af generelle mål, udtrykt i
almindelige vendinger, og i videst muligt omfang bestræber sig på at inkludere præcise, faglige formuleringer og beskrivelser, som entydigt kan observeres og formuleres som en egentlig tilstandsbeskrivelse, som der kan tages faglig aktion på.

1.4 Funktionel og datamæssig sammenhæng
Sammenhæng mellem a nvendelse - brugskrav - ydeevne - egenskaber - tilstandsmåling
Projektets udgangspunkt er, at moderne BIM-baserede FM-systemer kan/bør have en systemarkitektur, som kan rumme håndteringen af den funktionelle og datamæssige sammenhæng mellem formulering af brugs- og funktionskrav, ydeevnespecifikationer (YES) og tilstandsvurdering (TV) - baseret på
en systematisk og objektiv anvendelse af egenskabsdata på bygværkets grundlæggende objekter.

Objektivt målbare egenskaber for de enkelte objekter
Dette udgangspunkt peger på, at det vil være en klar fordel, hvis drifts- og vedligeholds aktiviteter - og
deres tilhørende budgettering - fremover direkte baseres på objektivt målbare egenskaber for de enkelte objekter, i stedet for på subjektive vurderinger af bygningsfysiske tilstande (tilstandsniveauer), og
i stedet for at vedligeholdsplaner og aktiviteter og deres budgetter baseres på subjektive og/eller erfaringsbaserede skøn over de omkostninger, der skal til for at opretholde en bygningsdels tilstand på et
niveau, som er acceptabelt eller ønskværdigt.
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Sammenhæng og struktur er en forudsætning for BIM
Skal vi fremover kunne udnytte BIM-baserede værktøjer til at støtte Byg- og Driftsherrens aktiviteter i
forbindelse med gennemførelse af projekter og bygningsdrift, så skal der være en datamæssig konsistens og sammenhæng mellem de egenskaber, der knyttes til de enkelte objekter, og som går igen fra
den løbende overvågning af bygningernes ydelser, og som via systematisk erfaringsopsamling og formidling til brugerne danner grundlag for en løbende dialog med brugerne om hvorvidt bygningerne
stadig er optimale i forhold til deres anvendelse.
Er der et misforhold mellem behovene og ydelsen starter en ofte lang og kompleks proces, som formulerer brugerkrav, som transformeres til kravspecifikationer til et renoverings- eller projekteringsteam.
Kravene/byggeprogrammet formulerer for første gang formelt og struktureret brugernes kvalitetsmål
og vil indgå i designernes specifikationer af ydeevner til løsninger og bygningsdele. Det er disse specifikationer, som efterfølgende danner grundlag for den mapping, der foretages af entreprenøren mellem hans løsninger og leverancer, og som danner grundlag for tilbudsgivning, kontrahering, produktionsforberedelse og byggeri.

Objekter og egenskaber understøtter både vedligehold, drifts - og byggeprocesser
Er alle disse processer understøttet af objekter med tilknyttede egenskaber i form af strukturerede
egenskabsdata, kan dialog- og kontrolprocesser kvalificeres og effektiviseres. Under design- og byggefasen vil byg- og driftsherren kunne kontrollere, om han får et produkt, som svarer til hans specifikationer, og når byggeriet afleveres sammen med digitale data, der repræsenterer byggeriets objekter
og egenskabsdata, vil disse kunne indgå i en udvikling af kvalitetsmål, som fremover vil kunne danne
grundlag for tilstandsovervågning og TV, og dermed vedligeholdsplanlægning, som er/kan være direkte funderet i objektiv viden om bygværkets objekter og egenskabernes dataværdier.

Cirkulære processer skaber sammenhæng
Dette står i skarp modsætning til den gængse opfattelse af, at al bygge- og driftsaktivitet er lineært og
sekventielt og projektorienteret. Vi ser en klar tendens til, at driftsherrer ser deres driftsaktiviteter som
det primære - kerneproduktionen - og at denne i høj grad vil kunne understøttes af IKT-værktøjer, som
er i stand til at rumme/håndtere bygningsobjekter med krav- og driftsrelaterede egenskabsdata, som
kan bukke enderne sammen på procesmodellen, og fungere som det sammenhængende bindeled
mellem anvendelse, brugerkrav, ydeevne, tilstandsvurdering og vedligeholdsplanlægning - og som
samtidig rummer mulighederne for på en systematisk måde (i den samme struktur) at opsamle erfaringsdata.

Side 16 af 97

Samlet rapport for projektet:
"Effektivitet og værdiskabelse gennem BIM-understøttet
standard for tilstandsvurdering af alment boligbyggeri"

Fig. 1.7 viser objekterne og egenskaberne som de sammenbindende elementer i den kontinuerlige bygningsdrift.

1.5 Kvalitetsmål i Bygningsdrift og Vedligehold
Analysen har vist, at der er en svag tradition for at formulere kvalitetsmål, som kan gøres operationelle
i vedligeholdsprocessen og danne grundlag for arbejdet med at gennemføre tilstandsvurderinger. En
vigtig forudsætning for reelt at kunne følge den tilstandsbaserede vedligeholdsmodel, som næsten alle
påstås at benytte, og som er anbefalet af FvK hæfte 4, er således kun i begrænset omfang til stede.
Det har konsekvenser for kvaliteten i arbejdet og i prioriteringer og beslutninger.
Ingen af de interviewede organisationer benytter objektive, egenskabsbaserede kvalitetsmål i beskrivelsen af deres kvalitetsmål på det bygningsfysiske område. Der benyttes ikke strukturerede egenskabsdata i beskrivelsen af brugerkrav, YE og kvalitetsmål - eller kun i stærkt begrænset omfang.
Der mangler derfor i dagens praksis et afgørende, vigtigt led i at realisere idéen om at lade vedligeholdet styre af en objektiv måling og overvågning af målte værdier på egenskaberne.
Endvidere betyder det, at bygherrerne ikke er særlig godt rustet mhp. at overvåge overholdelsen af
brugerkrav og kravspecifikationer under projekteringen og udførelsen. Der synes at være et "filter" eller en barriere mellem de krav der stilles og specificeres, og evnen til at følge dem systematisk til dørs
undervejs i designfasen og i kvalitetssikringen af det afleverede.
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Om dette også svækker evnen til at kvalificere 1- og 5-års eftersyn er ikke undersøgt konkret - men
det er meget sandsynligt.
Emnet "kvalitetsmål" er i dette projekt ikke undersøgt specifikt i forhold til brugerønsker og brugerkrav
- men det er opfattelsen, at det i praksis vil give et markant løft til kvaliteten af dialogen mellem "afdelingen" og "beboerne" og "de centrale funktioner", hvis man i højere grad skærpede arbejdet med at
formulere sine kvalitetsmål, og at det i høj grad kunne støtte en løbende evaluering af opfyldelsen af
disse under projektering og udførelse.

Fælles udvikling af kvalitetsmål
Det anbefales, at der gennemføres et projekt mhp. at skabe en ramme for udarbejdelsen af kvalitetsmål, som baserer sig på objektive egenskaber - i størst muligt omfang. Dette arbejde bør tage udgangspunkt i formuleringerne på området i FVK hæfte 4 og kan med fordel struktureres i henhold til
Vitruvius' hovedbegreber:


Skønhed (arkitektonisk kvalitet)



Nytte (funktionalitet)



Holdbarhed (bæredygtighed, indeklima og bygningsfysisk sunde bygninger)



Omgivelser (energi og miljø).

For en mere detaljeret beskrivelse af det foreslåede udviklingsprojekt læs venligst kapitel 7.3.
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2. Tilstandsniveauer og prioritering af vedligeholdsopgaver
2.1 Registreringsniveauer
Af hensyn til planlægning og gennemførelse af tilstandsvurdering/bygningssyn, er det praktisk at
skelne mellem forskellige grader af grundighed eller omfang. De fleste eksempler på bygningsregistreringer beskriver tre niveauer eller grader for gennemførelsen af selve bygningssynet, og resulterer følgelig i tre forskellige nøjagtigheder af beskrivelsen af bygningens tilstand.

Forvaltningsklassifikation - Hæfte 4
FvK Hæfte 4 beskriver tre registreringsniveauer, som man anbefaler at følge. Disse niveauer forudsætter, at man benytter sig af "afvigelsesmetoden" i vurderingen af tilstanden, og at man baserer sig
på kvalitetsmål, som reflekterer de tilstandsniveauer, som metoden resulterer i. For en nærmere beskrivelse af "afvigelsesmetoden" henvises til FvK hæfte 4.
De tre registreringsniveauer er:
Niveau 1 (grovest): Bygningssyn af generel art, som består af visuelle observationer, om nødvendigt
kombineret med enkle målinger. Man forestiller sig, at man i praksis vurderer hele bygninger eller
større, samlede og sammenhængende dele på et generelt plan under niveau 1.
Niveau 2 (mellem - ikke destruktiv): Bygningssyn af generel art, men mere dybtgående og detaljeret
end niveau 1. Den støtter sig i nødvendigt omfang til tegninger, beskrivelser og anden dokumentation.
Der skal eventuelt gennemføres mere omfattende registreringer eller målinger for at klarlægge bygningsdelenes opbygning og tilstand, når symptomer eller formål gør dette ønskeligt. På niveau 2 fokuserer man på samlede systemer eller bestemte typer af bygningsdele, som man vurderer under eet og
i fagliget/tekniske termer, evt. suppleret med anvendelse af egenskabsdata og -værdier samt standardiserede mangellister.
Niveau 3 (finest): Bygningssyn af speciel art, som normalt kun omfatter visse bygningsdele eller specielle problemstillinger. Et sådant bygningssyn indebærer særligt nøjagtige måle- eller prøvningsmetoder og eventuelt tillige laboratorieprøvning. Her fokuserer man på specifikke bygningsdele, som man
vurderer i fagligt/tekniske termer, evt. suppleret med anvendelse af egenskabsdata og -værdier samt
standardiserede mangellister.

Tre niveauer kan støtte de to tilstandsvurderingsmodeller
Denne metode med tre niveauer er velegnet til at understøtte de to fremhævede TV-modeller, som er
beskrevet i kapitel 1: "Egenskabsdatamodellen" og "Mangelregistreringsmodellen", idet man på niveau
2 og 3 kan vælge at fokusere på hhv. egenskaber eller mangler i sin mere detaljerede registrering,
samt at man, hvis informationerne ellers er til stede i kvalitetsmålene, kan blande disse metoder, hvor
det måtte være nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

Kulturstyrelsens model for tilstandsregistrering
Kulturstyrelsen har udarbejdet en model for vedligehold af kulturens bygninger, herunder museer mv.
Bilag 2.1 Kulturens Bygninger, Analyse af potentialer og udfordringer. (Kulturstyrelsen og Bygherreforeningen, september 2014). Denne model indeholder også tre niveauer men i lidt anden opdeling.
De tre registreringsniveauer er:
Niveau 1 (screening): Er et meget overordnet niveau, og kan som udgangspunkt gennemføres ved
skrivebordet af byggefaglige personer, der kender ejendommen godt, og ud fra et teknisk perspektiv.
Tilstandsvurderingen er ikke en detaljeret teknisk gennemgang, men er i stedet en screening af bygningens tilstand udtrykt i generelle termer. Screeningen kan indgå i en overordnet bedømmelse af en
ejendomsportefølje i et boligselskab mhp. at sammenligne forskellige afdelinger af og kan efterfølgende udbygges med yderligere undersøgelser og analyser, fx renoveringsbehov mm. Svarer til niveau 1 i FvK H4-modellen.
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Niveau 2 (generel): Tilstanden vurderes ud fra 4 hovedkategorier, som er vægtet indbyrdes og som
yderligere er inddelt i en række underkriterier: udvendig, indvendig, teknisk installationer, renhold, indeklima, opfyldelse af lovkrav samt en række parametre som vedrører bygningens anvendelsespotentiale. Svarer til niveau 2 i FvK H4-modellen.
Niveau 3 (detaljeret): Tilstandsvurderingen omfatter udvalgte bygningsdele eller fokuserer på specielle problemstillinger. Vurderingen kan indebære måle- eller prøvninger, hvor man fokuserer på specifikke bygningsdele, som man vurderer i fagligt/tekniske termer, evt. suppleret med anvendelse af
egenskabsdata og -værdier samt standardiserede mangellister.
Der er tilknyttet en fin eksempelsamling, som det kan anbefales at orientere sig i. Modellen ligner FvK
H4-modellen så meget, at de samme kommentarer er gældende.

2.2 Tilstandsniveau
Diskussionen undervejs i projektet har konkluderet, at der er flere fordele forbundet med at anvende
specificerede tilstandsniveauer.

Tilstandsniveauer anvendes i praksis
Flere boligselskaber anvender allerede beskrivelser af tilstandsniveauer i generelle termer for bygninger mhp. at kunne foretage en overordnet, samlet vurdering af selskabets samlede ejendomsportefølje - f.eks. for at udpege bebyggelsestyper, bebyggelser, eller afdelinger, som kræver et særligt fokus.
De tilstandsniveauer, der benyttes i denne sammenhæng, er i høj grad interne og "indforståede" i den
forstand, at de ikke baserer sig på egentlige standarder, men på intern dokumentation og praksis udviklet gennem mange år. Vurderingerne er derfor praktisk anvendelige for det enkelte boligselskab,
men kan f.eks. ikke benyttes som led i benchmarking mellem boligselskaberne, hvad der ellers er et
udtalt ønske om i højere grad at kunne.

Standard tilstandsniveauer fremmer benchmarking
Der er fra flere sider undervejs udtrykt et ønske om, at der gennemføres et projekt på det almene område, mhp. at udvikle en egentlig standard for tilstandsvurderinger og tilstandsniveauer. En sådan
standard skal dels kunne indgå i udarbejdelsen af kravspecifikationer til softwareudvikling eller -anskaffelser, men skal også kunne indgå i selskabernes løbende prioritering af vedligeholdsopgaverne
og i forbindelse med benchmarking.
Arbejdet med at udvikle en egentlig standard for tilstandsniveauer rejser flere udfordringer.
En af dem er, at det ikke giver mening at udvikle en generel klassifikation af tilstandsvurderingsniveauer eller af tilstande. Det er kun muligt at gennemføre denne opgave, hvis man inddrager beskrivelser af formålet med en klassifikation og tilpasser den derefter. Det er følgelig kun muligt at gennemføre en klassifikation af tilstandsniveauer, som tager udgangspunkt i en specifikation af formålet med
klassifikationen.

Eksisterende klassifikationer
I det foreliggende materiale - herunder FvK H4 - forekommer allerede forskellige klassifikationer af tilstandsniveauer med forskellige formål - omend deres formål ikke er nærmere specificeret. De "klasser" der optræder, er mere eller mindre eksplicit beskrevet, og berører alle sammen spørgsmålet om
parametre, som kan indgå i arbejdet med at prioritere de opgaver, som tilstandsvurderingerne påpeger nødvendigheden af at gennemføre.
I praksis optræder der beskrivelser af tilstandsniveau efter følgende (formålsbestemte) parametre:


Generelle formuleringer på ejendoms- og bygningsniveau,



Generel formulering på "systemniveau",



Generel formulering på "bygningsdelstypeniveau",
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Generel formulering på "bygningsdelsniveau", kortfattet,



"Bygningsdelsniveau" på grundlag af faglige beskrivelser af ydeevne eller skadestyper,



Kvalitetsmåls- eller "afvigelsesmodellen",



Efter afvigelsesgrad,



Efter konsekvensgrad,



Efter risiko

Derudover er der et par andre modeller i praktisk anvendelse, som vi finder det formåls tjenligt at
nævne. Det gælder:


Huseftersynsordningens K-Model. Bilag 2.4.



Kulturstyrelsens model.



GE-modellen, Gentofte Ejendomme.

Nedenfor gennemgås udvalgte eksempler og referencer, der beskriver disse forskellige modeller.

A Generelle formuleringer på ejendoms - og bygningsniveau
Rambøll Management:





God stand
Middel stand
Dårlig stand
Meget ringe stand

Gentofte Ejendomme:







Bygningen har akutte skader og uopfyldte myndighedskrav.
Bygningen har skader som hæmmer anvendelsen og udnyttelsen af bygningen.
Bygningen har skader, som på kort sigt vil medføre omkostningstunge følgeskader.
Bygningen er i en bygningsfysisk tilstand, der kræver forebyggende vedligeholdelse.
Bygningen er i en stand der ikke er optimal brugsmæssigt, arkitektonisk og mht. komfort og
hygiejne.
Bygningen er vel vedligeholdt og lever fuldt op til kravene til skønhed, nytte og holdbarhed
samt hensyn til miljø og omgivelser.

B Generel formulering på "systemniveau" ,
Som på bygningsniveau.
KAB-Afdeling:
Afdelingen har en del problematiske bygningsdele, som står til at skulle renoveres eller udskiftes.
(Nævnes eksplicit).
Kulturstyrelsens model: Modellen har fire niveauer, som benyttes for flere forskellige systemer.
Hvert niveau er illustreret.
Udvendig tilstand:
A

Pænt

Pænt/Som nyt. Ejendommen har intet eller kun lettere behov for vedligehold.
Den fremstår velvedligeholdt og konstruktionen er sund.

B

Middel

Sund og velfungerende ejendom, men med enkelte æstetiske mangler som ikke
medfører levetidsforringelser eller følgeskader. Som ’derhjemme’.

C

Slidt

Ejendommen eller bygningsdele har mangler og viser tegn på nedbrydning.
Genoprettende vedligeholdelse er påkrævet.
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D

Defekt

Dårlig stand, med funktionssvigt. En eller flere bygningsdele kræver total udskiftning.

Indvendig tilstand:
A

Pænt

Pænt/Som nyt. Ejendommen er ny eller nyrenoveret. Alle overflader fremstår
pæne.

B

Middel

Ejendommen har få eller mindre skader. Det er forholdsvis enkelt og billigt at
istandsætte dette. Som ’derhjemme’.

C

Slidt

Ejendommen har behov for omfattende indvendig istandsættelse. Der er flere
større eller værre skader.

D

Defekt

Der er behov for totalistandsættelse af alle indvendige overflader.

Teknisk tilstand:
A

Pænt

Pænt/Som nyt. Nyere anlæg med god kapacitet og energieffektivitet.

B

Middel

Enkelte dele trænger til reparation eller udskiftning. Begrænset økonomisk ud
skrivning.

C

Slidt

Flere og/eller større dele skal udskiftes.

D

Defekt

De tekniske installationer er gamle, fuldstændig nedslidte og trænger til total
udskiftning.

C Generel formulering på "bygningsdelstypeniveau"
Som på bygningsniveau.
Huseftersynsordningens K-model. Gælder både Bygningsdele og bygningsdelstyper:
IB

Ingen bemærkninger

K0 Kosmetiske skader. Beskriver skader eller forhold, der kan påvirke købers indtryk af boligen.
K1 Mindre alvorlige skader. Beskriver skader, der ikke har indflydelse på bygningsdelens eller
bygningens funktion.
K2 Alvorlige skader. Beskriver skader, som vil medføre svigt af bygningsdelens funktion inden
for overskuelig tid, men ikke vil medføre skader på andre bygningsdele.
K3 Kritiske skader. Beskriver skader, som vil medføre svigt af bygningsdelens funktion inden
for overskuelig tid, og som risikerer at give skader på andre bygningsdele.
UN Bør undersøges nærmere. Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved gennemgangen. Det kan være en alvorlig skade, så art, omfang og konsekvenser bør altid afklares.

D Generel formulering på "bygningsdelsniveau" , kortfattet
FvK H4: Der anvendes to tilstandsniveauer:



I god og driftssikker stand
Uden synlige fejl og mangler

Huseftersynsordningens K-model. Gældende for Elinstallationer (bt.bly.sam og bt.elf.sam):
IB

Ingen bemærkninger

K0 Praktisk eller kosmetisk mangel
K1 Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt og ikke påvirker funktionsdygtigheden
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K2 Ulovligt forhold, der på længere sigt kan indebære risiko for brand og personskade og/eller
manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen
K3 Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt indebærer risiko for brand eller personskade og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset
del af installationen
UN Bør undersøges nærmere.
E Bygningsdelsniveau på grundlag af faglige beskrivelser af ydeevne eller skadetyper



Der findes mange konkrete eksempler herpå fra bl.a. KAB, FSB, AAB.Kbh. og AAB-Aarhus, men de er ikke særlig komplette.
AAB-Aarhus har udarbejdet en såkalde "Fraseliste" over skadestyper på udvalgte bygningsdele, som er det nærmeste vi er kommet en intern standard. Denne vedlægges rapporten som Bilag 1.1.

F Efter afvigelsesgrad
FvK H4: Der anvendes fire tilstandsniveauer med følgende hovedbetydning:






Tilstandsniveau 0:
Tilstandsniveau 1:
Tilstandsniveau 2:
Tilstandsniveau 3:

Ingen / ubetydelig afvigelse.
Mindre afvigelse.
Betydelig afvigelse.
Meget stor afvigelse (omfatter også sammenbrud
og totale funktionssvigt).
Sættes + foran tallet, betyder dette, at afvigelsen er positiv.

G Efter afvigelsestype
FvK H4: Efter afvigelsestype:




Ingen afvigelse: Det er konstateret, at der ikke er nogen afvigelse fra de beskrevne krav
eller andre krav.
Mulig afvigelse: Det kan på det foreliggende grundlag ikke fastslås, om der er en negativ
afvigelse fra de beskrevne krav eller andre krav. Der må her tages stilling til, om der skal
gennemføres et supplerende syn på et højere registreringsniveau.
Afvigelse: Det er konstateret, at der er en negativ (eller eventuelt positiv) afvigelse fra de
beskrevne krav eller andre krav.

H Efter konsekvensgrad
FvK H4: Efter Konsekvensgrad:





Konsekvensgrad 0:
Konsekvensgrad 1:
Konsekvensgrad 2:
Konsekvensgrad 3:

Ingen konsekvenser
Små konsekvenser
Middelstore konsekvenser
Store konsekvenser

(Ingen eksempler på anvendelse).

I Efter risiko
FvK H4: Efter risiko:


Risiko beskriver sandsynligheden for, at der som følge af manglende tiltag enten vil opstå
en ikke acceptabel tilstand, eller at en bestående ikke acceptabel tilstand vil videreudvikles.
(Ikke gradueret yderligere)
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2.3 Forslag til klassifikation af tilstandsniveauer
Med udgangspunkt i praksis er der i projektet udviklet et forslag til klassifikation af tilstandsniveauer,
der omfatter Bebyggelse/Bygning, System, Bygningsdelstyper samt Bygningsdele.
Niveauerne karakteriserer tilstanden på et overordnet niveau og udtrykkes i generelle og almene termer. Klassifikationen er ikke baseret på en detaljeret teknisk gennemgang, men på en "screening" af
bygningernes overordnede, generelle tilstand.
Forslaget baserer sig på en kombination af forslag og principper fra Forvaltningsklassifikation Hæfte 4
og fra Kulturstyrelsen (Kulturens Bygninger, Analyse af potentialer og udfordringer. Kulturstyrelsen og
Bygherreforeningen, september 2014), Bilag 2.1.
Formålet med klassifikationen af tilstandsniveauerne er, at indgå i en overordnet intern bedømmelse
af en ejendomsportefølje i et boligselskab og dets afdelinger mhp:


at sammenligne forskellige bygninger i en afdeling mhp. at opsamle erfaringer med forskellige
pasnings- og vedligeholdspraksis og -metoder.



at sammenligne forskellige bygninger i en afdeling mhp. at gennemføre prioriteringer mellem formulerede vedligeholdsaktiviteter og evt. henlæggelser.



at sammenligne forskellige bygninger i en afdeling mhp. at vurdere og prioritere renoveringsbehov og henlæggelser.



at sammenligne boligselskabets forskellige afdelinger mhp. at gennemføre benchmarking på områder som kvalitet, effektivitet, opsamle erfaringer med forskellige pasnings- og vedligeholdspraksis og -metoder, energi og miljø mv.



at sammenligne boligselskabets forskellige afdelinger mhp. at gennemføre prioriteringer mellem
formulerede vedligeholdsaktiviteter og evt. henlæggelser til større renoveringer mv.

Klassifikationen af tilstandsniveauerne understøtter endvidere en overordnet benchmarking mellem
forskellige boligselskabers bebyggelser af samme eller forskellig type. Denne sammenligning kan omhandle alle de ovenfor nævnte emner.

Klassifikationens objekter
De objekttyper som klassifikationen omfatter er følgende:


Ejendom/Afdeling/Bebyggelse/Bygning



System



Bygningsdelstyper



Bygningsdele

Forinden modellen tages i konkret anvendelse skal det besluttes hvilke - eller hvilken - overordnet objekttype, der skal benyttes: ejendom, afdeling, bebyggelse eller bygning.

Klassifikationens niveauer
Klassifikationen har fire niveauer:
1

Pæn

2

Middel

3

Slidt

4

Defekt
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Klassifikationens inddelingskriterier er af kvalitativ og subjektiv art, og den nærmere specifikation af
inddelingskriterierne er forskellig for de forskellige objekter, hvilket fremgår af nedenstående lister.
For systemer, bygningsdelstyper og bygningsdele benyttes FvKs tabeller til at navngive de forskellige
objekter.
Hvor det er påkrævet af hensyn til fordelingen af udgifter, mellem udlejningsenhed og fælles, foretages en yderligere opdeling i disse to kategorier. Det vil ofte være tilfældet for indvendig tilstand.

Checkliste for beskrivelse af objekterne
For hver objekttype der klassificeres, vil der i praksis være behov for at tilføje kommentarer eller specifikationer af den generelle karakteristik. Denne yderligere beskrivelse skal ikke opfattes som en detailklassifikation, men som en checkliste for, hvilke parametre det er/kan være relevant at inddrage, og for
den rækkefølge som de skal opstilles i.
Parametrene og den rækkefølge de opstilles i er følgende:
1

Overordnet indtryk

2

Bygningsfysisk tilstand eller forekommende skadetyper

3

Funktionalitet

4

Energi og Miljø

5

Lovgivning
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2.4 Tabeller med forklarende beskrivelse
A

Ejendom/Afdeling/Bebyggelse/Bygning

1

Pæn

Pænt/Som nyt. Bygningen fremstår velvedligeholdt og konstruktionen er sund.
Bygningen har kun behov for almindeligt forebyggende vedligehold, og der er
ikke behov for oprettende eller afhjælpende vedligehold.

2

Middel

Sund og velfungerende bygning, men med enkelte æstetiske mangler som ikke
medfører levetidsforringelser eller følgeskader. Som ’derhjemme’.

3

Slidt

Bygningen som helhed og visse bygningsdele har mangler og viser tegn på ned
brydning. Oprettende vedligehold er påkrævet.

4

Defekt

Dårlig stand, med funktionssvigt. En eller flere bygningsdele kræver akut
afhjælpning, renovering eller total udskiftning.

B

System – Konstruktioner og/eller Tekniske installationer

Udvendig tilstand:
1

Pæn

Pænt/Som nyt. Der er intet eller kun lettere behov for vedligehold, og systemet
fremstår velvedligeholdt og konstruktionen er sund.

2

Middel

Sundt og velfungerende system, men med enkelte æstetiske mangler som ikke
medfører levetidsforringelser eller følgeskader. Som ’derhjemme’.

3

Slidt

Systemet og flere af dets bygningsdele har mangler og viser tegn på nedbryd
ning. Oprettende vedligehold er påkrævet.

4

Defekt

Dårlig stand, med funktionssvigt. En eller flere bygningsdele kræver total udskiftning.

Indvendig tilstand: (Generelt, pr. enhed og/eller fælles)
1

Pæn

Pænt/Som nyt. Enheden er ny eller nyrenoveret. Alle overflader fremstår pæne.

2

Middel

Enheden har få eller mindre skader. Det er forholdsvis enkelt og billigt at
istandsætte den. Som ’derhjemme’.

3

Slidt

Enheden har behov for omfattende indvendig istandsættelse. Der er flere større
eller værre skader.

4

Defekt

Der er behov for totalistandsættelse af alle indvendige overflader.

Teknisk tilstand:
1

Pæn

Pænt/Som nyt. Nyere anlæg med god kapacitet og energieffektivitet.

2

Middel

Enkelte dele trænger til reparation eller udskiftning. Begrænset økonomisk ud
skrivning.

3

Slidt

Flere og/eller større dele skal udskiftes.

4

Defekt

De tekniske installationer er gamle, fuldstændig nedslidte og trænger til total
udskiftning.
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C

Bygningsdelstype

Udvendig tilstand:
1

Pæn

Pænt/Som nyt. Der er intet eller kun lettere behov for vedligehold, og gruppen
af bygningsdele fremstår velvedligeholdt og konstruktionen er sund.

2

Middel
som

Sunde og velfungerende bygningsdele, men med enkelte æstetiske mangler
ikke medfører levetidsforringelser eller følgeskader. Som ’derhjemme’.

3

Slidt

Flere bygningsdele har mangler og viser tegn på nedbrydning. Oprettende vedligehold er påkrævet.

4

Defekt

Dårlig stand, med funktionssvigt. En eller flere bygningsdele kræver total udskiftning.

Indvendig tilstand: (Generelt, pr. enhed eller fælles)
1

Pæn

Pænt/Som nyt. Flere bygningsdele er nye eller nyrenoveret. Alle overflader
fremstår pæne.

2

Middel

Bygningsdelene har få eller mindre skader. Det er forholdsvis enkelt og billigt
at istandsætte dem. Som ’derhjemme’.

3

Slidt

Enheden har behov for omfattende indvendig istandsættelse. Der er flere større
eller alvorlige skader med fare for følgevirkninger.

4

Defekt

Der er behov for totalistandsættelse af alle indvendige overflader.

Teknisk tilstand:
1

Pæn
og

Pænt/Som nyt. Nyere anlæg og enkeltdele og bestanddele med god kapacitet
energieffektivitet.

2

Middel

Enkelte dele trænger til reparation eller udskiftning. Begrænset økonomisk ud
skrivning.

3

Slidt

Flere og/eller større dele skal udskiftes.

4

Defekt

De tekniske installationer er gamle, fuldstændig nedslidte og trænger til total
udskiftning.

D

Bygningsdel

Udvendig tilstand:
1

Pæn

Pæn/Som ny. Der er intet eller kun lettere behov for vedligehold, og bygnings
delen eller bestanddelen fremstår velvedligeholdt og konstruktionen er sund.

2

Middel

Sund og velfungerende bygningsdel, men med enkelte æstetiske mangler som
ikke medfører levetidsforringelser eller følgeskader. Som ’derhjemme’.

3

Slidt

Bygningsdelen har mangler og viser tegn på nedbrydning. Oprettende vedlige
hold er påkrævet. Der er fare for følgeskader.

4

Defekt

Bygningsdelen er i dårlig stand og har funktionssvigt. Bygningsdelen er tjenlig
til total udskiftning.

Indvendig tilstand: (Generelt, pr. enhed eller fælles)
1

Pæn

Pæn/Som ny. Bygningsdelen er ny eller nyrenoveret. Alle overflader fremstår
pæne og intakte.
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2

Middel

Bygningsdelen har få eller mindre skader. Det er forholdsvis enkelt og billigt at
istandsætte den. Som ’derhjemme’.

3

Slidt

Bygningsdelen har behov for omfattende istandsættelse. Der er flere større
eller alvorlige skader og risiko for følgeskader.

4

Defekt

Der er behov for totalistandsættelse af bygningsdelen og alle overflader.

Teknisk tilstand:
1

Pæn

Pæn/Som ny. Nyere anlæg med bygningsdele og bestanddele med god
funktion, kapacitet og energieffektivitet.

2

Middel

Enkelte komponenter trænger til reparation eller udskiftning. Begrænset
økonomisk udskrivning.

3

Slidt

Der er fare for følgeskader. Hele bygningsdelen eller bestanddelen skal
udskiftes.

4

Defekt

Det samlede system, hvori bygningsdelen indgår er gammelt, fuldstændig
nedslidte og trænger til total udskiftning.
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2.5 Prioritering mellem foreslåede vedligeholdsopgaver
Gennem projektforløbet er spørgsmålet om prioriteringen mellem de foreslåede vedligeholdsaktiviteter
blevet diskuteret. I de fleste boligorganisationer, sker denne prioritering i en dialog mellem boligselskabets ledelse og afdelingerne, og på basis af TV og de deraf afledte forslag til vedligeholdsaktiviteter,
og omkostningerne ved deres gennemførelse.
På en workshop i det faglige sekretariat konkluderede projektgruppen, at det vil være til stor hjælp i
forbindelse med opgaveprioriteringen, hvis man kan understøtte diskussionerne om prioriteringer på
objektive kendsgerninger baseret på parametre, som i højere grad, end det er tilfældet i dag, er baseret på kendsgerninger.
Diskussionen om prioriteringen af (vedligeholds-) arbejder har ofte karakter af en ”sammenligning mellem æbler og pærer”. Afdelingsbestyrelsernes prioriteringer er ofte præget af brugerønsker, og hvor
hovedvægten lægges på funktionalitet og æstetik og opretning af daglige gener ofte af teknisk art – fx
fugt og indeklima. De centrale funktioner repræsenterer ofte bredere synspunkter, som tager udgangspunkt i bygningsfysiske og økonomiske forhold, som ofte mere langsigtede.

Tilstandsvurderingerne skal være troværdige
Et vigtigt element i en løsning af denne udfordring er evnen til at gøre tilstandsvurderingerne mere troværdige. Dette kan gøres ved at sikre, at kvalitetsmål formuleres, og ved at implementere "egenskabsmodellen" eller "mangelregistreringsmodellen" på tilstandsområdet. Det vil i sig selv umiddelbart
fjerne en stor del af usikkerheden og subjektiviteten i TV og de deraf afledte økonomiske forslag. Vurderingen er, at det vil fremme udviklingen af en saglig dialog om prioriteringen af de (altid) knappe ressourcer. Det foreslås, at anbefale alle at starte hér, og i øvrigt at følge de øvrige anvisninger vedr. metoder og processer.
Det blev endvidere diskuteret, om, og i givet fald, hvordan man kunne udvikle et værktøj, som dels kan
bringe objektivitet og kvalitet ind i prioriteringen, og samtidig støtte formidlingen af de forslag til prioriteringer, som foreslås i dialogprocessen.

Prioriteringer ønskes synliggjort i praksis
Undersøgelserne og analysen af det indsamlede materiale fra interviews viser flere eksempler på en
synliggørelse af prioriteringer. Det foregår dels gennem en bearbejdning af tilstandsvurderingerne inden de sendes ud til afdelingerne – som oplæg til dialogen. Dels ved, at der optræder en prioriteringsfunktion i de IKT-systemer, som håndterer Bygningsdelskort og den økonomiske planlægning. Her kan
brugeren f.eks. indtaste en prioritering af det foreslåede arbejde - ofte fra 1 - 5 på aktivitetslisten i bygningsdelskortet. Dette er ofte baseret på et personligt skøn over trangfølgen af de aktiviteter, som er
foreslået i TV. Denne prioritet benyttes efterfølgende af systemet i dets beregning af placering af omkostninger til vedligehold, og deres fordeling på 1 - 5 - 10 - og 20-års planer.
Ønsket er at kunne understøtte denne prioritering efter trangfølge med mere objektive data og på en
måde, der letter diskussionen mellem de centrale funktioner og afdelingerne.
I det gennemgåede materiale - herunder ikke mindst i FvK H4 og i det indsamlede eksempelmateriale
- optræder der mange parametre, som det anbefales at tage hensyn til under denne prioriteringsproces.

Metode til prioritering af vedligeho ldsaktiviteter - forslag
Nedenstående skitseforslag til en prioriteringsmetode er et forsøg på at inddrage disse parametre
samlet og synligt i et oversigtligt skema, og vægte dem på en overskuelig måde.
De parametre, som foreslås inddraget er følgende sorteret i kategorier frit efter Kulturstyrelsens vægtningsmodel:

Bygningsfysiske forhold (Holdbarhed og Skønhed) - vægtning 50%


Tilstandsniveau (0 - 4)



Egenskabsdata afvigelser (0 - 3)
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Arkitektur og æstetik (0 - 3)



Afvigelsesgrad (0 - 3)



Konsekvensgrad (0 - 3)



Risikograd (0 - 1)

Funktionalitet (Nytte) - vægtning 15%


Brugerønsker (0 - 4)



Funktionstab (0 - 4)



Sikkerhed og sundhed (0 - 4)

Energi og Miljø (Hensyn til omgivelser) - vægtning 15%


Energi og miljø (0 - 4)



Driftsvenlighed (0 - 4)

Lovgivning - vægtning 20%


Myndighedskrav (0 - 4)

Parametrene i hver af de fire grupper vægtes samlet i % efter en vurdering af gruppens samlede betydning og hver for sig efter deres vigtighed og anslåede betydning i gruppen.
Hver gruppe vægtes efter betydning i henhold til Kulturstyrelsens vægtningsmodel.

Skitseforslaget til prioriteringsmetoden går så ud på følgende:


For hver aktivitet på hver bygningsdel tildeles point



Point for parametrene i hver gruppe adderes



Summerne for hver gruppe vægtes efter vægtningsmodellen



Det kalkulerede resultat udgør den samlede vægtning for de foreslåede aktiviteter på det pågældende objekt.

Der gøres opmærksom på, at der er tale om et skitsemæssigt forslag, som udtrykker principperne for
en prioriteringsmodel.
Der har ikke været anledning til at afprøve den med henblik på at korrigere den. De korrektioner, der
kan blive tale om vedrører både point for de enkelte parametre og vægtningen mellem dem.
Tilstandsvurderingens pointmodel, i rapporten er ikke helt på plads, så denne skal der arbejdes videre med ud fra eksisterende praksis og med fokus på at bane vejen for en let anvendelig model, der
også kan læses grafisk og på den måde blive et effektivt redskab, når der skal prioriteres i hverdagen.
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Fig. 2.1 Viser udkast til prioriteringsskema udfyldt for tre objekter.
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3. Procesmodeller for Tilstandsvurdering
3.1 Grundlaget for TV-procesmodellerne
Formål og udfordringer
Formålet med at vedligeholde er, at gøre det muligt over en længere årrække at bevare bygningers
værdi, og opretholde deres funktionalitet og ydeevne på et bestemt, specificeret, kvalitetsniveau, som
modsvarer kendte brugerbehov. Kvalitetsniveauet vedrører således dels udseendet og den bygningsfysiske tilstand, dels forhold som funktionalitet, sikkerhed, lovlighed, sundhed og hygiejne.
Planlægning og gennemførelse af effektivt og økonomisk forsvarligt bygningsvedligehold forudsætter
opdateret viden om bygningernes tilstand samt overblik over metoder til at opretholde værdierne og de
bygningsfysiske forhold. Til støtte for disse formål gennemføres Tilstandsvurderinger (TV) eller Bygningssyn, som udgør grundlaget for planlægning og styring, så alle vedligeholdsopgaver bliver udført
optimalt både i relation til art, omfang og tidspunkt - og under hensyn til tilstedeværende ressourcer.

Bygningernes tilstand ændrer sig løbende
Bygningernes tilstand ændrer sig løbende, og det er derfor af afgørende betydning for vedligeholdsplanlægningen at sikre, at man tilrettelægger sin TV-proces på en sådan måde, at man til enhver tid
har de nødvendige informationer om bygningstilstanden som grundlag for planlægning af gennemførelse af vedligeholdsopgaver - herunder har mulighed for at prioritere sagligt mellem forskellige aktiviteter, samt at kombinere forskellige aktiviteter til samlede "pakker" af relaterede vedligeholdsaktiviteter
mhp. at skabe rationale i forbindelse med specifikation af opgaver, udbud, indhentning af tilbud, kontrahering og gennemførelse.
De procesmodeller, der hér beskrives, gør det i praksis muligt at kombinere årligt tilbagevendende
(periodiske) syn med løbende overvågning og opdatering af information, som sikrer at det nødvendige
planlægningsmæssige og økonomiske overblik er til stede løbende - og kan aktiveres og anvendes
konstant - med anvendelsen af et minimum af ressourcer. Det handler i høj grad om at sikre, at TVarbejdet kun gennemføres, når det er nødvendigt og planlagt, og ikke automatisk, og uden grund.

Modellernes konkrete grundlag
Procesmodellerne er baseret på Forvaltnings Klassifikation, Hæfte 4: "Metode til styring af vedligehold", version 2.2, Landsbyggefonden af marts 2013. Det anbefales derfor alle, som vil arbejde videre
med TV, og med at implementere de foreslåede processer, at genlæse denne publikation, som er tilgængelig på Landsbyggefondens hjemmeside. (Publikationen kaldes efterfølgende: FvK H4).
Den metode, som publikationen beskriver - og som derfor også danner grundlag for de foreslåede procesmodeller - har hentet væsentlig inspiration i Norsk Standard NS 3424 (Tilstandsanalyse for
byggverk, Innhold og gjennemføring). Metoden har tillige hentet inspiration i ”Vurderingssystem for
kommunernes og regioners ejendomme”, ”Universitets- og Bygningsstyrelsens karakterskala” samt
Byggeskadefondens vejledninger vedr. eftersynsordningen.
Dette grundlag er suppleret med Per Anker Jensen: "Håndbog i Facilities Management "og Ejendomsmæglernes K-vurderingssystem baseret på Bekendtgørelsen om tilstandsrapporter i forbindelse med
ejendomssalg.
Endelig er forslagene baseret på materiale fra interviews med driftsansvarlige med viden og praktiske
erfaringer fra især de Almene Boligselskaber og andre virksomheder, der har indgået i projektet, og
har ladet sig interviewe herom under projektforløbet. Det gælder især AAB-København, AAB-Aarhus,
FSB, KAB samt Gentofte Ejendomme og Københavns Ejendomme.
De foreslåede modeller følger i alt væsentligt FvK H4, og kan betragtes som en udfoldning og detaljering af processerne herfra - suppleret med viden og praktiske erfaringer fra især de almene boligselskaber og andre virksomheder, der har indgået i projektet.
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Fokusområder for modeludviklingen
Dialogen om FvK H4 og erfaringerne fra interviewrunden pegede på, at der i det videre arbejde med
udviklingen af procesmodeller for TV konkret skulle fokuseres på følgende områder, som ofte giver
anledning til udfordringer i det daglige arbejde:


Hvad udløser en TV - beskrivelse af opstart- og planlægningsprocessen set i et kortsigtet og i et
langsigtet perspektiv? (Alle udarbejder TV periodisk. Såfremt der i den mellemliggende periode er
behov for vurdering af komplicerede skader udarbejdes der særlige forundersøgelser og vurderinger af konsekvenser for tilstande og økonomi).



Hvordan gennemføres en TV første gang og løbende? (TV gennemføres af alle ved en visuel besigtigelse af afdelingen med ejendommens driftspersonale. Herefter indhentes historik, og kommende vedligeholdelsesaktiviteter prissættes).



Hvordan konverteres vurderingen af tilstande til tidsplaner? (Eventuelle skader og fremtidig vedligeholdelse prissættes ved hjælp af V&S prisbøger og erfaringstal, hvorefter priser og anbefalinger om vedligeholdsaktiviteter føres ind i periodiske økonomiplaner, fx. PPV).



Hvordan konverteres vurderingen af tilstande til økonomi? (Fremtidig vedligeholdelse prissættes
ved hjælp af V&S prisbøger og erfaringstal).



Hvordan struktureres og opbevares TV-data på en måde, der skaber værdi for efterfølgende processer? (Anbefalingerne fra TV føres - i princippet - ind i et opsamlingsskema eller i et bygningsdelskort i et IT-system, som følgelig årligt opdateres og indgår i den aktuelle viden ved hver årlig
bygningsgennemgang).



Hvordan gennemføres den årlige planlægning af TV, og hvordan indgår allerede gennemførte
TV'er i planlægningen. (Uanset formen indgår tidligere TV'er som grundlag for kommende års
TV).

Kvalitetsmål - en udfordring
Analysen har vist, at den største udfordring for FvK H4 modellen - og dermed til en vis grad også for
procesmodeller baseret på den - er den beskedne og ret overfladiske praksis mht. formulering af "Kvalitetsmål". Se i øvrigt Kap. 1.5
Den svage kultur på dette område bevirker, at kvalitetsmål er meget "løst formuleret", "generelle" og
"ukonkrete" i forhold til de enkelte bygningsdele. I praksis medfører det, at vurderingen af en bygningsdels tilstand eller afvigelse i forhold til "det optimale" eller "det forventede" er vanskelig at foretage
præcist, og er meget afhængig af den konkrete person, der foretager vurderingen. Det bidrager til en
betydelig usikkerhed i TV, og dermed i prioriteringerne i driftsplanen og i budgettet.
Da objektive vurderinger eller målinger af konkrete bygningsfysiske forhold baseret på bygningsdelenes egenskabsdatasæt samtidig spiller en forsvindende lille rolle, er det i praksis vanskeligt at sammenligne TV'er foretaget af forskellige personer i samme eller mellem forskellige Afdelinger, hvilket
yderligere bidrager til usikkerhed i prioritering mellem arbejder på forskellige bygningsdele - afdelingsvis såvel som centralt. Det påvirker benchmarking i negativ retning. Når det er sagt, må man også
samtidig sige, at vurderingerne ofte vurderes at være rimelige og troværdige set over en periode, ikke
mindst båret af stabilitet, loyalitet og rutine oparbejdet gennem mange år - ikke kun hos enkeltpersoner, men også i teams, der har samarbejdet om opgaverne i mange år.
Det betyder dog, at der er behov for en opstramning og udvikling af dette vigtige grundlag for FvK H4metoden. Der er behov for en målrettet indsats på dette område, såvel på det tekniske område, som
med udvikling af en ny kultur og praksis for formulering af anvendelse af kravspecifikationer, ydeevner
og kvalitetsmål. Se i øvrigt Kap. 1.B.

Planer på kort-, mellemlang- og langt sigt
Der ses en meget forskellig praksis mht. planlægning på kort-, mellemlang- og lang sigt. Det gælder
både hvor mange forskellige planperspektiver og sekvenser man arbejder med, hvad de konkret indeholder, og hvad man kalder dem.
Alle opfylder ministeriets krav til langtidsplanlægning og kombinerer meget fornuftigt og ansvarsfuldt
udarbejdelsen af forudsætningerne for disse med andre specifikke behov for at skaffe sig overblik over
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en afdelings eller en bygnings særlige udfordringer. Der gennemføres således vurderinger mhp. at
analysere og belyse særlige problemområder, tage hensyn til særlige brugerbehov, moderniseringer
og genopretninger og renoveringer - herunder vurdere behov for særlige henlæggelser til større afhjælpende foranstaltninger og renovering. Man kalder disse vurderinger og deres tilhørende planer for
mange forskellige ting. Det er nærliggende at få den tanke, at der ville være en idé i at harmonisere
vurderinger og navngivning på dette område.

Overblik over Procesmodellen

Fig. 3.1 giver et overblik over den samlede procesmodel og dens sekventielle og forskydelige
gentagelseselementer.

Oversigt over processer
Der er på grundlag af ovenstående overvejelser udviklet processer for, og dokumenteret følgende:
0

Langsigtede planer
5- 10 og 20-års planer som i et flerårs perspektiv belyser ejendomsstrategien for bygningernes
langsigtede udvikling og anvendelse, samt anviser de økonomiske behov og muligheder for at
realisere dem.

1

Årshjul
Årshjul, som beskriver tidsfastsatte aktiviteter på årsplan, og skitserer afhængigheden mellem
disse og de løbende aktiviteter.

2

Planlægning og gennemførelse af TV/Bygningssyn
Procesmodel, som beskriver hoveraktiviteterne i gennemførelse af TV og tilhørende aktiviteter, til
der foreligger den årlige TV-rapport og budgetforslag.

3

Udarbejdelse af forslag til vedligeholdsplan for forebyggende vedligehold
Procesmodel, som beskriver hovedaktiviteterne i forbindelse med at udarbejde en vedligeholdsplan eller driftsplan for det kommende år.
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4

Planlægning og gennemførelse af vedligehold i henhold til en driftsplan
Procesmodel, som beskriver hoveraktiviteterne i forbindelse med planlægning og gennemførelse
af vedligehold i henhold til driftsplanen.

5

Opfølgning på afsluttet drifts- og vedligeholdsaktivitet
Procesmodel, som beskriver hovedaktiviteterne i forbindelse med opfølgning på gennemførelse
af en drifts- eller vedligeholdsaktivitet.

6

Proces ved skader
Procesmodel, som beskriver hovedaktiviteterne i forbindelse med planlægning og gennemførelse
af reparation af skader.

7

Løbende opdatering af TV i forbindelse med daglig pasning og overvågning
Procesmodel, som beskriver hovedaktiviteterne i forbindelse med den løbende opdatering af TV i
forbindelse med den løbende, daglige pasning og overvågning af bygningerne.

Tilpasning og Implementering af modellerne
De foreslåede modeller er generaliseringer af de modeller der forekommer i FvK H4 og i de boligselskaber og virksomheder, der har deltaget i projektet og i interviews og diskussioner og workshops. De
er således ikke beskrevet inden for rammerne af en specifik virksomhedsform, virksomhed eller en
specifik organisatorisk kontekst.
I praksis betyder det, at en implementering af de foreliggende modeller vil kræve en tilpasning og specifikation af de enkelte procesmodeller til en række forskellige forhold.
Manuelle eller IKT-systemer - eksisterende manuelle systemer eller fremtidige IKT-systemer og deres kapacitet og funktioner - herunder mulighederne for integration til BIM og økonomisk/administrative systemer - vil give anledning til overvejelser om tilpasning og evt. integration mellem de beskrevne
rutiner og processer.
For de manuelle rutiners vedkommende vil der især skulle tages stilling til hvilke af de beskrevne processer, der skal tilknyttes allerede eksisterende arbejdsgange og integreres med disse. Det bør give
anledning til en kritisk diskussion af de eksisterende arbejdsgange, og den arbejdsdeling, der eksisterer blandt medarbejderne. Dette vil ofte resultere i, at der ændres på processer og på ansvaret for opgaverne, så den samlede model giver en mere flydende og arbejdsbesparende proces end ved en
simpel sammenlægning af de to forskellige procesmodeller.
Ved implementering i en virksomhed, som har et eller flere IKT-systemer, som i større eller mindre
grad allerede håndterer større eller mindre dele af de beskrevne processer, vil det nødvendigvis give
anledning til overvejelser om ændringer af systemets brugerinterface, så det kommer til at reflektere
de beskrevne processer direkte. Endvidere bør det give anledning til overvejelser om betjeningen af
systemet, idet det ofte vil være muligt at sammenknytte eller integrere arbejdsgange i systemet, som
muliggør samlet betjening af tidligere adskilte aktiviteter, hvilket igen kan kræve betjening af personale
med andre og kombinerede kompetencer.
Der vil endvidere ofte være behov for at kunne revidere/ændre systemets bagvedliggende database,
så den kan understøtte de beskrevne processer. Endelig vil det være oplagt i forbindelse med en sådan tilpasning, at gennemføre en tilpasning til BIM-modeller af organisationens bygninger mhp. at
opnå en integration mellem BIM og visse af de planlægningsmæssige og administrative systemer.
Organisationens type og form, evt. arbejdsdeling mellem forskellige organisatoriske enheder samt
organisationens størrelse og kultur vil endvidere have betydning for implementeringen af procesmodellerne. De foreliggende modeller afspejler organisation og processer i boligselskaber af en vis størrelse, med en demokratisk organisationsstruktur og en bred accept af vigtigheden af eksistensen af
centrale planlægningsfunktioner og dialog mellem centrale funktioner og decentrale afdelinger. Er der
tale om en større eller mindre organisation - et større eller mindre boligselskab - og en kultur med en
bred accept af meget centraliseret styring, vil der være behov for at tilpasse processerne hertil evt. i
form af en forenkling eller sammenlægning af nogle funktioner, processer og aktiviteter. Er der tale om
en organisation med et udtalt decentral organisering vil den samme tendens formentlig være gældende.
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I alle tilfælde, vil der være behov for en kritisk analyse af gældende arbejdsdeling og arbejdsgange og af de foreslåede procesmodeller - som et grundlag for en tilpasning til organisation og virksomhedskultur, og dermed for en egentlig implementering af de foreslåede procesmodeller mhp. at kunne
fastholde de grundlæggende principper under nye former.
Tilpasning af årshjul vil også være en nødvendig del af implementeringen mhp. at sikre, at det reflekterer organisationens årsrytme og specielle vilkår.
Tilpasning af procesdiagrammer kan i praksis antage flere forskellige former - fra forenkling til yderligere detaljering. I de tilfælde, hvor aktiviteter slås sammen og evt. lægges sammen med eksisterende rutiner, kan det anbefales, at man rent grafisk beholder de hér foreslåede aktiviteter i et nyt procesdiagram, evt. som delprocesser, så man under procesmodelleringen hele tiden har mulighed for at
kontrollere, at man har alle delprocesser repræsenteret i den nye model.
Hvem gør hvad? Til en konkret implementering af procesmodellerne i en eksisterende organisation
hører også en specifik allokering af ansvaret for udførelsen af de enkelte aktiviteter - herunder det
overordnede ledelsesansvar for samlede processer og for den samlede procesmodel. Især på dette
område er der stor hjælp at hente ved at anvende de vedlagte skemaer for procesmodellering, som er
en tilpasning af IDEF-0 metoden (Integrated Definition Methods) som bl.a. giver mulighed for, på et
meget detaljeret plan, hvis der er behov for det, at knytte organisatoriske enheder og personer til udførelsen af forskellige aktiviteter og dataleverancer.
IDEF-0 (Integrated Definition Methods). I forbindelse med alle disse ovennævnte tilpasninger til det
enkelte boligselskabs praksis, behov og rutiner, vil vi foreslå, at man benytter den metode og tilhørende skematik som er vedlagt som bilag, og som er en tilpasset version af IDEF-0 procesmodelleringsmetoden, som netop er udviklet til formål af denne type og til støtte for procesmodellering på
dette niveau. Bilag 3.1 Model og skema for procesmodellering.

Samarbejde og dialog er en vigtig del af tilpasningen og en forudsætning for en vellykket implementering. Fordi processerne spænder over - og sammenbinder - mange forskellige funktioner, fag, kompetencer samt organisatoriske enheder og personer, eventuelt både interne som eksterne, omfatter de
mange forskellige faglige praksis og kulturelle og sociale mønstre. Alle disse personer er bærere af en
faglighed og af erfaringer, som det er vigtigt at inddrage i tilpasnings- og implementeringsprocessen.
Tilpasnings- og implementeringsprocessen bør derfor gribes an som en organisatorisk forandringsproces med ligeværdig deltagelse af alle fremtidige deltagere i processerne - eller i det mindste med repræsentanter herfra. Kun derved kan man håbe på, at procesdeltagerne fremover tager ejerskab til
deres nye roller og funktioner, forstår deres helt unikke rolle i processen og tager medansvar for den
implementerede model. Dette gælder både ved en implementering af mere traditionelle arbejdsgange
og værktøjer - men (især) ved ændring eller ny implementering af IKT-baserede værktøjer.
Systemudvikling - I praksis vil man med fordel desuden kunne benytte procesmodellerne i en dialog
med en eksisterende IKT-systemleverandør om ændringer og tilpasning af et allerede implementeret
IKT-system - bla. i forbindelse med integration mellem BIM og mere administrativt baserede økonomisystemer.
Man vil endvidere kunne benytte de foreslåede procesmodeller i forbindelse med udarbejdelsen af
kravspecifikationer i forbindelse med indhentning af tilbud eller udbud af IKT-systemer, som integrerer
BIM og bygningsdokumentation med D&V-aktiviteter og administrative funktioner.
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3.2 Gennemgang af TV-procesmodeller og aktiviteter
Nedenfor præsenteres og kommenteres de enkelte processkemaer.
Hovedprocesserne er nummeret fortløbende (1 - 7) og de enkelte aktiviteter er nummereret med et
efterstillet aktivitetsløbenummer: Proces 2, Planlægning og gennemførelse af TV/Bygningssyn har således ni sekventielle aktiviteter, som er nummereret 2.1, 2.2, 2.3 - etc.
Procesmodellerne baserer sig, som tidligere nævnt, på procesmodellerne i Forvaltnings Klassifikation,
Hæfte 4: "Metode til styring af vedligehold", version 2.2, Landsbyggefonden af Marts 2013. (Publikationen kaldes efterfølgende: FvK H4).
For mange aktiviteters vedkommende kan modellerne betragtes som en udfoldning eller en yderligere
specifikation af aktiviteterne FvK H4. Hvor det er tilfældet, er der for hvert skema eller aktivitet noteret,
hvilke underpunkter aktiviteten refererer til eller udfolder.
Procesmodel 2, Planlægning og gennemførelse af TV/Bygningssyn, referer således til FvK H4 processerne under punkt B, mere specifikt B1, B2 og B3, hvilket er noteret i skemaets overskrift og på de enkelte aktiviteter.
Det anbefales derfor alle, som vil arbejde videre med TV, og med at implementere de foreslåede processer, at genlæse FvK H4, som er tilgængelig på Landsbyggefondens hjemmeside, og sammenholde den med nedenstående beskrivelser.

Forslaget til procesmodeller er ikke tænkt at skulle fungere som lærebog for gennemførelse af de enkelte aktiviteter, som for de allerflestes vedkommende er almindeligt forekommende og velkendte, og
forudsættes bekendte for læseren. Beskrivelserne af de enkelte aktiviteter er følgelig ikke fyldige eller
ensartet struktureret, men fokuserer på de emner og elementer, der har givet anledning til særlige diskussioner under projektforløbet, i interviewrunden, på workshops og i dialoger med driftsfolk og -planlæggere - eller som er forskellige fra dagens almindelige praksis.

Langsigtede planer
5-, 10-, og 20-års planer som i et flerårs perspektiv belyser ejendomsstrategien for bygningernes langsigtede udvikling og anvendelse, samt anviser de økonomiske behov og muligheder for at realisere
dem.
Planerne baseres på den årlige opdatering af TV, som bla. opsamler skadesrapporter og generelle
driftserfaringer, som kan give anledning til revision af skønnede/forventede levetider, brugerønsker
samt behov for afhjælpende foranstaltninger, der kan give anledning til mere omfattende bygningsarbejder. Der henvises især til aktiviteterne 3.2, 3.5, 6.4 og 7.4.
Ofte vil der gennemføres specielle TV'er vedr. særlige problemområder, se 2.6, forinden de langsigtede planer revideres. Disse planer kan f.eks. gå under betegnelser som "særplaner", "fokusplaner"
eller "specialanalyser". Det er karakteristisk for denne type vurderinger, at de fokuserer på få, eller enkelte, bygningsdele, og går mere i dybden end de generelle TV'er. De vil ofte gennemføres på registreringsniveau 2 eller 3 (finest), som beskrevet i FvK H4 B2 (side 12), og vil ofte omfatte detaljerede,
bygningsfysiske målinger på specifikke egenskaber på de relevante bygningsdele.
Det vil ofte være specialundersøgelser der udløser en revision af planen. Det konkrete årshjul vil være
bestemt af interne afleveringsfrister, frister for aflevering af rapporter til Ministeriet eller LBF/Byggeskadefonden eller overordnede interne regler i det enkelte boligselskab.

Side 37 af 97

Samlet rapport for projektet:
"Effektivitet og værdiskabelse gennem BIM-understøttet
standard for tilstandsvurdering af alment boligbyggeri"

Femårsplan

Fig. 3.21 viser en grov skitse af "årshjulet" for en 5-årsplan for en afdeling.

Tiårsplan

Fig. 3.22 viser en grov skitse af "årshjulet" for en tiårsplan for en afdeling.
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Tyveårsplan

Fig. 3.23 viser en grov skitse af "årshjulet" for en tyveårsplan for en afdeling.

I forbindelse med tilpasning og implementering af disse langsigtede modeller i en specifik organisation, skal der tages højde for organisationens specifikke cyklusser, arbejdsprocesser og årshjul. Dette
er særlig vigtigt, når der benyttes IKT-systemer, idet systemerne ofte vil skulle/kunne generere de
langsigtede planer mere eller mindre automatisk på grundlag af TV-moduler i kombination med administrative- og økonomiske- moduler.
Endelig skal det nævnes, at ovenstående, langsigtede planer ofte kan omfatte eller berøre flere Boligforeninger eller Afdelinger, opført samlet, nogenlunde samtidigt og med nogenlunde samme byggetekniske løsninger, og som derfor samtidig udviser de samme typer af nedslidning, og har samme behov
for afhjælpende vedligehold eller renovering.

Årshjul
På grund af kompleksiteten af TV-processerne, og på grund af de mange forskellige personlige deltagere fra forskellige enheder i organisationen, bliver årshjulet et afgørende vigtigt planlægningsredskab.
Årshjulet beskriver og tidsfastsætter alle starttidspunkter for sekventielle processer og aktiviteter på
årsplan, og skitserer afhængigheden mellem disse og de løbende aktiviteter. Man kan sige, at årshjulet skal starte alle TV-relaterede aktiviteter i alle enheder i organisationen. I praksis vil det være formålstjenligt, i forbindelse med implementering af årshjulsmodellen i en organisation med fælles servere og kalendere, at give alle berørte parter adgang til årshjulets kalender, og sætte kalenderen til at
varsle start af aktiviteter og processer i de ansvarliges personlige kalendere.
Det er således årshjulet, som medvirker til at sikre, at alle de forudsætninger, der skal være til stede,
for at afdelingernes generalforsamlinger kan træffe de nødvendige beslutninger, rent faktisk er ordentligt og sagligt belyst.
Årshjulet kan med fordel i praksis udformes på en sådan måde, at det, udover at vise start- og sluttidspunkter for alle sekventielle processer, også viser de løbende, partielle processer som gentages. Her
tænkes især på processerne 6 (skader) og 7 (Løbende opdatering af TV). Ved at synliggøre deres eksistens på årshjulet bliver man hele tiden mindet om deres eksistens, og glemmer dem ikke i det samlede billede. Hvis man samtidig indsætter dem som begivenheder i årshjulets kalender, får man samlet
set en unik støtte til etableringen af interne og eksterne årsrapporter mv. som kan benyttes til at vurdere opgave- og ressourcefordeling mv. i den samlede organisation. Det anbefales at udarbejde et
årshjul efter de anførte principper i forbindelse med en implementering i organisationen.
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Fig. 3.24 viser en grov skitse af "årshjulet" for en afdeling. Det er tidspunktet for afholdelse af afdelingens generalforsamling som fastlægger starten af arbejdet med at gennemføre en tilstandsvurdering.
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2 Planlægning og gennemførelse af TV/Bygningssyn
Procesmodel 2 beskriver hovedaktiviteterne i gennemførelse af TV og tilhørende aktiviteter, fra starten
og til der foreligger den årlige TV-rapport og det årlige budgetforslag.
Procesmodel 2, Planlægning og gennemførelse af TV/Bygningssyn, referer således til FvK H4 processerne under punkt B, mere specifikt B1, B2 og B3, hvilket er noteret i skemaets overskrift og på de enkelte aktiviteter.
Den samlede procesmodel udgøres af ni aktiviteter, 2.1 til 2.9.
Indholdet af de enkelte aktiviteter bør (efter genlæsning af FvK H4) være mere eller mindre selvforklarende for fagfolk. Nedenfor gives derfor primært kommentarer til de enkelte punkter, som understreger
de områder, der har givet særlig anledning til diskussion under projektet, eller som fremhæver særlige
forhold eller nyskabelser ved modellen.
2.1 - Planlægning af logistik. Her skal det noteres, at der i planlægningen indgår, at man tager stilling til, på hvilket niveau TV skal gennemføres. Her kan man vælge mellem de i FvK H4 B2 beskrevne
niveauer - citeret fra H4:
Niveau 1 (grovest): Bygningssyn af generel art, som består af visuelle observationer, om nødvendigt
kombineret med enkle målinger.
Niveau 2: Bygningssyn af generel art, men mere dybtgående og detaljeret end niveau 1. Den støtter
sig i nødvendigt omfang til tegninger, beskrivelser og anden dokumentation. Der skal eventuelt gennemføres mere omfattende registreringer eller målinger for at klarlægge bygningsdelenes opbygning
og tilstand, når symptomer eller formål gør dette ønskeligt.
Niveau 3 (finest): Bygningssyn af speciel art, som normalt kun omfatter visse bygningsdele eller specielle problemstillinger. Et sådant bygningssyn indebærer særligt nøjagtige måle- eller prøvningsmetoder og eventuelt tillige laboratorieprøvning.
Der henvises endvidere til kapitel 1 C, Kvalitetsmål i Bygningsdrift og -vedligehold, samt til kapitel 5,
Strukturerede egenskabsdata til understøttelse af TV.
2.2 - opsamling historik og dokumentation. Her er det vigtigt at understrege, at med den foreslåede
procesmodel gennemføres en del af TV-arbejdet som et integreret led i den løbende, daglige pasning
og overvågning af bygningerne - proces 7. Det er derfor af afgørende betydning, at de løbende indrapporteringer herfra inkluderes i opsamlingen af historikken og indgår i det dokumentationsmateriale,
som TV'en baseres på. Det samme kan siges om andre løbende eller specielle, partielle rapporter f.eks. specialrapporter, energirapporter mv.
2.3 - Opsamling af driftserfaringer og evt. revision af kvalitetsmål. Det er her vigtigt at sikre, at
sammenfattede erfaringer fra driftspersonalet synliggøres, at der foretages en opsamling af diskussionen heraf i bestyrelsesreferater, og at der foretages en opsamling af erfaringerne fra klager og deres
behandling. - proces 6.
En systematisk opsamling af informationer herfra kan bidrage til en nødvendig diskussion om kvalitetsmålene (uanset hvor specifikt de måtte være formuleret), som kan give anledning til en revision af målene, og som endvidere kan medvirke til at fokusere TV'en på specifikke områder, dvs. medvirke til at
fastlægge TV-niveauet på forskellige bygningsdelsområder.
2.4 - Markvandring. Til støtte for gennemførelsen af selve bygningssynet anbefales det, at medbringe
checklister og skemaer til udfyldelse undervejs, evt. at benytte en tabletbaseret TV-applikation, som
understøtter den valgte proces.
Hvis man benytter IKT-baserede systemer til håndtering af TVs informationer, giver det stor værdi,
hvis data kan overføres direkte fra den mobile enhed og til TV-modulet i IKT-systemet - enten direkte i
systemets bygningsdelskort, eller indirekte ved at overføre data fra den mobile enhed til digitale bygningsdelskort i systemet ved hjemkomst.
2.5 - Aktiviteter identificeres og prissættes. Ved hjemkomsten fra synet gennemgås materialet fra
synet. TV'erne gennemgås, og det besluttes hvilke vedligeholdsarbejder der bør gennemføres, og
disse prissættes enten på baggrund af erfaringstal, ved kalkulation på basis af V&S-prisbøger eller
ved gennemførelse af "miniudbud" eller forespørgsler hos mere eller faste leverandører, som kender
bygningerne. Se endvidere kapitel. 4.
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2.6 - Specialanalyser. Viser bygningssynet store afvigelser fra det forventede, eller konstateres der
uventede bygningsfysiske forandringer på bestemte bygningsdele, træffes der beslutning om gennemførelse af særlige analyser. Disse kan gennemføres internt, hvis afdelingen eller organisationen har de
fornødne kompetencer og det nødvendige udstyr, eller af eksterne rådgivere, og der foretages en bestilling af arbejdet.
2.7 - Priser indsættes, opdateres eller indexeres. Afhængig af interne rutiner og af IKT-system indlæses , indtastes og kontrolleres resultaterne i IKT-systemet (eller hvilket system man nu benytter).
Alle prisinformationer, som ikke ændres, som følge af synet, indexeres, så alle systemets prisinformationer er opdateret til samme prisindex.
2.8 - Overveje synergier og konsekvenser. Som forberedelse til en egentlig prioritering af arbejder
etableres et overblik over mulige synergier mellem identificerede vedligeholdsarbejder og CTS-målinger af energiforbrug, eventuelle energibesparende projekter, som måtte forestå, samt synergier med
øvrige noter og kommentarer fra driftspersonalet opsamlet og indrapporteret gennem året.
2.9 - Udarbejde TV-rapport mv. Udarbejdelse af en TV-rapport, et forslag til Driftsplan og Budget,
som tilsendes Driftschef - og efter gennemførelsen af de i Proces 3 beskrevne aktiviteter - afleveres til
Afdelingsbestyrelsen.
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Fig. 3.2 viser Procesmodel 2 og beskriver hovedaktiviteterne i gennemførelse af TV.
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3 Udarbejdelse af forslag til vedligeholdsplan for forebyggende vedligehold
Procesmodel 3 beskriver hoveraktiviteterne i forbindelse med at udarbejde en vedligeholdsplan eller
Driftsplan for det kommende år med tilhørende budgetforslag.
Procesmodel 3, Udarbejdelse af forslag til vedligeholdsplan, referer således til FvK H4 processerne
under punkt C, mere specifikt C1, C2 og C3, hvilket er noteret i skemaets overskrift og på de enkelte
aktiviteter.
Den samlede procesmodel udgøres af ni aktiviteter, 3.1 til 3.9.
Indholdet af de enkelte aktiviteter bør (efter genlæsning af FvK H4) være mere eller mindre selvforklarende for fagfolk. Nedenfor gives derfor primært kommentarer til punkter, som understreger de områder, der har givet særlig anledning til diskussion under projektet, eller som fremhæver særlige forhold
eller nyskabelser ved modellen.
3.1 - Kontrol for synergier mv. Aktiviteten består i at gennemgå og identificere andre planer og analyser for arbejder, som kan give synergi gennem kombination og derved besparelser i forbindelse med
deres gennemførelse. Informationen benyttes i forbindelse med forslag til prioritering af det kommende års arbejder.
3.2 - Fokusplaner, problemområder mv. Aktiviteten består i at identificere langtidsplaner for arbejder, som kan give synergi gennem kombination og derved besparelser i forbindelse med deres gennemførelse. Informationen benyttes i forbindelse med forslag til prioritering af det kommende års arbejder.
3.3 - Vægtning og prioritering af arbejder. Aktiviteten består i at vægte og prioritere aktiviteter efter
deres vigtighed eller trang. Denne vægtning sker efter principperne i FvK H4 C2 og 3, samt efter de
vægtningsprincipper der fremgår af kapitel 2, Modeller for vurdering af tilstande - tilstandsniveauer.
3.4 - Udarbejdelse af forslag til "puljer" og aktiviteter. Aktiviteten består i at udarbejde et samlet
rammebudget for Løbende, daglig drift, Afhjælpende Vedligehold samt Oprettende Vedligehold.
3.5 - Forslag om udskydelser genopretning og evt. renovering. Aktiviteten består i at tage stilling
til evt. ansøgninger om renoverings- og genopretningsprojekter og særlige henlæggelser.
3.6 - Opdatering /justering af aktiviteter og budget. Aktiviteten består i at udarbejde den samlede
Driftsplan for det kommende år, incl. budget. Forslaget sendes til vurdering og diskussion hos Driftschef og Afdelingsbestyrelse og indgår i den vigtige dialog mellem driftsfolk, decentrale- og centrale
funktioner, som gennemføres i proces 3.8.
3.7 - Opdatering/justering af 5-, 10- og 20-års planer. De langsigtede planer opdateres mhp. at
kunne føre en seriøs prioriteringsdiskussion af arbejderne og af de kort- og langtsigtede konsekvenser
for henlæggelser og dermed husleje, så Afdelingens GF kan træffe beslutning på et oplyst grundlag.
3.9 - Udarbejdelse af endeligt forslag til driftsplan og tilhørende budget. Dette forslag forelægges
Afdelingens GF til vedtagelse. Hvis der foreslås og gennemføres ændringer indføres konsekvenserne
heraf i driftsplanen.
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4 Planlægning og gennemførelse af vedligehold i henhold til driftsplan
Procesmodel 4 beskriver hovedaktiviteterne i forbindelse med planlægning og gennemførelse af
vedligeholdsarbejder i henhold til Driftsplanen.
Procesmodel 4 referer således til FvK H4 processerne under punkt D og E1.
Den samlede procesmodel udgøres af syv aktiviteter, 4.1 til 4.7.
Indholdet af de enkelte aktiviteter bør være selvforklarende for fagfolk og ligner de traditionelle
procesmodeller, som gennemføres i forbindelse med byggearbejder, og følger den traditionelle
fasemodel.
Området kontrol af arbejdets kvalitet og pris har givet anledning til kommentarer og diskussioner
undervejs i projektet. Det anbefales, at der sættes særligt fokus på kontrollen af det leverede, og
at denne kontrol også omfatter en vurdering af kvaliteten af det leverede i forhold til de foreliggende kvalitetsmål, og i forhold til omkostningerne, og at man nøje overvejer, om erfaringerne fra
arbejdets gennemførelse skal have konsekvenser for fremtidige løsninger - eller om der evt. skal
justeres på kvalitetsmål. Aktivitet 4.6.
Det fremhæves endvidere, at der på grund af de mange involverede og berørte i forbindelse med
gennemførelsen af arbejderne, kan være særlige behov for et højt informationsniveau i forhold til
beboerne, og at det er en fordel at lade de involverede entreprenører deltage i disse informationsog formidlingsaktiviteter.
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5 Opfølgning på afsluttet drifts - og vedligeholdsaktivitet
Procesmodel 5 beskriver hoveraktiviteterne i forbindelse med opfølgning på gennemførelse af en
drifts- eller vedligeholdsaktivitet.
Procesmodel 5 referer således til FvK H4 processerne under punkt E1 og E2.
Den samlede procesmodel udgøres af fem aktiviteter, 5.1 til 5.5.
Indholdet af de enkelte aktiviteter vil være selvforklarende for fagfolk og adskiller sig meget lidt fra, dagens praksis på området.
5.1 - Overvejelse om evt. justering af kvalitetsmål. Dette punkt er nyt for de fleste, men er en vigtig
del af den samlede model, og af den læring organisationen kan få af gennemførelsen af vedligeholdsaktiviteterne. At gennemføre denne proces er samtidig et værn mod at bevæge sig ind i maget følsomme og vanskelige prioriteringsdiskussioner på længere sigt.
5.2 - Ajourføring af "Bygningsdelskort" og
5.3 - Ajourføring af driftsplaner samt 5-, 10- og 20-årsplaner. For begge disse aktiviteter gælder
det, at deres gennemførelse er af afgørende betydning for at have aktuel viden om bygningstilstanden
til ethvert tidspunkt, og til ethvert planlægningsformål. Der må derfor på det skarpeste advares mod at
tage let på denne opgave, eller at udskyde den til senere lejligheder.
5.4 - Udarbejde input til årsrapportdel. I forbindelse med den systematiske erfaringsopsamling kan
det anbefales at strukturere rapporter fra gennemførte arbejder på en sådan måde, at de umiddelbart
kan indgå som bidrag til en årsrapport.
5.5 - Opsamle noter med erfaringer om produkter, arbejder, entreprenører og livscyklustal. Det
anbefales at tilrettelægge erfaringsopsamlingen fra gennemførte projekter systematisk i en "erfaringsdatabase".
En simpel model kan gennemføres ved at benytte et notatfelt på "bygningsdelskortet", mens en anden
løsning kan være etablering af en egentlig - men enkel - erfaringsdatabase i forbindelse med egne
IKT-systemer til støtte for rapporteringen til Byggeskadefonden.
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6 Proces ved skader
Procesmodel 6 beskriver hoveraktiviteterne i forbindelse med planlægning og gennemførelse af reparation af skader.
Den samlede procesmodel udgøres af 7 aktiviteter, 6.1 til 6.7.
Processen adskiller sig markant fra alle andre processer i modellen, idet den foregår spontant og
uplanlagt. Netop derfor er det vigtigt at have en procesmodel i beredskab til løsning af opgaven, for at
sikre, at arbejdsgange i så høj grad som muligt gennemføres inden for rammerne af kendte arbejdsgange, og at læringen fra disse begivenheder skaber værdi på samme måde som de planlagte aktiviteter.
Indholdet af de enkelte aktiviteter vil være selvforklarende for fagfolk og adskiller sig meget lidt fra, dagens praksis på området.
Når arbejdet med at vurdere skaden, som er en oprettende vedligeholdsaktivitet, er gennemført i aktivitet 6.5 og 6.6, og alle arbejder er identificeret og besluttet, gennemføres i princippet alle aktiviteter i
proces 4 og 5, som beskrevet i aktivitet 6.7. Når vi skriver "i princippet", skal det forstås sådan, at alle
delprocesser principielt skal gennemløbes, men arbejdets omfang kan konkret være så begrænset, at
det ikke skaber værdi, at fastholde alle elementer fuldt ud. Hvor der derimod ikke kan gås på kompromis er mhp. erfaringsopsamling og læring. Opfølgningsaktiviteterne i proces 5, herunder især erfarings- og læringselementerne kan ikke omgås.
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7 Løbende opdatering af TV i forbindelse med daglig pasning og overvågning
Procesmodel 7 beskriver hoveraktiviteterne i forbindelse med løbende opdatering af TV i forbindelse
med daglig pasning og overvågning.
Den samlede procesmodel udgøres af 7 aktiviteter, 7.1 til 7.7, hvorefter processen genbruger aktiviteterne 5.2 og 5.3.
Indholdet af de enkelte aktiviteter vil være selvforklarende for fagfolk og adskiller sig meget lidt fra, dagens praksis, men baseres på en anden arbejdsdeling end normalt.
Processen adskiller sig markant fra alle andre processer i modellen, idet den foregår løbende og som
led i gennemførelsen af den daglige overvågning og pasning af bygningerne.
Denne måde at håndtere TV på, hvor en stor del af TV-arbejdet passes løbende, og som en del af
driftspersonalets daglige rutiner i stedet for at være en årlig eller flerårig begivenhed, som gennemføres af "folk udefra", skønnes at ville øge kvaliteten af TV og at ville reducere omkostningerne ved gennemførelse af TV væsentligt.
Modellen har endvidere den klare fordel, at man altid - til hver en tid og til ethvert formål - vil have en
opdateret TV og en opdateret Driftsplan. Dette vil, alt andet lige, forbedre mulighederne for at handle
optimalt og økonomisk forsvarligt ved håndtering af akut opståede situationer.
Denne model skønnes endvidere at ville bidrage til at forbedre forbindelsen mellem centrale og decentrale funktioner, og til at opkvalificere driftspersonalet, bla. ved at give dem en central placering i en
kritisk proces og på et område, hvor de i forvejen har mange (måske udokumenterede) erfaringer, og
hvor man kan trække på deres ofte mangeårige kendskab til bygningerne og deres historie. At inddrage dem på dette centrale område, vil også gøre det muligt at knytte tættere bånd mellem den daglige drift og de centrale funktioner.
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4. Modeller for prissætning af vedligeholdsarbejder og vedligeholdelse af budgetinformation
4.1 Prissætning af byggeaktiviteter
Vedligeholdsbudgettet udgøres for en væsentlig del af omkostninger til gennemførelse af vedligeholdsarbejdets byggeaktiviteter. Nøjagtigheden af prisen for de vedligeholdsrelaterede byggearbejder
er således afgørende for, om man kan udarbejde retvisende budgetter for vedligeholdet, og dermed
holdbare årsbudgetter samt troværdige 5-, 10- og 20-års planer.
Prisfastsættelsen af vedligeholdsarbejderne er således en direkte forudsætning for fastsættelsen af
reelle huslejer og relevante henlæggelser. Det samme gælder mulighederne for systematisk erfaringsopsamling og intern benchmarking mellem afdelinger i samme selskab, såvel som benchmarking i forhold til andre almene organisationer.

Byggeprisens grundlag og dens bestanddele
Prisen på en byggeaktivitet består af en række grundlæggende elementer, som skal være omfattet af
den samlede pris, uanset om der er tale om gennemførelsen af en mindre vedligeholdsopgave, eller
der er tale om en større renovering, og uanset om prisen er fremkommet ved "at stikke fingeren i luften" eller ved en detaljeret kalkulation.
Prisen skal/bør altid være baseret på en beskrivelse af den byggetekniske løsning, der skal produceres, samt en beskrivelse af arbejdet, og de betingelser under hvilket arbejdet skal gennemføres. Kvalitetsmål og logistik spiller derfor en vigtig rolle i den detaljerede specifikation af arbejdet.
Prisen skal endvidere omfatte alt til opgavens løsning tilhørende (Mængder, Mandskab, Materialer,
Materiel og Metoder) herunder:


Mængder i form af stykpriser og/eller samlet pris baseret på oplyste mængder.



Mandtimer der indgår, herunder også påregnede bygherreleverancer f.eks. i form af "viceværttimer" der påregnes at skulle assistere den udførende.



Materialer og Byggevarer der samlet indgår i løsningen, herunder forbrugs- og hjælpematerialer.



Materiel, herunder maskiner, stillads, byggepladsindretning, mandskabs- og evt. mødefaciliteter,
skiltning, afdækning og beskyttelse af såvel udførende som beboere.



Metoder, herunder dokumentation af produktionsmetode, byggelogistik, evt. samarbejdsprocesser vedr. koordinering mellem fag, produkt- og procesdokumentation, levering af digitale driftsdata samt byggeregnskab.

Disse leverancer vil/skal være beskrevet i den underskrevne kontrakt, og i det kompleks af dokumenter, som denne baserer sig på, primært ABR, ABT samt leverance- og ydelsesbeskrivelser.
Derudover er det vigtigt at huske, at den pris på et byggearbejde, som en udførende i detaljer kalkulerer, og som danner grundlag for hans endelige pris - hans tilbud - udover af de ovennævnte elementer
også består af en kalkuleret risiko, samt af en fortjeneste til virksomheden. Fortjenesten er i høj grad
markeds- og virksomhedsbestemt, og ikke mulig at påvirke direkte. Det eneste man som bestiller reelt
kan gøre, er at følge markedet nøje og sikre sig, at man ikke gennemfører arbejdet på et tidspunkt,
hvor markedet er ophedet, og priserne derfor høje.
Risikoelementet, har man derimod flere muligheder for at påvirke, og det kan udgøre en ikke ubetydelig størrelse - op til 20 - 30% at en tilbudspris, som det er relevant at søge at reducere. Se mere herom
i nedenstående afsnit 3.

Prisberegningsmodeller
Ovenstående beskrivelse af byggeprisens bestanddele adskiller sig principielt ikke fra de vilkår og betingelser, der i øvrigt gælder for alle andre typer af byggearbejder - og det gør de metoder der benyttes for at fastsætte prisen derfor heller ikke. Men der er forskellige alt efter hvilket formål de har: er der
brug for et løst overslag for at understøtte nogle indledende overvejelser? eller er der behov for en
konkret pris, der skal skrives ind i en kontrakt med en leverandør?
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I hvert enkelt tilfælde, vil man benytte sig af principielt fem muligheder, her ordnet efter stigende nøjagtighed:
1.

"En finger i luften", et løst prisskøn baseret på personlige eller organisatoriske erfaringer.

2.

Kalkulationsbaseret (f.eks. baseret på V&S-priser af ret detaljerede aktivitetsbeskrevne og
mængdesatte specifikationer).

3.

Erfaringstal (egne eller andres) fra lignende opgaver gennemført for nyligt. (Hvis erfaringstallene
er af ældre dato, kan det bidrage til nøjagtigheden at indexregulere).

4.

Overslagspris fra kendt entreprenør, som har gennemført lignende vedligeholdsarbejder for afdelingen eller selskabet tidligere, og som man måske har rammeaftale med.

5.

Tilbudspris fremkommet efter udbuds- og tilbudsforretning.

Hvilken af mulighederne, det er fordelagtigt at benytte i en konkret situation, afhænger af byggearbejdernes indhold og omfang.
For opgaver af et begrænset omfang, og i situationer hvor man har rammeaftaler med udførende om
gennemførelse af vedligeholdsarbejder, vil en kombination af 4 og 2 ofte være det fornuftigste, og det
der giver det mest nøjagtige resultat.

4.2 Væsentlige forskelle mellem traditionelt byggeri og vedligeholdsaktiviteter
På trods af ovennævnte ligheder mellem prissætning af byggearbejder i almindelighed og byggearbejder i relation til vedligehold er der også forskelle, som på flere områder giver betingelser for at fremskaffe bedre - læs mere nøjagtige og realistiske - priser, end der findes på nybyggeri- og renoveringsområdet.
Gentagelser spiller en stor rolle.
Fordi vedligeholdsarbejder ofte styres af en livscyklus, vil der ofte være tale om, at vedligeholdsarbejder gennemføres principielt ens med forskellige i forvejen fastlagte intervaller. Det giver en mulighed
for at udnytte potentialet i gentagelsen, samtidig med, at det giver mulighed for at skærpe beskrivelsen
af opgaverne fra gang til gang. Gentagelseselementet gør det i praksis muligt at skærpe beskrivelsen
af kvalitetsniveauet (og dermed kvalitetsmålene), og forbedre specifikationen af arbejdet. Det betyder
alt andet lige, at usikkerhederne ved opgaverne reduceres for de bydende og udførende, som derfor
vil have tendens til at reducere risikotillæg og dermed pris.

Benchmarking
Gentagelserne giver samtidig en enestående mulighed for at gennemføre systematisk erfaringsopsamling med de valgte løsninger, som dels tilfører stor værdi til den almene sektor som helhed gennem Byggeskadefondens erfaringsformidling, og som samtidig også giver - i det mindste de større boligselskaber - en enestående mulighed for at udvikle målrettede erfarings-formidlings-systemer, erfaringsdatabaser, til supplement for Byggeskadefondens værdiskabende tilbud. Erfaringsdatabaser som
kan formidle bygningstype- og bygningsdelstype specifik viden, som kan understøtte udviklingen af
kvalitetsmål, og udviklingen af de specifikke typer af vedligeholdsarbejder, som måtte være relevante
for et boligselskabs særlige ejendomsportefølje. Dette vil også lette og billiggøre arbejdet med at prissætte vedligeholdsarbejder.
Gentagelserne giver endvidere en enestående mulighed for at øge kvaliteten og sikkerheden i forbindelse med benchmarking internt såvel som eksternt, både i forhold til prisen på byggearbejderne, men
også mht. kvaliteten og holdbarheden af de valgte løsninger. Det kan bidrage særdeles positivt med
livscykluserfaringer, som kan bidrage til forbedringer af såvel de kortsigtede som de langsigtede driftsplaner.
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"Faste leverandører"
På grund af de mange opgaver med karakter af gentagelsesopgaver foretrækker mange selskaber og
afdelinger at arbejde med "faste leverandører" til løsning af bestemte typer af opgaver. Det er der
både fordele og ulemper ved. Blandt fordelene ved at samarbejde med den samme leverandør kan
nævnes:


At der efterhånden udvikler sig et kendskab, og forhåbentlig et tillidsforhold, som letter mange
processer, og kan skabe stor værdi.



At han efterhånden udvikler et kendskab til opgaverne, og til de kvalitetsmål og løsningskrav, der
stilles på opgaverne.



At der efterhånden udvikles en forståelse mellem parterne, som dels generelt letter kommunikationen mellem køberen og leverandøren, og specifikt gør specifikationen af opgaverne lettere og
mere præcis, idet man i bestilling og kontrakt kan referere til tidligere aftaler - og opfølgning på
dem i form af evalueringer mv. af tidligere løsninger.



At entreprenøren efterhånden får et kendskab til opgaverne, der gør, at han meget præcist kan
kalkulere produktionsomkostninger, risiko og overhead, og dermed give en rigtig, måske god,
pris.



At entreprenøren og hans folk kender vilkårene, og måske endda personkredsen i bebyggelsen,
og derved kender indarbejdede praksis for information og kommunikation til beboerne om byggearbejder.

Man skal dog ikke være blind for, at der også kan være risici og ulemper ved denne model. Blandt
ulemperne kan nævnes:


Hvis man overlader til entreprenøren at foreslå byggetekniske løsninger og metoder, kan der
være en tendens til, at han foreslår, at "vi gør som vi plejer". Det kan der være meget fornuft i,
men det kan have den virkning, at man hænger fast i forældede løsninger. Dette kan imødegås
med en god faglig dialog med særlige byggesagkyndige på området - enten i afdelingen eller i
selskabets centrale funktioner.



Det tætte forhold, der efterhånden udvikles mellem bestilleren og entreprenøren, kan efterhånden
antage form af kammerateri, som medvirker til at sløre rollerne og svække den kritiske sans. Entreprenøren kan måske falde i eller misbruge bekendtskabet til ikke at være så skarp på prissætningen og skrue priserne op efterhånden som årene går - bevidst eller ubevidst. Dette kan imødegås ved at kontrollere priser op mod erfaringstal, eller ved at hjemtage overslagspriser fra centralt
i selskabet, eller evt. fra eksterne rådgivere, eller ved at indhente kontroltilbud.



Endelig skal nævnes, at denne model erfaringsmæssigt kan lokke bestilleren tæt på at overskride
reglerne om offentligt udbud efterhånden som opgaven løses og mængden af tillægsydelser og priser kommer til - herunder tilbudsloven og EU-direktivet, som netop er under revision, og bliver
implementeret ved en ny dansk udbudslov fra januar 2016.



Ser man, eller oplever man, meget store fordele ved denne model, er det en overvejelse værd, at
gennemføre rammeudbud, og derigennem få udpeget nogle få, faste leverandører på helt legal
vis. Denne model løser umiddelbart nogle af ovennævnte ulemper, og sætter udvalgs- og bestillingsprocessen ind i faste rammer. Ulempen herved er det ganske store arbejde, der er forbundet
med at gennemføre et rammeudbud - og ved at effektuere det i den konkrete situation - som peger på, at det nok kun er en realistisk løsning for større boligselskaber med mange afdelinger,
som er interesserede i at praktisere denne løsning.

4.3 Priser og BIM
Kan BIM, byggeobjekter og egenskabsbaserede, standardiserede arbejdsbeskrivelser gøre det lettere
af få realistiske priser?
Kernen i entreprenørens prisberegning af et egentligt tilbud er koblingen mellem projektets kravspecifikation, traditionelt i form af tegninger og beskrivelse, og entreprenørens vurdering af mængden af de
produktionsressourcer han skal bruge for at opfylde udbyderens kravspecifikation. Helt overordnet kan
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man sige, at det der sker er, at entreprenøren "mapper" sine tilgængelige ressourcer til kravene, og
derved omskaber et projekt til en produktionsplan.

Fig. 4.1 Viser tilbuddet som en "mapping" mellem projekt og produktion.
Med brugen af Objektorienteret Modellering - BIM - hos såvel projekterende som hos entreprenører, er
det efterhånden bredt anerkendt, at anvendelsen af digitalt udbud og tilbud baseret på de udførendes
adgang til en digital model af bygning og bygningsdele forsynet med relevante egenskaber, i høj grad
vil fremme entreprenørens arbejdsproces.

Fig. 4.2 Viser entreprenørens pris som et resultat af hans adgang til de projekterendes og evt. hans
egen digitale, objektbaserede model med adgang til et udvalg af egenskabsdata.

Entreprenøren får et langt bedre overblik over de krævede specifikationer, end det der normalt umiddelbart kan udledes af et traditionelt projekt. Det giver ham nye muligheder for at afprøve og simulere
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løsningernes muligheder for at leve op til en række krav, specificeret i form af egenskabsværdier. Endvidere får han muligheder for at skaffe sig adgang til visualiseringer, som giver et præcist billede af vilkårene for produktionen.
Alt i alt giver denne form for IKT-anvendelse (hvis den implementeres rigtigt) en langt bedre dokumentation af kravene og af projektet, end det traditionelle projekt. Endvidere har såvel den der udbyder opgaven, og entreprenøren adgang til mængder.
Det betyder alt sammen, at forudsætningerne for at kalkulere en retvisende pris er bedre end tidligere.
Risikoen på mængderne er principielt væk, og specifikationerne er mere konkrete og præcist specificeret, så usikkerheden, og dermed risikoen knyttet til løsningerne, også er mindre, eller er helt væk. I
praksis betyder det, at der opstår færre tvistigheder mellem parterne, end der gør i traditionelle byggesager, hvilket skaber værdi for både bestilleren og for entreprenøren.
Erfaringerne siger, at det giver en mere retvisende pris, og at denne endda ofte er mindre end normalt. Bedre styr på mængder og krav giver en mere korrekt pris.

4.4 Hvilke kontraherings- og prismodeller skal man bruge hvor?
Som man kan læse ovenfor, er der i et vist omfang en sammenhæng mellem de priskalkulationsmodeller, man med fordel kan benytte i forbindelse med gennemførelsen af forskellige typer af opgaver,
og de former for kontrahering som med fordel kan benyttes i samme situation.
Med fare for at forenkle tingene for meget, vil vi mene, at man helt generelt kan tillade sig at anbefale
følgende:


Ved reparation af skader - kan det være en fordel at benytte sig af "faste leverandører" med et
dokumenteret kendskab til reparation af netop den forekommende skadestype. Evt. kan selskabet centralt have aftaler (rammeaftaler) med forskellige faste leverandører, som omfatter regler
for prissætning af beskrevne skadesformer, og som afdelingerne kan rekvirere i påkommende
tilfælde.



Ved forebyggende, planlagt vedligehold - kan det også være en fordel at benytte sig af "faste
leverandører". Det kan give muligheder for at udnytte potentialet i arbejder med mange gentagelser, i den enkelte situation og gennem årene. Det vil evt. være muligt at udnytte stordriftsfordele i
forbindelse med arbejdernes gennemførelse, hvis man kan gennemføre samme, eller lignende
arbejder, på forskellige afdelinger i et samlet workflow. Det vil erfaringsmæssigt give en bedre
pris. Også hér kan selskabet centralt have aftaler (rammeaftaler) med forskellige faste leverandører, som omfatter standardiserede specifikationer af vedligeholdsarbejderne, og som afdelingerne
kan bestille til gennemførelse af arbejdet, når det er på driftsplanen. Skal dette kunne realiseres
fuldt ud, kræver det et større koordineringsarbejde på tværs af afdelingerne af deres respektive
driftsplaner.



Ved afhjælpende- eller oprettende vedligehold eller ved egentlige renoveringer og fornyelser er det imidlertid oplagt at benytte sig af en mere traditionel model med projektering og udbud. I
den situation er det værd at huske at realisere de fordele, der er forbundet med objektbaseret
modellering i forbindelse med projektering og udførelse, og sikre at IKT-bekendtgørelsens bestemmelser anvendes i fuldt omfang.

Disse forslag må dog ikke tages ukritisk og ureflekteret i brug. Der er, som det også fremgår af ovenstående, mange konkrete forhold som må tages under overvejelse, før man vælger den konkrete løsning. Det drejer sig bla. om projektets art og omfang, boligselskabets organisering og kompetencefordeling og erfaringer mellem decentrale og decentrale funktioner, samt selskabets og afdelingernes traditioner og praksis. Endelig kan selskabets og det lokale håndværkermiljøs IKT-parathed have en indflydelse på, hvilke løsninger, der er de mest oplagte.
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4.5 Vedligehold af driftsbudgettet
Som det fremgår af ovenstående, er der efterhånden flere og bedre muligheder for at fremskaffe gode
og realistiske priser på byggearbejder - herunder vedligeholdsarbejder. Man skal imidlertid holde sig
for øje, at en pris, herunder et tilbud, kun er gældende og retvisende inden for den ramme og virkelighed, hvori det er kalkuleret eller givet. En tilbudspris vil således altid have en varighed, og en priskalkulation vil kun være retvisende i en periode hvor prisens forudsætninger ikke ændrer sig.
Ofte vil prissætningen af et arbejde, der optræder i driftsplanen, være kalkuleret eller oplyst op til halvandet år før arbejdet igangsættes. I den periode kan prisgrundlaget have ændret sig. Det vil derfor i
praksis, i det mindste ved større arbejder, være nødvendigt at indføre rutiner, som indexregulerer allerede vedtagne budgetgrundlag, så det altid er aktuelle priser, der indgår - eller rutiner der sikrer, at de
priser der indgår i planer for en specifik periode har samme "fødselstidspunkt". Har man IKT-systemer
til rådighed til håndtering af budgetter mv. er problemet måske ikke så stort, og kræver måske blot en
dialog med SW-leverandøren, eller måske bestilling af et udviklingsarbejde på den SW man allerede
benytter.
Imidlertid benytter det almene område jo generelt de årlige driftsbudgetter som grundlag for kalkulation af de langsigtede planer, 5-, 10- og 20-års planerne, så også hér er der behov for at sikre en proces der gør, at planerne foreligger på et byggeindex, som bestemmes af det formål planen har.
For selskaber, der ikke har IKT-systemer der håndterer dette område, vil det være en større opgave
konstant at skulle indexere og opdatere prisinformation, idet det vil kræve en del manuel håndtering,
som vil kræve beskrevne arbejdsgange og administrative rutiner, hvis troværdigheden af de kort- og
langsigtede budgetter skal kunne opretholdes.
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5. Egenskabsdata for Tilstandsvurdering
5.1 Objekt - Aktivitet - Egenskab
Boligministeriet og Landsbyggefonden - og med dem en lang række Boligselskaber inden for det Det
Almene Byggeri - gennemfører en strategi som, over en årrække, har det mål, at øge Det almene Byggeris muligheder for at høste kvalitative og økonomiske gevinster ved at basere drifts- og projektaktiviteter på objektbaserede Bygningsmodeller. Disse strategier er bl.a. udfoldet i Landsbyggefondens projektaktiviteter vedr. "Forvaltningsklassifikation" og "Kom godt i gang", samt for Boligministeriets vedkommende i IKT-Bekendtgørelsen for Det almene Byggeri, samt en række implementeringsprojekter
gennemført i de seneste par år.
Nærværende projekt om Tilstandsvurderinger (TV) er et led i denne strategi.
Tilstandsvurderingsprojektet baserer sig primært på disse forudgående projekter:


FvK Hæfte 4 (Metode til styring af vedligehold, version 2.2) LBF 2013,



FvK Hæfte 6 (Egenskabsdata, version 2.2) LBF 2013,



FvK Hæfte Tabeller (Tabeller, version 2.3) LBF 2015,



IKT-Specifikation og ydelsesbeskrivelser for Den almene Sektor, version 1.1, Boligministeriet og
Bygherreforeningen 2015,



BIM--modelstrategi for FM, Boligministeriet og Bygherreforeningen 2013, samt



BIM-FM-Databasen, Boligministeriet og Bygherreforeningen 2015.

Rapporterne fra disse projekter - og de tilhørende, praktiske værktøjer - danner både den fælles, teoretiske ramme om TV-projektet, og gennemgår en række praktiske værktøjer til støtte for implementering af metoder og konkrete løsninger. Det anbefales derfor alle, som vil arbejde videre med TV, og
med at implementere de foreslåede Objekt- og Egenskabsdatasæt samt de tilhørende processer, at
genlæse disse publikationer, som er tilgængelige på Landsbyggefondens og på Bygherreforeningens
hjemmesider.

De centrale objekter for TV-projektet er de bygningsfysiske dele af bygningerne, som er genstand for
vedligeholdelsesaktiviteter. Det kan være objekter som primært er kendetegnet ved deres fysiske afgrænsninger, f.eks.:


Ejendom



Bygning



Terræn



Etage



Rum



Bygningsdele

Eller det kan være objekter, som i højere grad er administrativt bestemt, som f.eks.:


Bebyggelse



Afdeling



Institution



Bolig-/erhvervsenhed.

Til hver af disse objekter knytter der sig sæt af egenskaber (egenskabsdata-tabeller), som bringes i
anvendelse ved gennemførelse af TV, lige som tilstandsvurderingen selv benytter sig af disse egenskaber til at holde styr på vurderingen af de enkelte objekter, der vurderes. Dette har givet anledning
til oprettelsen af en ny tabel for egenskaber for tilstandsvurderingen, et "supersæt" af tabellerne 2.4 til
6.12, som samler egenskabsdata fra eksisterende tabeller og supplerer med nogle nye.
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Fig. 5.1 viser sammenhængen mellem Objekter (plasticdelene som symboliserer
bygningsdele), Aktiviteter (repræsenteret ved de hvide proceskort) og Egenskaberne (de farvede labels, som repræsenterer forskellige typer af egenskaber. Figuren stammer fra et implementeringsrollespil fra projekterne IKT-Specifikation og
ydelsesbeskrivelser for Den almene Sektor og BIM--modelstrategi for FM,
Boligministeriet og Bygherreforeningen 2013 og 2015.
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5.2 Kvalitetsmål og egenskaber
De seneste års udvikling og diskussion om fremtidens BIM-baserede FM-systemer har påpeget, at
moderne fremtidens IKT-systemer til understøttelse og håndtering af facilities management bør have
en systemarkitektur, som kan rumme håndteringen af den funktionelle og datamæssige sammenhæng
mellem formulering af brugs- og funktionskrav, ydeevnespecifikationer (YE) og tilstandsovervågning
(TV) - baseret på en systematisk og objektiv anvendelse af egenskabsdata på bygværkets grundlæggende objekter. Dette peger på en systemarkitektur, som i høj grad baserer sig på BuildingSMARTs
BIM-modelstrategi og på den tilhørende model for anvendelse af egenskabsdata i henhold til IFC.
Dette udgangspunkt peger på, at det vil være en klar fordel, hvis drifts- og vedligeholds aktiviteter - og
deres tilhørende budgettering - fremover direkte baseres på kontante, egenskabsdatabaserede kvalitetsmål, som indeholder objektivt målbare egenskaber for de enkelte objekter.
Denne model vil i praksis, og reelt, muliggøre gennemførelsen af den procesmodel for TV, som er beskrevet i FvK Hæfte 4 og NS 3424, og baseret på objektive målte egenskabsdataværdier, i stedet for
på subjektive vurderinger af bygningsfysiske tilstande (tilstandsniveauer), og i stedet for, at vedligeholdsplaner og aktiviteter og deres budgetter baseres på subjektive og/eller erfaringsbaserede skøn
over de omkostninger, der skal til for at opretholde en bygningsdels tilstand på et niveau, som er acceptabelt eller ønskværdigt.
Analysen har vist, at der findes to principielt meget forskellige modeller for gennemførelse af TV:


Direkte, egenskabsbaserede, målbare og objektive



Generelle, indirekte og subjektive

Analysen har også vist, at der - i hvert fald herhjemme - ikke er nogen driftsherrer, som benytter den
egenskabsbaserede, objektive model som grundlag for gennemførelse af TV. Dette gælder både
blandt private og almene driftsherrer. Det eneste område, hvor der finder noget sted, der ligner, er på
energiområdet, hvor driftsherrer, der benytter CTS-overvågning, kæder rapporter herfra sammen med
nøgletal over f.eks. gennemsnitsforbrug og temperaturovervågning og konkluderer vedr. anlæggets
tilstand.
Det eneste område, hvor man finder løsrevne eksempler på en egenskabsbaseret TV-praksis er i industrien - her specielt vedr. overvågning af generelle produktionsvilkår, forsyning og oppetid på maskiner - områder, der ligner CTS-overvågning af boliger og kontorer.
Analysen har endvidere vist, at ingen af de interviewede organisationer benytter objektive, egenskabsbaserede kvalitetsmål i beskrivelsen af deres kvalitetsmål på det bygningsfysiske område.
Der benyttes ganske enkelt ikke strukturerede egenskabsdata i beskrivelsen af brugerkrav, YE og
kvalitetsmål. Der mangler derfor i dagens praksis et afgørende, vigtigt led i at realisere idéen om at
lade vedligeholdet styre af en objektiv måling og overvågning af målte værdier på egenskaberne.
I praksis er det derfor i dag kun sjældent muligt at gennemføre en tilstandsvurdering på et specifikt
bygningsobjekt baseret på en kontrol, sammenligning eller "mapping" mellem kvalitetsmål baseret på
objektive egenskabsdata og faktisk målte egenskabsværdier, som beskrevet i Kapitel 1, og vist på nedenstående figur.
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Fig. 5.2 Viser Tilstandsvurdering som en simpel mapping mellem kvalitetsmål udtrykt som specifikke egenskabsværdier baseret på brugerønsker og kravspecifikationer og bygningsobjektets faktiske tilstand baseret på målinger af de selvsamme
egenskaber i virkeligheden.

På egenskabsområdet betyder det, at der er et markant behov for at styrke praksis for formulering af
kvalitetsmål udtrykt dels som generelle tilstandsniveauer, som kan kontrolleres og vurderes, dels udtrykt som specifikke egenskabsdataværdier på specifikke bygningsdele, som man kan måle med objektive metoder, og som siger noget reelt og løsningsorienteret om tilstanden - og som kan relateres til
faktiske vedligeholds- eller opretningsaktiviteter.
Når det i dag - på trods af de svagheder som praksis udviser - er muligt at gennemføre brugbare TV
skyldes det i meget høj grad, at de fleste boligselskaber har en stab af kvalificerede og loyale folk, fordelt lokalt og centralt, som har et langvarigt og grundigt kendskab til bygningerne. De kender ofte bygningerne godt over længere tid, og har mange års erfaringer med konsekvenserne af ikke at reagere
på synlige forandringer og tilstandsændringer, så de er i stand til at foreslå vedligehold og hensigtsmæssige, oprettende aktiviteter på baggrind af deres ofte ikke dokumenterede erfaringer. Dette sidste,
den manglende dokumentation af tilstande baseret på specifikke, målbare egenskaber er i sig selv en
hindring for at udnytte IKT og BIM-modeller hensigtsmæssigt til understøttelse af TV.
Hvis man ikke bliver i stand til at synliggøre brugerkrav og ydeevnespecifikationer i form af strukturerede kvalitetsmål, vil man have store udfordringer med at vurdere bygningernes tilstand og værdi, og
med at opsamle og gemme driftserfaringer på en måde, og i en form, der gør strategisk vedligeholdsplanlægning mulig, og som gør det muligt at lægge realistiske budgetter for forebyggende såvel som
akut vedligehold.
Det vil samtidig gøre det vanskeligt - for ikke at sige umuligt - at standardisere fejl- og mangeltyper og
parre dem med standardiserede afhjælpningsforanstaltninger, som kan foreligge som standardiserede
arbejdsbeskrivelser med mere eller mindre faste priser.
I praksis findes to principielt forskellige modeller for at gennemføre en tilstandsvurdering:


Egenskabsdatamodellen, som baserer sig på mapping mellem beskrevne og egenskabsbaserede
ydeevnespecifikationer, og



Mangelregistreringsmodellen, som baserer sig på "mangel- og fejllister" og kendte oprettende aktiviteter.
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Disse to principielt forskellige modeller beskrives nærmere i kapitel 1, hvor det anbefales, at man fremover arbejder videre med begge modeller - evt. i en kombination, som kan støtte de forslag til identifikation af tilstandsniveauer, som er beskrevet i kapitel 2.
For at kunne understøtte begge disse modeller foreslås det, at udvide tabellerne 6.2 - 6.11 egenskabsdata som understøtter formulering af generelle kvalitetsmål.
Det foreslås endvidere at alle egenskabstabellerne suppleres med egenskabsdata, som understøtter
formulering af specifikke kvalitetsmål.

5.3 Om objekt- og egenskabstabellerne
TV-projektet følger trofast den overordnede struktur i tabelværket for FvK (Tabeller version 2.3 af
marts 2015), samt for egenskaber for bygningsdele tabel 6.12 "Bygningsdele, videre udvikling" i FvK
Hæfte 6 (Egenskabsdata version 2.2 af marts 2013) og fastholder tillige forslaget til strukturering af
egenskabsdata i 18 hovedgrupper eller egenskabsdatatyper, som er sammenfattende beskrevet i indledningen til tabel 6.12.
Konsekvensen heraf er, at nedennævnte konkrete forslag til nye tabeller alle skal betragtes som udvidelser eller udfoldelser af de allerede eksisterende tabeller. De repræsenterer ikke en ændring af hovedstrukturen for objekter og egenskabsdata.
På denne baggrund tilfører TV-projektet således en proces- og aktivitetsliste, som kan betragtes som
en udbygning eller et supplement til FvKs liste 2.9 Aktiviteter / processer, og en hertil hørende liste
over egenskaber til brug for tilstandsvurdering som en specifikation af de egenskaber, der knytter sig
til aktiviteten at gennemføre en tilstandsvurdering.
Nedenstående tabeller og bilag skal opfattes som eksempler eller foreløbige forslag til tabeller. Forslagene skal, i en dialog med den tabelansvarlige for tabellerne til FvK, nøje gennemgås med henblik på
at blive inkluderet i FvKs samlede tabelværk ved førstkommende opdatering.
Helt konkret foreslås det, at der oprettes følgende nye tabeller eller undertabeller til de eksisterende:


Ny tabel 2.9.39-41"Typiske vedligeholdsaktiviteter for typiske mangler pr. Bygningsdel".
Det er denne og forrige tabel som benyttes i forbindelse med "mapping" mellem typiske mangler
og de tilsvarende oprettende aktiviteter.
Bilag 5.1 Eksempler på typiske vedligeholdsaktiviteter for typiske mangler pr. bygningsdel.xlsx.
Eksemplet venligst stillet til rådighed af AAB-København. Tabellerne foreslås færdiggjort i det foreslåede udviklingsprojekt 7.5 Standard for Mangeltyper, Mangler og Mangelafhjælpning.



Ny tabel 6.12.10 "Specifikke egenskaber og egenskabsværdier" som er en detaljering og specifikation af egenskaberne i hovedgruppe 10 Tekniske specifikationer og som gælder for alle bygningsdele og bestanddele i tabel 5.12 Bygningsdelstavle med bestanddele.
Foreslås udviklet i det foreslåede udviklingsprojekt 7.4 Standard for Objektegenskabssæt til Brugerkrav, Ydeevne, Kvalitetsmål og tilstandsvurdering.



Ny tabel 6.12.16 "Egenskabsdata Kvalitetsmål pr. Bygningsdel", som er en udfoldning af de
egenskaber, der er beskrevet i tabel 6.12 punkt 16 Kvalitetsmål.
Bilag 5.2 Egenskabsdata for bygningsdele Foreløbig.docx. Tabellerne foreslås færdiggjort i det
foreslåede udviklingsprojekt 7.3 Ramme for udarbejdelse af kvalitetsmål og 7.4 Standard for Objektegenskabssæt til Brugerkrav, Ydeevne, Kvalitetsmål og tilstandsvurdering.



Ny tabel 6.12.17a "Tilstandsniveau" som er en detaljering og specifikation af egenskaberne i
hovedgruppe 17 Tilstand, og som gælder for alle bygningsdele og bestanddele i tabel 5.12 Bygningsdelstavle med bestanddele.
Se Bilag 2.2 Tabel over forslag til tilstandsviveauer.xlsx.



Ny tabel 6.12.17b "Typiske mangler pr. Bygningsdel", men som kan bringes i anvendelse i
alle egenskabsdatalisterne for alle objekter, dvs. som tilføjelse til tabellerne 6.2 - 6.11 samt gældende for tabel 6.12 punkt 17.
Bilag 5.3 Typiske Mangler pr. Bygningsdel-AAB Eks på Frasearkiv med koder.xlsx. Eksemplet
venligst stillet til rådighed af AAB-Aarhus.Tabellerne foreslås færdiggjort i det foreslåede udviklingsprojekt 7.5 Standard for Mangeltyper, Mangler og Mangelafhjælpning.

Side 64 af 97

Samlet rapport for projektet:
"Effektivitet og værdiskabelse gennem BIM-understøttet
standard for tilstandsvurdering af alment boligbyggeri"


Ny tabel 6.13 "Egenskabsdata Tilstandsvurdering", som er en udfoldning og oplistning af de
egenskaber, der hører til tabel 2.9 Aktiviteter/processer position 36, Tilstandsvurdering.
Bilag 5.4 Egenskabsdata Tilstandsvurdering.xlsx.

5.4 Oversigt og kommentarer til tabeller over objekter og egenskaber
I det følgende gennemgås og kommenteres objekt- og egenskabstabellerne tabel for tabel.
Tabellerne nummereret som i tabelhæftet og er opført i tabelhæftets rækkefølge. De enkelte tabeller,
som der er tilføjelser til vedlægges som Bilag 5.5 Forvaltnings Klassifikation, version 2.2, tabeller.xlsx.

2.4

Materiel
Ingen forslag til ændringer eller tilføjelser.

2.6

Roller, virksomheder og personer
Ingen forslag til ændringer eller tilføjelser.

2.7

Virksomheder, typer
Ingen forslag til ændringer eller tilføjelser.

2.8

Fag, faglig ekspertise
Ingen forslag til ændringer eller tilføjelser.

2.9

Aktiviteter / processer
Nationalt som internationalt har der gennem mange år været ført en diskussion af begreberne
"proces" og "aktivitet". Ifølge ISO 1206-2 udgør proces og aktivitet en selvstændig kategori i
den samlede, logiske datamodel. Den er ikke "foldet ud" i større udstrækning, men det noteres, at forskellige typer af aktiviteter og/eller processer kan typiseres efter hvad resultatet
er/bliver. En proces eller aktivitet der resulterer i en bygningsdel eller et bygværk, vil ISO således karakterisere som en byggeproces eller en byggeaktivitet. ISO tager dermed stilling til, at
processer og aktiviteter - set i rammerne af den overordnede, logiske datamodel - skal opfattes som en selvstændig og ligeværdig objekttype, med egne, tilhørende egenskabsdatasæt på
lige fod med byggeobjekter.
FvK følger et andet koncept og konstaterer, indirekte gennem definitionen af et objekt, at en
proces eller en aktivitet ikke er et objekt i FvK - altså i den samme forstand som bygningsdele
er objekter. Og i praksis optræder processer og aktiviteter som egenskaber (i hvert fald i 6.11
og 6.12): (Tabel 6.11 pkt. 15 Driftsanvisning og pkt. 18 Bortskaffelse og Tabel 6.12 pkt. 15
Drift og pkt. 18. Bortskaffelse).
FvK siger følgende: "Endelig kan objekternes aktuelle tilstand samt de aktiviteter, der knytter
sig til objektet, betragtes som egenskaber" (underforstået, egenskaber tilknyttet objektet).
(FvK Hæfte 6 side 3 (Egenskabsdata, version 2.2) LBF 2013)
Bygherreforeningen har i sine projekter for Boligministeriet ikke taget eksplicit stilling i spørgsmålet, men sidestiller i praksis i sin BIM-FM-model processer og aktiviteter med bygningsfysiske objekter. Man håndterer processer og aktiviteter på samme måde, som man håndterer
bygningsdele. Man betragter Processer som et samlebegreb - eller overbegreb - for aktiviteter,
og man håndterer egenskaber tilknyttet processer og aktiviteter på samme måde, som man
håndterer egenskaber i forhold til objekter og bestanddele i FvK.
I realiteten konstituerer BHF processer og aktiviteter, som en selvstændig objekttype - et proces- og/eller aktivitetsobjekt, og benytter det samme koncept som for bygningsdele, ved tilknytningen af egenskaber til procesobjektet.
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Dette projektet følger denne praksis, fordi vi finder det hensigtsmæssigt og praktisk, ikke
mindst på grund af, at praksis på TV-området sidestiller eller substituerer/"mapper" egenskaber ved et bygningsobjekt med oprettende aktiviteter, som skal gennemføres for at objektet
kan yde det planlagte eller forventede. Dette kan logisk og systemisk bedst lade sig gøre i
praksis, hvis man gennemfører en konsekvent skelnen mellem bygningsobjekter og deres
egenskaber og processer- og aktiviteter og deres tilhørende egenskaber - og relaterer objektet
og aktiviteten. Det er den mekanisme, der er implementeret i "BIM-FM-Databasen".
Tilføjelser til FvKs tabeller gennemføres i en dialog med FvKs tabelansvarlige med udgangspunkt i Bilag 5.5 Forvaltnings Klassifikation, version 2.2, tabeller.xlsx og Bilag 5.6 Bygningsdelstavle med Mapping FK - CCS.xlsx samt Bilagene 2.2, 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4.
Der tilføjes en ny tabel 2.9.39-41 "Typiske vedligeholdsaktiviteter for typiske mangler pr.
Bygningsdel". Det er denne tabel som sammen med den nye tabel 6.12.17 "Typiske mangler pr. Bygningsdel", benyttes i forbindelse med "mapping" mellem typiske mangler og de
tilsvarende oprettende aktiviteter. Bilag 5.1.

3.3

Bebyggelse efter form
Ingen forslag til ændringer eller tilføjelser.

3.4

Bygninger efter form
Ingen forslag til ændringer eller tilføjelser.

3.5

Anvendelseskategorier
Ingen forslag til ændringer eller tilføjelser.

3.6

Rum eller zone efter anvendelse
Ingen forslag til ændringer eller tilføjelser.

5.11

Bygningsdelstavle
Ingen forslag til ændringer eller tilføjelser.

5.12

Bygningsdelstavle med bestanddele
Ingen forslag til ændringer eller tilføjelser.

6.2

Egenskabsdata, Ejendom
Tilføjes tre nye egenskabsdatafelter:
- Kvalitetsmål
- Tilstandsniveau
- Specifikke egenskaber og egenskabsværdier svarende til hovedgruppe10, Tekniske specifikationer i tabel 6.12.16.

6.3

Egenskabsdata, Bygning
Tilføjes tre nye egenskabsdatafelter:
- Kvalitetsmål
- Tilstandsniveau
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- Specifikke egenskaber og egenskabsværdier svarende til hovedgruppe10, Tekniske specifikationer i tabel 6.12.16.
6.4

Egenskabsdata, Terræn
Tilføjes tre nye egenskabsdatafelter:
- Kvalitetsmål
- Tilstandsniveau
- Specifikke egenskaber og egenskabsværdier svarende til hovedgruppe10, Tekniske specifikationer i tabel 6.12.16

6.5

Egenskabsdata, Etage
Tilføjes tre nye egenskabsdatafelter:
- Kvalitetsmål
- Tilstandsniveau
- Specifikke egenskaber og egenskabsværdier svarende til hovedgruppe10, Tekniske specifikationer i tabel 6.12.16

6.6

Egenskabsdata, Rum
Tilføjes tre nye egenskabsdatafelter:
- Kvalitetsmål
- Tilstandsniveau
- Specifikke egenskaber og egenskabsværdier svarende til hovedgruppe10, Tekniske specifikationer i tabel 6.12.16

6.7

Egenskabsdata, Bebyggelse
Tilføjes tre nye egenskabsdatafelter:
- Kvalitetsmål
- Tilstandsniveau
- Specifikke egenskaber og egenskabsværdier svarende til hovedgruppe10, Tekniske specifikationer i tabel 6.12.16

6.8

Egenskabsdata, Afdeling
Tilføjes tre nye egenskabsdatafelter:
- Kvalitetsmål
- Tilstandsniveau
- Specifikke egenskaber og egenskabsværdier svarende til hovedgruppe10, Tekniske specifikationer i tabel 6.12.16

6.9

Egenskabsdata, Institution
Tilføjes tre nye egenskabsdatafelter:
- Kvalitetsmål
- Tilstandsniveau
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- Specifikke egenskaber og egenskabsværdier svarende til hovedgruppe10, Tekniske specifikationer i tabel 6.12.16

6.10

Egenskabsdata, Bolig-/ Erhvervsenhed
Tilføjes tre nye egenskabsdatafelter:
- Kvalitetsmål
- Tilstandsniveau
- Specifikke egenskaber og egenskabsværdier svarende til hovedgruppe10, Tekniske specifikationer i tabel 6.12.16

6.11

Egenskabsdata, Bygningsdele
Tilføjes tre nye egenskabsdatafelter:
- Kvalitetsmål (gruppe 16)
- Tilstandsniveau (gruppe 17)
- Specifikke egenskaber og egenskabsværdier svarende til hovedgruppe10, Tekniske specifikationer i tabel 6.12.16

6.12

Egenskabsdata, Bygningsdele, videre udvikling
Tilføjes tre nye egenskabsdatafelter:
- Kvalitetsmål
- Tilstandsniveau
- Ny tabel 6.12.10 "Specifikke egenskaber og egenskabsværdier" som er en detaljering og
specifikation af egenskaberne i hovedgruppe 10 Tekniske specifikationer og som gælder for
alle bygningsdele og bestanddele i tabel 5.12 Bygningsdelstavle med bestanddele.
- Ny tabel 6.12.16 "Egenskabsdata Kvalitetsmål pr. Bygningsdel", som er en udfoldning af
de egenskaber, der er beskrevet i tabel 6.12 punkt 16 Kvalitetsmål. Bilag 5.2.
- Ny tabel 6.12.17a "Tilstandsniveau" som er en detaljering og specifikation af egenskaberne i hovedgruppe 17 Tilstand, og som gælder for alle bygningsdele og bestanddele i tabel
5.12 Bygningsdelstavle med bestanddele. Bilag 2.2.
- Ny tabel 6.12.17b "Typiske mangler pr. Bygningsdel", men som kan bringes i anvendelse i alle egenskabsdatalisterne for alle objekter, dvs. som tilføjelse til tabellerne 6.2 - 6.11
samt gældende for tabel 6.12 punkt 17. Bilag 5.3.

6.13

Egenskabsdata, Tilstandsvurdering
De objekter, der optræder i de undersøgte tilstandsvurderinger, er de samme, som dem der
optræder i FvK og i BIM-FM-databasen. FvK er altså på TV-området altså implementeret med
succes.
Bygningsdelstabellerne er således identiske i FvK, BIM-FM og TV, idet de gennemgåede eksempler benytter disse tabeller som grundlag for objektstrukturen, og idet de ofte benytter sig
af tabellerne over bestanddele.
Af praktiske grunde har vi oprettet et nyt "objekt", som er TV-projektets primære genstand nemlig Tilstandsvurderingen selv - hvor man traditionen tro samler vurderinger af de enkelte
bygningsdele for en bygning eller en afdeling. Dette objekt har arvet de primært administrative
egenskaber fra egenskabstabellerne vedr. Bebyggelse, Afdeling, Institution, Bolig-/erhvervsenhed og Ejendom, samt lokalitets- og stedegenskaber fra Bygning, Terræn, Etage, Rum og
Bygningsdele.
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Det fremgår af listen over Tilstandsvurderingens (egen)egenskaber, hvilke få nye egenskaber
der er tilføjet de lister, der udgør egenskabsgrundlaget for TV.
Det fremgår af tabelbilagene til nærværende kapitel, hvilke nye objekter der indføres. Reelt er
der primært tale om synonymer for allerede eksisterende objekter, men det har ikke endnu
kunne afklares endeligt.
- Ny tabel 6.13 "Egenskabsdata Tilstandsvurdering", som er en udfoldning og oplistning af
de egenskaber, der hører til tabel 2.9 Aktiviteter/processer position 36, Tilstandsvurdering.
Bilag 5.4.
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6. Egenskabsdata for Tilstandsvurdering - udbygning af BIM-FMDatabasen
6.1 Udbygning af BIM-FM-Databasen
Med udgangspunkt i opdateringerne af tabellerne i kapitel 5, Egenskabsdata for Tilstandsvurdering,
opdateres BIM-FM-databasen som planlagt med objekter og egenskaber vedr. tilstandsvurderinger i
det omfang de har kunnet identificeres.
Denne opdatering gennemføres på grundlag af de forslag til objekter, aktiviteter og leverancer, som er
oplistet i kapitel 5 - hvor det er relevant.
I praksis betyder det, at området Tilstandsvurdering kan vælges i databasen, og at alle tilknyttede objekter og egenskaber er til rådighed for folk, der ønsker at arbejde med implementering af objektbaserede Tilstandsvurdering-systemer.
Når denne udbygning er sket skal brugervejledningen udvides med et afsnit vedr. TV og eksempel på
dens anvendelse.

Inddatering i BIM-FM-databasen planlægges gennemført i 2016 eventuelt sammen med en opdatering
af data til støtte for udarbejdelse af IKT-specifikation og digital aflevering. Arbejdet vil ske med anvendelse af et suppleret Inddateringsark. Bilag 6.1 BasisInddateringsregneark v4-ML.xlsx samt Bilag 6.2
BHF-inddateringsliste TV-Database.xlsx.
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7. Anbefalinger om opfølgende aktiviteter
Undervejs i projektforløbet og under interviewrunderne er projektgruppen stødt ind i emner og diskussioner, som enten ligger i forlængelse af dette projekt, eller ikke kunne rummes inden for projektet. I
projektets sidste fase gennemførtes en diskussion og opsamling af disse emner, og projektgruppen
besluttede at samle op på dem ved at formulere en række forslag til projekter, som kunne løse udfordringerne, hvis de blev gennemført - alene, i kombination, eller som nye elementer i eksisterende udviklingsprogrammer eller -projekter.
På det afsluttende følgegruppemøde opfordrede følgegruppen Bygherreforeningen til at arbejde videre
med at undersøge mulighederne for at realisere nedestående seks projektforslag.
Projektforslagene har dels en tydelig indbyrdes sammenhæng og relation, som kræver en yderligere
bearbejdning i lyset af en prioriteringsdiskussion, og flere af dem har meget direkte relationer til projektforslag som allerede diskuteres på det almene udviklingsområde, i AlmenNet og i Bygherreforeningens IKT-strategiarbejde. Dette arbejde vil umiddelbart fortsætte som et element i Bygherreforeningens videre IKT-strategiarbejde, og i en tæt dialog med de deltagende virksomheder i projektet.
Projektbeskrivelserne er skitseforslag mhp. en diskussion af relevans, ejerskab og finansieringsmuligheder og er beskrevet til et niveau, hvor det kan afklares, om de aktuelt er relevante, og med forslag til
i hvilke regi man kan fortsætte diskussionen om deres eventuelle realisering.

Projekterne falder i tre grupper:




Konkrete opfølgningsaktiviteter af implementeringsmæssig art.
Standardiseringsaktiviteter som en fortsættelse af projektets konklusioner og anbefalinger.
Overordnede strategier for IKT på det almene område.

For hver gruppe drejer det sig om følgende projekter.
Konkrete opfølgningsaktiviteter af implementeringsmæssig art:
7.1 Formidling af udvalgte elementer fra TV-projektet
7.2 Netværk om brugerkrav vedr. integration mellem TV- og økonomisystemer.
7.3 Ramme for udarbejdelse af kvalitetsmål

Standardisering:
7.4 Standard for Objektegenskabssæt til Brugerkrav, Ydeevne, Kvalitetsmål og tilstandsvurdering
7.5 Standard for Mangeltyper, Mangler og Mangelafhjælpning

Udviklingsstrategi for IKT på det almene område
7.6 IKT-udvikling på det almene område - trin for trin

Note om sammenhængen mellem projekterne 7.3, 7.4 og 7.5
Projektskitse 7.3 er en vigtig/ligeværdig del af en treenighed af projekter bestående af projekt 7.3, 7.4
og 7.5, som tilsammen adresserer de udfordringer, som bl.a. TV-projektet har identificeret:


Udfordringen med den manglende kultur for udarbejdelse af kvalitetsmål, som adresseres i projekt 7.3, Ramme for udarbejdelse af kvalitetsmål, og hvor der defineres kvalitetsmål på et overordnet, generelt niveau for Bygning, System, og Bygningsdelsgruppe.
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Udfordringen med den manglende praksis for at understøtte beskrivelser af brugerkrav og ydeevner samt kvalitetsmål for bygningsdele ved hjælp af IFC-egenskaber som adresseres i projekt
7.4, Standard for Objektegenskabssæt til Brugerkrav, Ydeevne, Kvalitetsmål og Tilstandsvurderinger.



Udfordringen og ønsket om at etablere en standard for beskrivelser af typiske fejl og mangler ved
typiske bygningsdele og de tilhørende aktiviteter for afhjælpning af manglerne, som adresseres i
projekt 7.5, Standard for Mangeltyper, Mangler og Mangelafhjælpning.

Det er muligt og ønskeligt - og noget tyder på, at det vil være muligt - at gennemføre disse tre projekter i et bredere samarbejde med, eller parallelt med, De Statslige Bygherrer, Regionerne, Kommunerne (KL) samt nogle almene og private bygherrer forankret i AlmenNet og Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg.
Det ville være hensigtsmæssigt hvis alle tre projekter kunne gennemføres i en nær tilknytning til BuildingSMART.
Mulighederne for at realisere nogle af disse projektaktiviteter enkeltvis eller samlet - og evt. i sammenhæng med andre, igangværende projekter, eller projekter under opstart - vil blive undersøgt i løbet af
sommeren og efteråret 2016.
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7.1 Formidling af udvalgte elementer fra TV-projektet
Det anbefales, at der gennemføres en informationsaktivitet om projektets resultater mhp. at sikre at
disse bliver kendt og indarbejdet på det almene område.
Formidlingen bør målrettes medarbejdere der deltager i planlægning og gennemførelse af tilstandsvurderinger, herunder driftschefer og driftsfolk, og bør især fokusere på de grundlæggende principper
og metoder samt på procesmodellen.
Formidlingen bør endvidere fokusere på grænsefladerne mellem de centrale og de decentrale funktioner og på samarbejdsprocesser.
Formidlingsopgaverne udgøres af følgende aktiviteter:
1.

Udvikling af formidlingsprogram og et eller flere halvdagskurser i tæt samarbejde med AlmenNet.

2.

Identifikation af undervisere samt evt. procesansvarlige.

3.

Fremstilling af målrettet formidlingsmateriale vedr. TV-publikationen mhp. at supportere det/de
planlagte formidlingsforløb, deres emner og de respektive målgrupper.

4.

Information og publikation af program og formidlingsmateriale.

5.

Planlægning og gennemførelse af de praktiske opgaver forbundet med afholdelse af formidlingsaktiviteterne.

6.

Opsamling og formidling af erfaringer fra formidlingsaktiviteterne.

Formidlingen bør planlægges at starte i foråret/forsommeren 2016 og følges op i efteråret 2016.

Der bør søges tilskud til gennemførelsen af punkterne 1, 3 og 4, mens afholdelsen af formidlingsaktiviteterne bør kunne finansieres af deltagergebyr.
Projektet er delvist igangsat i et projekt, der kobler og formidler projektresultaterne fra Bygherreforeningens IKT projekter, med støtte fra UIBM.
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7.2 Netværk om brugerkrav vedr. integration mellem TV- og økonomisystemer.
Formål
Projektets formål er at støtte softwareudvikling og implementering inden for Det almene Byggeris område, som tilgodeser boligorganisationernes specifikke ønsker om en hensigtsmæssig udbygning og
integration af IKT-systemerne. Formålet med projektet er endvidere at sikre, at IKT-udviklingen fremover tager udgangspunkt i LBF's og Boligministeriets BIM-baserede FM-strategier på en økonomisk
overkommelig måde.
Projektet skal nøje planlægges og justeres og koordineres med aktiviteter i AlmenNet.

Baggrund
Interviews og vidensindsamling under TV-projektet har vist, at mange almene organisationer benytter
IKT-systemer til støtte for boligadministrationen, og i et vist omfang også til støtte for planlægning og
gennemførelse af TV, langtidsøkonomiplanlægning og henlæggelser mv.
Der er, i nogle af de på markedet værende applikationer, en vis integration mellem TV-applikationer
og planlægnings- og økonomisystemer - men hovedindtrykket er, at denne integration er sket/udviklet
på økonomisystemernes præmisser. De mest udbredte systemer har således ingen, eller kun en meget svag, forbindelse til den digitale dokumentation af organisationens byggerier, hvorfor det er umuligt, eller meget vanskeligt, at integrere f.eks. styring af vedligehold og TV med den digitale dokumentation af de fysiske strukturer og af vedligeholdsprojekter. Dette er en alvorlig hindring for en effektiv
IKT-anvendelse.
De organisationer, som ønsker en dybere integration mellem deres IKT-baserede systemer og disses
datacontainere eller databaser, sidder oftest alene i dialogen med SW-leverandørerne. Dette stiller
dem svagt i forhold til at komme igennem med krav og ønsker om udviklingen af funktioner til deres
system, og vil uvægerligligt ende som dyre, individuelle tilpasninger. Alternativt er der en tendens til, at
tilpasninger og udbygninger først bliver tilbudt, eller kan helt eller delvis realiseres, når SW-huset har
fået muligheden for at få flere kunder med på en specifik udvikling, som så i øvrigt bliver efter SW-husets prioriteringer i forhold til et gennemsnit af de ønsker, de mere eller mindre tilfældigt er stødt på.
Disse ønsker passer derfor ikke nødvendigvis særlig godt med den enkelte organisations ønsker og
arbejdsgange, og vil derfor ofte alligevel skulle tilpasses individuelt efterfølgende.
Der var blandt deltagerne i projektet derfor et udbredt ønske om, at dette problem adresseres i forlængelse af TV-projektet.

Målgruppe
Målgruppen for projektet er - i starten af netværksforløbet - systemansvarlige og superbrugere af de
mest udbredte SW-pakker til det almene område, som organiseres i brugernetværk med kolleger og
med en netværksansvarlig.
Senere, hvis projektet følger nedenfor beskrevne udvikling, inddrages medarbejdere og ledere som på
højt organisatorisk plan er ansvarlige for SW-strategi og -implementering.

Planlagte aktiviteter
Netværksprojektet gennemløber en udviklingsproces som, om alt går vel, vil omhandle følgende delelementer:


En udvælgelse af, hvilke IKT-systemer og boligselskaber, der skal dækkes af netværket. (Husk
DOTaAB/NTI).



Netværksmøder i brugergrupperne mhp. at identificere fælles synspunkter og specifikke udviklingsønsker og -behov.



Møder med SW-leverandørerne, pr. netværksgruppe, mhp. at konkretisere og specificere implementeringen af fælles brugerbehov.
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Fælles workshops for netværksgrupperne mhp. at identificere mulighederne for at "strømline" fælles ønsker og behov og fremsætte dem samlet over for SW-leverandørerne. Evt. suppleret med
tværfaglige netværksgrupper mhp. at diskutere, konkretisere og specificere fælles brugerbehov.



Hvis muligt udarbejdes fælles kravspecifikationer på centrale områder inden for Det almene Byggeri - herunder at beskrive kravene til systemintegration mellem de administrative systemer, de
faglige planlægningssystemer, herunder systemer til planlægning og gennemførelse af tilstandsvurderinger, og digitale, modelbaserede BIM-systemer.



Der gennemføres møder med SW-leverandørerne mhp. at konkretisere og specificere implementeringen af fælles integrationsbehov samt enes om at basere systemintegration af administrative
systemer og modeller ved hjælp af IFC.



Der gennemføres herefter udviklingsmøder mellem brugerne og SW-leverandørerne mhp. at
sikre en ensartet udvikling og implementering hos de enkelte brugere.



Der tages stilling til, om netværksaktiviteten skal fortsætte i form af en traditionel brugergruppe.



Kernegruppen for udarbejdelse af fælles kravspecifikationer på centrale områder inden for Det
almene Byggeri foreslås at fortsætte mhp. at sikre en koordinering af udviklingen af brugerkrav.

Organisering
Flere organisationsformer har været diskuteret undervejs, men der synes at være enighed om, at den
optimale løsning på dette udviklingstrin er, at tage udgangspunkt i allerede eksisterende, helt uformelle, brugergrupper og personlige kontakter samlet om hvert enkelt system, og lade en sådan netværksorganisation udgøre kernen i udviklingen.
Det anbefales derfor, at der fra starten tages initiativ til etablering af brugernetværk for forskellige IKTsystemer til det almene område, og at give dette brugernetværk et udviklingsperspektiv.

Overordnet tidsplan
Start ultimo 2016, hvis de fornødne økonomiske- og personressourcer kan findes.
Varighed 12 - 16 måneder.

Formidling
Det må antages, at de eksisterende formidlingskanaler på området er tilstrækkelige til at løse den løbende formidlingsopgave (AlmenNet), mens en sekretariatsfunktion kan facilitere processen og indgå i
at producere oplæg og indlæg, som benyttes dels internt i projektet (i netværkerne og mellem netværkerne), dels udadtil.

Omkostninger
Det antages, at brugerne selv kan bidrage med deres egen deltagelse i netværket og dets aktiviteter,
men det skønnes, at der er behov for involvering af faglige- og procesressourcer til driften af netværkerne i starten, og til at varetage de planlægnings- og styringsopgaver der vil opstå, når koordineringen mellem netværkerne gennemføres, og der starter egentlige udviklingsopgaver vedr. udvikling af
fælles kravspecifikationer.
Omfanget heraf skønnes at være 1/2 mandeår i de første 6 måneder og op til 1 mandeår i de sidste
op til 12 måneder.
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7.3 Ramme for udarbejdelse af kvalitetsmål
Formål
Projektets formål er at skabe en ramme for udarbejdelsen af kvalitetsmål, som baserer sig på objektive egenskaber - i størst muligt omfang, og i henhold til TV rapporten.
Med "ramme" forstås en struktur, en rækkefølge og en metode for formulering af kvalitetsmål gældende formuleringen af både generelle kvalitetsmål på et overordnet niveau for Bygning, System, og
Bygningsdelsgruppe og for Bygningsdel. Rammen skal endvidere beskrive struktur, rækkefølge og
metode for formulering af kvalitetsmål for specifikke egenskaber i henhold til IFC.
Dette arbejde bør tage udgangspunkt i formuleringerne på området i FvK hæfte 4 og kan med fordel
struktureres i henhold til Vitruvius' hovedbegreber:


Skønhed (arkitektonisk kvalitet)



Nytte (funktionalitet)



Holdbarhed (sunde bygninger rent bygningsfysisk)



Omgivelser (energi og miljø).

Helt generelt er projektets formål at bidrage til at understøtte anvendelsen af BIM-baserede FM-systemer, gennem at understøtte udviklingen af datasæt for FvK-bygningsdelene og -bestanddelene, og
dermed bidrage til at etablere en objekt- og datamæssig sammenhæng mellem brugerkrav, ydeevne
og kvalitetsmål.

Baggrund
Analysen har vist, at der er en meget svag tradition for formulering af kvalitetsmål, som kan gøres operationelle i vedligeholdsprocessen og danne grundlag for arbejdet med tilstandsvurderinger. En vigtig
forudsætning for at kunne følge den tilstandsbaserede vedligeholdsmodel, som næsten alle benytter,
og som er anbefalet af FvK hæfte 4, er således kun i begrænset omfang til stede. Det har konsekvenser for kvaliteten af tilstandsvurderingerne.
Ingen af de interviewede organisationer benytter objektive egenskaber i beskrivelsen af deres kvalitetsmål på det bygningsfysiske område. Der benyttes heller ikke strukturerede egenskabsdata i beskrivelsen af brugerkrav, ydeevne og kvalitetsmål - eller kun i stærkt begrænset omfang.
Der mangler derfor i dagens praksis et afgørende, vigtigt led i at realisere idéen om at lade vedligeholdet styre af en objektiv vurdering og overvågning af målte værdier på egenskaberne.
Endvidere betyder det, at bygherrerne ikke er særlig godt rustet mhp. at overvåge overholdelsen af
brugerkrav og kravspecifikationer under projekteringen og udførelsen. Der synes at være et "filter"
mellem de krav der stilles og specificeres, og evnen til at følge dem systematisk til dørs undervejs i
designfasen og i kvalitetssikringen af det afleverede.
Det skal i denne forbindelse oplyses, at emnet "kvalitetsmål" ikke er undersøgt specifikt i forhold til
brugerønsker og brugerkrav - men det er opfattelsen, at det i praksis vil give et markant løft til kvaliteten af dialogen mellem "afdelingen" og "beboerne" og "de centrale funktioner", hvis man i højere grad
skærpede arbejdet med at formulere sine kvalitetsmål, og at det i høj grad kunne støtte en løbende
evaluering af opfyldelsen af disse under projektering og udførelse.
Det anbefales derfor i TV-projektet, at der gennemføres et udviklingsarbejde mhp. at udvikle en rammestandard for kvalitetsmål for drift- og vedligeholdsaktiviteter, som kan understøtte udvikling af praksis i boligforeningerne, og som bla. kan danne grundlag for formulering af kravspecifikationer til SWudvikling på FM-området.
Et sådant arbejde bør tage udgangspunkt i ønsket om, at etablere en bedre (mere logisk) sammenhæng mellem formuleringer af brugerkrav, kvalitetskrav, ydeevnebeskrivelser og overvågning af tilstande af bygværker, bygninger samt af tekniske anlæg.
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Målgruppe
Målgruppen for projektet er primært de driftsansvarlige i organisationerne - såvel centralt som decentralt, herunder specielt de medarbejdere, som deltager i planlægning og gennemførelse af TV og fastlæggelse af budgetter for vedligehold på kort og længere sigt.
Men fordi det handler om at etablere en samlet informationsstruktur, som sammenknytter brugerønsker og kravspecifikationer og byggeprogram med projekteringskontrol og systematisk erfaringsopsamling, så har emnet berøringsflader også til organisationernes projektafdelinger og til den overordnede faglige og strategiske ledelse. Repræsentanter fra alle disse grupperinger bør være repræsenteret i projektet.

Planlagte aktiviteter
Projektet skal gennemløbe følgende emner og aktiviteter, men ikke nødvendigvis sekventielt:


Beskrivelse af grænsefladen mellem formulering af generelle kvalitetsmål på et overordnet niveau
for Bygning, System, og Bygningsdelsgruppe og Bygningsdel og beskrivelsen af specifikke kvalitetsmål for FvK bygningsdele og bestanddele med brug af IFC-egenskaber. (Disse behandles inden for rammerne af projekt 4: Standard for Kvalitetsmål og Objektegenskaber).



Udvikling af struktur, parametre og rækkefølge for beskrivelse af generelle kvalitetsmål på et
overordnet niveau for Bygning, System, og Bygningsdelsgruppe og Bygningsdel.



Beskrivelse af kvalitetsmål på et overordnet, generelt niveau for Bygning, System, og Bygningsdelsgruppe og Bygningsdel for hvert objekt i objekttabellerne i FvK.



Specifik beskrivelse af grænsefladen mellem dette projekts generelle beskrivelser af kvalitetsmål
på det generelle niveau for overordnede bygningsdele, og beskrivelsen i projekt 4 af den specifikke beskrivelse af FvK-objekternes egenskaber og egenskabsværdier.

Projektet skal koordineres med projekt 7.4 kvalitetsmål og standardegenskaber som skal beskrive
specifikke kvalitetsmål for FvK bygningsdele og bestanddele med brug af IFC-egenskaber.

Organisering
Projektet organiseres som et fælles udviklingsprojekt på det almene område, og af effektivitetshensyn
slankest muligt, under hensyntagen til den nødvendige brugermæssige og faglige bredde.
Projektet bør have følgende organisatoriske elementer:

Projektejer:

Projektets ejer findes i kredsen af interessenter for området, som meget gerne
skulle kunne dække projekterne 7.3, 7.4 og 7.5 for det almene område. Projektejeren bør være en af de primære interessenter på området.

Styregruppe:

Der udpeges en gruppe af interessenter på det almene område som overordnet
styregruppe for projektet. Denne gruppe suppleres lejlighedsvis med en deltagere
fra projekterne 7.4 og 7.5 af koordineringshensyn.

Fagl sekr:

Styregruppen nedsætter et fagligt sekretariat af to til tre faglige deltidssekretærer
med speciale på relevante områder.

Projektleder:

Interessenterne udpeger en fagligt kompetent projektleder for projektet.

Admin. sekr:

Interessenterne udpeger en organisation til at fungere som administrativt sekretariat og deltager i den løbende formidling om projektet.

Implementering:

Parallelt med projektet søges etableret en pilot-implementeringsgruppe bestående
af virksomheder blandt arbejds- eller styregruppens deltagere og et eller flere SWleverandører.

Det skal i forbindelse med organiseringen af projektet sikres, at der er en tæt forbindelse med projekterne 7.4 og 7.5, hvis det lykkes at få disse projekter startet - gerne i form af overlap i personkredsen
og/eller gennem etablering af fælles koordinerings- eller arbejdsgruppe for de tre projekter.
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Overordnet tidsplan
Projektets samlede varighed bør planlægges inden for en ramme af op til 18 måneder.
Projektet bør tilstræbes startet i løbet af 2016.
Projektet starter med en planlægningsproces, hvor organisationen, finansieringen og bemandingen
fastlægges, og hvor den nye projektorganisation gennemfører en detaljering af projektplanen. Her
fastlægges organisation, tid og bemanding af organisationen, når det er endeligt afklaret, om projekterne 7.4 og 7.5 også kan iværksættes, og om der kan iværksættes tilsvarende projekter på set statslige-, regionale-, kommunale og private område.

Formidling
Det må antages, at de eksisterende formidlingskanaler på området er tilstrækkelige til at løse den løbende formidlingsopgave (AlmenNet og Bygherreforeningen), mens en sekretariatsfunktion kan facilitere processen og indgå i at producere oplæg og indlæg, som benyttes dels internt i projektet mellem
de tre koordinerede projekter 7.3, 7.4 og 7.5, dels udadtil.

Omkostninger
Projektet skønnes at have et tilskudsbehov på ca. 1,5 mio. kr., hvortil kommer en skønsmæssig tilsvarende egenfinansiering fra de deltagende 5-7 virksomheder.
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7.4 Standard for Objektegenskabssæt til Brugerkrav, Ydeevne, Kvalitetsmål og tilstandsvurdering
Formål
Projektets formål er at identificere egenskaber og fastsætte egenskabsværdier/-værdigrænser for alle
FvKs objekter og bestanddele. Disse egenskaber og deres tilhørende værdisæt skal udgøre en samlet
standard for egenskaber ved FvK-objekterne, som kan benyttes i arbejdet med at formulere og specificere brugerkrav, specifikke ydeevner og kvalitetsmål samt til at beskrive bygningers specifikke tilstand
i tilstandsvurderinger.
Standarden skal basere sig på IFC-egenskaber, som må forudses udbygget med egenudviklede
"proxy" egenskaber, som vil kunne benyttes af IFC-kompatibel software. Hensigten er, at søge at gøre
standarden til en integreret del af IFCs egenskabsdatasæt.
Standarden skal endvidere kunne benyttes i forbindelse med specifikation af dataleverancer i henhold
til IKT-bekendtgørelsens bestemmelser om Digital Aflevering.

Baggrund
Projektet udspringer direkte af TV-rapportens kapitel 1.3 og 1.4.
Projektets baggrund er, at moderne BIM-baserede FM-systemer bør have en systemarkitektur, som
kan rumme håndteringen af den funktionelle og datamæssige sammenhæng mellem formulering af
brugs- og funktionskrav, ydeevnespecifikationer (YE) og tilstandsovervågning (TV) - baseret på en systematisk og objektiv anvendelse af egenskabsdata på bygværkets grundlæggende objekter. Dette vil
muliggøre etableringen af en direkte sammenhæng mellem kravformuleringer, opførelse, vedligeholdsplanlægning, tilstandsvurdering, drift og systematisk erfaringsopsamling.
Projektet baserer sig endvidere på den erkendelse, at det vil være en klar fordel, hvis drifts- og vedligeholds aktiviteter - og deres tilhørende budgettering - fremover direkte baseres på objektivt målbare
egenskaber for de enkelte objekter, i stedet for på subjektive vurderinger af bygningsfysiske tilstande
(tilstandsniveauer).
Skal vi fremover kunne udnytte BIM-baserede værktøjer til at støtte Byg- og Driftsherrens aktiviteter i
forbindelse med gennemførelse af projekter og bygningsdrift, så skal der være en datamæssig konsistens og sammenhæng mellem de egenskaber der knyttes til de enkelte objekter, og som går igen fra
den løbende overvågning af bygningernes ydelser, og som via systematisk erfaringsopsamling og formidling til brugerne danner grundlag for en løbende dialog med brugerne om hvorvidt bygningerne
stadig er optimale i forhold til deres anvendelse. Er der et misforhold mellem behovene og ydelsen
starter en proces, som formulerer brugerkrav, som transformeres til kravspecifikationer til et renoverings- eller projekteringsteam.
Kravene/byggeprogrammet formulerer for første gang formelt og struktureret brugernes kvalitetsmål
og vil indgå i designernes specifikationer af ydeevner til løsninger og bygningsdele. Det er disse specifikationer, som i form af ydeevne-beskrivelser og egenskabsdata efterfølgende danner grundlag for
den mapping, der foretages løbende af både bygherre, rådgiver og entreprenøren mellem løsninger
og leverancer, og som danner grundlag for tilbudsgivning, kontrahering og produktionsforberedelse og
byggeri.
Er alle disse processer understøttet af objekter med tilknyttede egenskaber i form af strukturerede
egenskabsdata, kan dialog- og kontrolprocesser kvalificeres og effektiviseres. Under design- og byggefasen vil byg- og driftsherren kunne kontrollere, om han får et produkt, som svarer til hans specifikationer, og når byggeriet afleveres sammen med digitale data, der repræsenterer byggeriets objekter
og egenskabsdata, vil disse kunne indgå i en udvikling af kvalitetsmål, som fremover vil kunne danne
grundlag for tilstandsovervågning og TV, og dermed vedligeholdsplanlægning, som er/kan være direkte funderet i objektiv viden om bygværkets objekter og egenskabernes dataværdier.
Dette projekts bidrag med en Standard for Objektegenskabssæt for Brugerkrav, Ydeevne, Kvalitetsmål og tilstandsvurdering vil i høj grad vil kunne understøtte udviklingen af IKT-værktøjer, som er i
stand til at håndtere bygningsobjekter med krav- og driftsrelaterede egenskabsdata, som kan bukke
enderne sammen på procesmodellen, og fungere som det sammenhængende bindeled mellem anvendelse, brugerkrav, ydeevne, tilstandsvurdering og vedligeholdsplanlægning.
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Projektresultatet vil samtidig rumme muligheder for på en systematisk måde - og i den samme datastruktur - at opsamle og opbevare erfarings- og tilstandsdata.
Projektet vil endelig udgøre et vigtigt grundlag for udarbejdelsen af kvalitetsmål, som på effektiv måde
kan understøtte gennemførelsen af tilstandsvurderinger baseret på objektive informationer om bygningernes bygningsfysiske tilstande.

Målgruppe
Målgruppen for projektet er primært de driftsansvarlige i organisationerne - såvel centralt som decentralt, herunder specielt de medarbejdere, som deltager i planlægning og gennemførelse af TV og fastlæggelse af budgetter for vedligehold på kort og længere sigt.
Men fordi det handler om at etablere en samlet informationsstruktur, som sammenknytter brugerønsker og kravspecifikationer og byggeprogram med projekteringskontrol og systematisk erfaringsopsamling, så har emnet berøringsflader også til organisationernes projektafdelinger og til den overordnede faglige og strategiske ledelse. Repræsentanter fra alle disse grupperinger bør være repræsenteret i projektet.
Da en del af projektet handler om datastrukturer og IFC, bør også deltage IKT-ansvarlige samt folk
med viden om IFC.

Planlagte aktiviteter
Projektet skal gennemløbe følgende emner og aktiviteter, men ikke nødvendigvis sekventielt:


Scanning i BuildingSMART for evt. eksisterende standardiserede egenskabsdatasæt for brugerkrav, ydeevne, kvalitetsmål og tilstandsvurdering (eller lignende) med udgangspunkt i FvKs ca.
130 objekter plus tilhørende bestanddele.



Identifikation af egenskaber og evt. egenskabsdatasæt ved gennemgang og analyse af udvalgte
eksempler og rapportmateriale inden for områderne Brugerkrav, Ydeevne, Kvalitetsmål og tilstandsvurdering med udgangspunkt i FvKs ca. 130 objekter plus tilhørende bestanddele.



Valg af, eller udvikling af, struktur, parametre og rækkefølge for beskrivelse af specifikke egenskaber, samt metode til håndtering af egenskabsdataværdier eller -værdigrænser baseret på
IFCs metoder og praksis.



Valg af "minimums egenskabsdatasæt" for hvert område og hvert objekt i objekttabellerne i FvK.



Beskrivelse af specifikke minimums-egenskabsdatasæt og -værdigrænser for det valgte område
og for hvert objekt i objekttabellerne i FvK.



Implementering i BIM-FM-databasen.



Formidling (løbende) til BuildingSMART.

Projektet skal koordineres med projekt 7.3, Ramme for udarbejdelse af kvalitetsmål og med projekt
7.5, Standard for Mangeltyper, Mangler og Mangelafhjælpning.

Organisering
Projektet organiseres som et fælles udviklingsprojekt på det almene område, og af effektivitetshensyn
slankest muligt, under hensyntagen til den nødvendige brugermæssige og faglige bredde.
Projektet bør have følgende organisatoriske elementer:

Projektejer:

Projektets ejer findes i kredsen af interessenter for området, som meget gerne
skulle kunne dække projekterne 7.3, 7.4 og 7.5 for det almene område.

Styregruppe:

Der udpeges en gruppe af interessenter på det almene område som overordnet
styregruppe for projektet. Denne gruppe suppleres lejlighedsvis med en deltagere
fra projekterne 7.3 og 7.5 af koordineringshensyn.
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Fagl sekr:

Styregruppen nedsætter et fagligt sekretariat af to til tre faglige deltidssekretærer
med speciale på relevante områder.

Projektleder:

Interessenterne udpeger en fagligt kompetent projektleder for projektet.

Admin. sekr:

Interessenterne udpeger et administrativt sekretariat og deltager i den løbende formidling om projektet.

Implementering:

Parallelt med projektet søges etableret en pilot-implementeringsgruppe bestående
af virksomheder blandt arbejds- eller styregruppens deltagere og et eller flere SWleverandører.

Det skal i forbindelse med organiseringen af projektet sikres, at der er en tæt forbindelse med projekterne 7.3 og 7.5, hvis det lykkes at få disse projekter startet - gerne i form af overlap i personkredsen
og/eller gennem etablering af fælles koordinerings- eller arbejdsgruppe for de tre projekter.
Det skal i forbindelse med organiseringen af projektet sikres, at der er en tæt forbindelse til det danske
og nordiske chapter af BuildingSMART, og en eller flere af nøglepersonerne herfra bør have en forpligtende tilknytning til projektet.
Overordnet tidsplan
Projektets samlede varighed bør planlægges inden for en ramme af op til 18 måneder.
Projektet bør tilstræbes startet i 2016.
Projektet starter med en planlægningsproces, hvor organisationen, finansieringen og bemandingen
fastlægges, og hvor den nye projektorganisation gennemfører en detaljering af projektplanen. Her
fastlægges organisation, tid og bemanding af organisationen, når det er endeligt afklaret, om projekterne 7.3 og 7.5 også kan iværksættes, og om der kan iværksættes tilsvarende projekter på set statslige-, regionale-, kommunale og private område.

Formidling
Det må antages, at de eksisterende formidlingskanaler på området er tilstrækkelige til at løse den løbende formidlingsopgave (AlmenNet og Bygherreforeningen), mens en sekretariatsfunktion kan facilitere processen og indgå i at producere oplæg og indlæg, som benyttes dels internt i projektet mellem
de tre koordinerede projekter 7.3, 7.4 og 7.5, dels udadtil.

Omkostninger
Projektet skønnes at have et tilskudsbehov på ca. 2 mio. kr., hvortil kommer en skønsmæssig tilsvarende egenfinansiering fra de deltagende 5-7 virksomheder.
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7.5 Standard for Mangeltyper, Mangler og Mangelafhjælpning
Formål
Projektets formål er at udvikle et værktøj og en standard til støtte for implementering af "mangelregistreringsmodellen" beskrevet i kapitel 1.2 i TV-rapporten som et supplement til "egenskabsdatamodellen".
Standarden skal basere sig på IFC-egenskaber, som må forudses udbygget med egenudviklede
"proxy" egenskaber, som vil kunne benyttes af IFC-kompatibel software. Hensigten er, at søge at gøre
standarden til en integreret del af IFCs egenskabsdatasæt.
Projektet har endvidere til formål at understøtte udvikling og implementering af TV-applikationer, som
kan supportere TV og budgetlægning ved at referere til "standardfejl" til hvilke der kan høre "standardafhjælpning" som kan være prissat.
Standarden skal endvidere kunne benyttes i forbindelse med specifikation af dataleverancer i henhold
til IKT-bekendtgørelsens bestemmelser om Digital Aflevering.

Baggrund
Projektet udspringer direkte af TV-rapportens kapitel 1.2, 1.3 og 1.4.
Det er flere gange under projektforløbet blevet nævnt, at det er et stort savn, at man ikke på det almene område har etableret detaljerede "standarder" eller "best practice" for processer og aktiviteter på
Drifts- og Vedligeholdsområdet. Det anbefales, at der gennemføres et udviklingsarbejde mhp. at udvikle en rammestandard for drift- og vedligeholdsaktiviteter, som kan understøtte udvikling af praksis i
boligforeningerne, og som kan danne grundlag for formulering af kravspecifikationer til SW-udvikling
på FM-området.
Dette projekt tager hul på denne udvikling ved at gennemføre en standardisering inden for områderne
Mangeltyper, Mangler og Mangelafhjælpning.
Et sådant arbejde bør tage udgangspunkt i ønsket om, at etablere en bedre (mere logisk) sammenhæng mellem formuleringer af brugerkrav, kvalitetskrav, ydeevnebeskrivelse og overvågning af tilstande af bygværker og bygninger samt tekniske anlæg, som beskrevet i TV-rapporten.
Projektets skal identificere egenskaber og fastsætte egenskabsværdier for alle relevante FvK objekter
og bestanddele på områderne: mangeltyper, specifikke mangler og afhjælpning af mangler. Disse
egenskaber og deres tilhørende værdisæt skal udgøre en samlet standard for egenskaber ved FvKobjekterne, som kan benyttes i arbejdet med at formulere og specificere brugerkrav, specifikke ydeevner, kvalitetsmål og til at beskrive bygningers specifikke tilstand i tilstandsvurderinger.
Projektresultatet vil samtidig rumme muligheder for på en systematisk måde - og i den samme datastruktur - at opsamle og opbevare erfarings- og tilstandsdata.
Projektet vil endelig udgøre et vigtigt grundlag for udarbejdelsen af kvalitetsmål, som på effektiv måde
kan understøtte gennemførelsen af tilstandsvurderinger baseret på objektive informationer om bygningernes bygningsfysiske tilstande.
Målgruppe
Målgruppen for projektet er primært de driftsansvarlige i organisationerne - såvel centralt som decentralt, herunder specielt de medarbejdere, som deltager i planlægning og gennemførelse af TV og fastlæggelse af budgetter for vedligehold på kort og længere sigt.
Afhængigt af om der foreligger objektive kvalitetsmål kan det være nødvendigt at involvere organisationernes projektafdelinger – se projekt 7.4
Da en del af projektet handler om datastrukturer og IFC, bør også deltage IKT-ansvarlige samt folk
med viden om IFC.
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Planlagte aktiviteter
Projektet skal gennemløbe følgende emner og aktiviteter, men ikke nødvendigvis sekventielt:


Scanning i det almene område efter organisationer der arbejder systematisk med "mangelregistreringsmodellen" samt af IKT-systemer, der benytter denne metode.



Identifikation og klassifikation af mangeltyper med udgangspunkt i FvKs objekter og tilhørende
bestanddele.



Identifikation af mangler samt valg af, eller udvikling af, struktur, parametre og rækkefølge for beskrivelse af specifikke mangler, samt metode til håndtering af egenskabsdataværdier eller -værdigrænser baseret på IFCs metoder og praksis med udgangspunkt i FvKs objekter plus tilhørende
bestanddele.



Valg af "minimums (mangel)egenskabsdatasæt" for hvert område og hvert objekt i objekttabellerne i FvK.



Beskrivelse af specifikke mangler udtrykt i egenskabsdatasæt og -værdigrænser for det valgte
område og for hvert objekt i objekttabellerne i FvK.



Beskrivelse af mangelafhjælpning i tabelform, som kan mappes til mangler.



Implementering i BIM-FM-databasen.



Formidling (løbende) til BuildingSMART.

Projektet skal koordineres med projekt 7.3, Ramme for udarbejdelse af kvalitetsmål og med projekt
7.4, Standard for Objektegenskabssæt til Brugerkrav, Ydeevne, Kvalitetsmål og tilstandsvurdering.

Organisering
Projektet organiseres som et fælles udviklingsprojekt på det almene område, og af effektivitetshensyn
slankest muligt, under hensyntagen til den nødvendige brugermæssige og faglige bredde.
Projektet bør have følgende organisatoriske elementer:

Projektejer:

Projektets ejer findes i kredsen af interessenter for området, som meget gerne
skulle kunne dække projekterne 7.3, 7.4 og 7.5 for det almene område.

Styregruppe:

Der udpeges en gruppe af interessenter på det almene område som overordnet
styregruppe for projektet. Denne gruppe suppleres lejlighedsvis med en deltagere
fra projekterne 7.3 og 7.5 af koordineringshensyn.

Fagl sekr:

Styregruppen nedsætter et fagligt sekretariat af to til tre faglige deltidssekretærer
med speciale på relevante områder.

Projektleder:

Interessenterne udpeger en fagligt kompetent projektleder for projektet.

Admin. sekr:

Interessenterne udpeger et administrativt sekretariat som deltager i den løbende
formidling om projektet.

Implementering:

Parallelt med projektet søges etableret en pilot-implementeringsgruppe bestående
af virksomheder blandt arbejds- eller styregruppens deltagere og et eller flere SWleverandører.

Det skal i forbindelse med organiseringen af projektet sikres, at der er en tæt forbindelse med projekterne 7.3 og 7.4, hvis det lykkes at få disse projekter startet - gerne i form af overlap i personkredsen
og/eller gennem etablering af fælles koordinerings- eller arbejdsgruppe for de tre projekter.
Det skal i forbindelse med organiseringen af projektet sikres, at der er en tæt forbindelse til det danske
og nordiske chapter af BuildingSMART, og en eller flere af nøglepersonerne herfra bør have en forpligtende tilknytning til projektet.

Overordnet tidsplan
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Projektets samlede varighed bør planlægges inden for en ramme af op til 18 måneder.
Projektet bør tilstræbes startet i 2016.
Projektet starter med en planlægningsproces, hvor organisationen, finansieringen og bemandingen
fastlægges, og hvor den nye projektorganisation gennemfører en detaljering af projektplanen. Her
fastlægges organisation, tid og bemanding af organisationen, når det er endeligt afklaret, om projekterne 7.3 og 7.4 også kan iværksættes, og om der kan iværksættes tilsvarende projekter på set statslige-, regionale-, kommunale og private område.

Formidling
Det må antages, at de eksisterende formidlingskanaler på området er tilstrækkelige til at løse den løbende formidlingsopgave (AlmenNet og Bygherreforeningen), mens en sekretariatsfunktion må indgå i
at producere oplæg og indlæg, som benyttes dels internt i projektet mellem de tre koordinerede projekter 3, 4 og 5, dels udadtil.

Omkostninger
Projektet skønnes at have et tilskudsbehov på ca. 1,5 mio. kr., hvortil kommer en skønsmæssig tilsvarende egenfinansiering fra de deltagende 5-7 virksomheder.
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7.6 IKT-udvikling på det almene område - trin for trin
Formål
Projektets formål er at udarbejde en overordnet beskrivelse af IKT-historien for Det almene Byggeri,
som kan danne rammen for en forståelse og accept af den gennemførte strategi, og som kan fastholde det almene område som førende og normsættende på IKT-området.
Formålet er endvidere, at udarbejde en skitse til en samlet strategi for, hvordan Det almene Byggeri
kan komme helt i mål med implementeringen af en BIM-baseret FM-strategi - den strategi som LBF og
Boligministeriet har fulgt gennem snart mange år.
Formålet er endvidere at udpege en prioriteringsrækkefølge for kommende udviklingsprojekter på det
almene område, som er tilpasset de reelle behov, som er teknologisk og økonomisk realistisk, og som
er i overensstemmelse med udviklingen i branchen og med dens IKT-udviklingsaktiviteter.

Baggrund
Diskussioner undervejs i projektforløbet om den samlede strategi for området, som efterlod et indtryk
af, at der var behov for review af IKT-strategien mhp. at kunne agere i forhold til udviklingen i branchen - ikke mindst under indtryk af effekten af "Kom godt i gang" og IKT-Bekendtgørelsen.
Målgruppe
Ledelseslaget i det Almene Byggeri, AlmenNet, de relevante ministerier og offentlige styrelser.

Planlagte aktiviteter og foreløbig tidsplan








Fælles forståelsesramme – maj-juli 2016
For at skabe en forståelsesramme udarbejdes en overordnet beskrivelse af IKT-historien for Det
almene Byggeri, som kan skabe accept af den skitserede strategi, og som kan fastholde det almene område som dagsorden- og normsættende på IKT-området.
IKT-vision og strategi for den almene sektor – juli-oktober 2016
Skitse til en samlet IKT-vision og –strategi(er) for, hvordan Det almene Byggeri kan komme i mål
med implementeringen af en BIM-baseret FM-strategi – som opfølgning og overbygning på de
strategiske tiltag som LBF, BSF og ministeriet har bidraget med gennem mange år.
Trin for trin guide – september-november 2016
På baggrund af ovenstående og de øvrige projektresultater udarbejdes en trin-for-trin-guide, der
tydeliggør strategien, forudsætningerne for implementering og de skridt og valg, der skal tages af
den enkelte almene boligorganisation
Kortlægning af nye udviklingsprojekter – maj-december 2016
Der etableres en prioriteringsrækkefølge for kommende udviklingsprojekter på det almene område, som er tilpasset de reelle behov, som er teknologisk og økonomisk realistisk, og som er i
overensstemmelse med udviklingen i branchen og med dens IKT-udviklingsaktiviteter.

Formidling
Primær formidling via AlmenNet.

Omkostninger
Projektet er delvist igangsat som et led i en sammenhængende formidling af Bygherreforeningens IKT
værktøjer til den Almene sektor.

Diskussionsgrundlag
Diskussionen foreslås at starte på grundlag af følgende figurer, som forelå på projektets sidste Følgegruppemøde.
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8. Begreber, forkortelser og kilder
Denne begrebs- og forkortelsesliste er baseret på begrebskataloget fra projektet Fra papir til BIM og
BIM-modelstrategi for FM, dog reduceret og tilpasset med begreber og forkortelser, der anvendes i
denne rapport.

Væsentligste kilder


Forvaltnings Klassifikation, samlet rapport: Landsbyggefonden August 2009 (Publikationen senere opdelt i 9 selvstændige hæfter, 2012 - 2013. Se Landsbyggefondens hjemmeside hvor alle
rapporter kan downloades).



Forvaltnings Klassifikation, Hæfterne 1 - 8: Landsbyggefonden af Marts 2013 (Publikationen kaldes efterfølgende: FvK).



Forvaltnings Klassifikation, især Hæfte 4: "Metode til styring af vedligehold", version 2.2, Landsbyggefonden af Marts 2013 (Publikationen kaldes efterfølgende: FvK H4).



FvK Hæfte 6 (Egenskabsdata, version 2.2) LBF 2013.



FvK Hæfte Tabeller (Tabeller, version 2.3) LBF 2015.



Norsk Standard NS 3424 (Tilstandsanalyse for byggverk, Innhold og gjennemføring), Norsk Standard.



Håndbog i Facilities Management, Per Anker Jensen, DTU-CFM.



IKT-Specifikation og ydelsesbeskrivelser for Den almene Sektor, version 1.1, Boligministeriet og
Bygherreforeningen 2015.



Kulturens Bygninger, Analyse af potentialer og udfordringer. Kulturstyrelsen og Bygherreforeningen, september 2014.

Væsentligste forkortelser og begreber
2D (digital)

Beskrivelse af dataobjekters geometri ved hjælp af rastergrafik eller (x,y)
vektorgrafik.

3D (digital)

Beskrivelse af dataobjekters geometri ved hjælp af en rumlig (x,y,z) vektorgrafik.
Bemærkninger
Den valgte definition knytter sig til 3D anvendt i forbindelse med bygningsmodeller og relater sig dermed ikke til bl.a. filmindustriens anvendelse af
3D teknik i Virtuel Reality.

BIM

Bygnings Informations Modellering er en proces, der tilsigter at opbygge
digitale objektbaserede bygningsmodeller med sikre relationer mellem dataobjekterne samt mellem objekternes grafiske og alfanumeriske egenskabsdata.
Bemærkninger
Begrebet BIM anvendes både i Danmark og internationalt både om Building Information Model og Building Information Modelling. At definere BIM
som Building Inforation Modelling er derfor er valg. Et valg som har den
fordel, at det gør betegnelsen BIM-model logisk.
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BIM-model

Digital bygningsmodel opbygget af objekter med relationer mellem objekterne samt mellem objekternes grafiske og alfanumeriske egenskabsdata.
Bemærkninger
Om datarelationerne er etableret i et enkelt system eller har karakter af en
”Cloud of data” er ikke afgørende for definitionen. Det er heller ikke afgørende for definitionen om modellen omfatter 3D geometri.

BIM open (open BIM)

BIM og BIM-model baseret på åbne standarder.
Bemærkninger
Building SMART kommer i sin definition kun ind på betydningen ”open” og
dermed ikke ind på, om open BIM er en proces, eller om de er resultatet
af samme.

Brugerkrav

Brugerkrav er synonym for brugerønsker, som er formaliseret og struktureret mhp. at kunne indgå i en formel kravspecifikation for bygninger, enheder, rum og bygningsdele.
Bemærkninger
Brugerkrav kan dels udtrykkes i generelle vendinger som funktionskrav,
dels udtrykkes som specifikke egenskabsdataværdier for specifikke objekter.

BuildingSMART

International organisation som har ansvaret for udvikling af IFC-standarden og dens implementering i byggeriet internationalt.
Bemærkninger
Danmark deltager sammen med de øvrige nordiske lande aktivt i udviklingen gennem medlemsskab i BuildingSMART Nordic Chapter.

Bygning

En eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed, og som skærmer
mod vejrliget (en klimaskærm).
Bemærkninger
Det anses som praktisk for ejendomsforvaltning at anvende den definition
af bygning, der anvendes i offentlig forvaltning på trods af, at denne er i
klar modstrid med DBK.
Formålet med den præcise definition er i al væsentlighed at fastholde den
gængse betydning af begrebet og dernæst at afgøre, hvad der skal opfattes som én og hvad der skal opfattes som flere bygninger

Bygningsdel

Et objekt i bygning eller terræn som i sig selv eller i kombination med andre objekter opfylder en karakteristisk funktion.
Bemærkninger
Construction entity part i ISO12006-2 er oversat til bygningsdel, simpelthen fordi det passer til begrebet bygningsdel, som det i årtier har været
opfattet og anvendt i den danske byggesektor.
Den valgte definition tydeliggør tillige, at der er tale om et objekt og dermed indirekte, at vi anvender betegnelsen bygningsdel både om det fysiske objekt og om dataobjektet.
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Bygningssyn

Systematisk gennemgang, registrering og dokumentation af en bygning
og dens bygningsdele mhp. at skaffe sig viden om deres beskaffenhed og
tilstand.
Bemærkninger
Begrebet benyttes som synonym for TV.
Begrebet benyttes tillige ofte som benævnelsen for resultatet eller dokumentationen heraf.
I det almene byggeri skal der en gang årligt foretages en gennemgang af
ejendommens vedligeholdelsestilstand (Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Nr. 42 af 23.januar 2008).

Cloud of data

En samling relaterede data tilgængelige for brugerne via internettet. Går
også under betegnelsen ”skyen”.

Core Business

En organisations eller virksomheds kerneforretning

Data
Repræsentation af information og parameterværdier.
Bemærkninger
Begrebet anvendes i projekterne i sammensætningen: Data Governance,
database, datamodelling, datarelationer, datasamlinger og datastyring,
men er som selvstændigt begreb ikke defineret.
Database

En samling data etableret med et eller flere bestemte formål og ordnet i
en begrebsmæssig struktur, der er opbygget på grundlag af disse datas
karakteristika og indbyrdes relationer. (*ISO/IEC 2382-1:1993)
Bemærkninger
I praksis vil en database ofte være placeret på en computer og udgøre en
anvendelsesmæssig helhed.

Dataobjekt, geometri

En matematisk beskrivelse af de af dataobjektets egenskabsdata, der omhandler form, størrelse og placering i rummet.

Data relationer

Datarelationer betyder, at data i en datamængde henviser til eller har
samme værdi som data i en anden datamængde.
Bemærkninger
Er som ordet beskriver relation mellem data. Et særligt begreb er relat–
ionsdatabase (se database).

Datastyring

Administrativ proces ved hvilken data fanges, valideres, lagres, sikres
samt opdateres og i hvilke deres tilgængelighed sikres med henblik på at
tilfredsstille brugernes behov.
Bemærkninger
De er uklart, om datastyring og data management er synonymer.

Data Governance

Dataledelse i en organisation med henblik på at kvalitetssikre de processer og metoder, der knytter sig til håndtering af data hos såvel dataansvarlige som medarbejdere.

Dokument

Samling af informationer på et datamedium. (DS/EN 62023:2003)
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Bemærkninger
Begrebet dokument har tidligere været anvendt om den papirbårne a/n information. Det er vigtigt at synliggøre ovenstående internationalt anerkendte definition, da det ellers kan skabe forvirring
Dokumentation

Samling af dokumenter, der vedrører et givent emne. (DS/EN
62023:2003)

Drift (bygnings- /ejendomsdrift)

Fællesbetegnelse for planlægning, styring og gennemførelse af de aktiviteter som sikrer, at bygninger og terræn både med hensyn til kvalitet og
anvendelighed fastholdes på et fastsat niveau.
Bemærkninger
Drift omfatter ofte følgende aktiviteter: Forebyggende, afhjælpende og oprettende vedligehold, pasning/styring/overvågning af tekniske anlæg, forsyning og renhold, sikkerhed og overvågning.

Egenskab (property)

Et byggeobjekts karakteristika samt relationer til andre objekter.
Bemærkninger
Den valgte definition fokuserer til forskel fra DS/EN 9000:2000 på karakteristika i stedet for på særpræg.

Egenskabsdata

Data om byggeobjekters karakteristika samt relationer til andre objekter.

Ejendom

Areal og bebyggelse, der tilhører samme ejer, og som udgør en driftsenhed. Kan bestå af samlet fast ejendom, umatrikuleret ejendom, ejerlejlighed, bygning på lejet grund, bygning på søterritoriet, fraskilt andel i fælleslod. (Selvstændig fast ejendom eller Vurderingsejendom)
Bemærkninger
Ud over den nævnte definition af ejendom findes tillige begreberne samlet
fast ejendom og bestemt fast ejendom, som ikke indgår i denne begrebsliste.

Ejendomsforvaltning

1. Organisation som forestår de forvaltningsmæssige aktiviteter af ejendomme.
2. Forvaltningsmæssige aktiviteter relateret til ejendomme. Aktiviteterne
kan ligge inden for områderne: Investeringsforvaltning, finansiel/administrativ forvaltning, byggeopgaver, arealforvaltning og driftsforvaltning.
Bemærkninger
Da begrebet anvendes om såvel organisationen som aktiviteterne, er
begge disse anført.

Facility Management

Den integrerede planlægning, gennemførelse og ledelse af ejendomme
samt serviceforanstaltninger og hjælpemidler, som bidrager til en effektiv
indarbejdelse af virksomhedens mål.

Fase

En periode defineret ved karakteren af processen i bygningens levetid fra
program til bortskaffelse.
Bemærkninger
Da ordet ”cyklus” antyder, at der er tale om reinkarnation, er der til forskel
fra ISO12006-2 i stedet valgt ordet levetid.

FM

Forkortelse af Facility Management, se denne.

FM informationer

Informationer der anvendes som grundlag for Facility Management.
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FM-system

IT-system til anvendelse i forbindelse med Facility Management.
Bemærkninger
Visse FM-systemer er – trods betegnelsen – primært systemer til anvendelse i forbindelse med drift.

Funktion

Formålsbestemt opgave eller aktivitet.

FvK

Forvaltningsklassifikation.

IDEF-0

Integrated Definition Methods.
Standardiseret system og metode til systematisk modellering af funktioner
og aktiviteter med henblik på IT-systemudvikling.

IFC

IFC står for "Industry Foundation Classes" og er en standard for udveksling af byggeproces relaterede data mellem IT-systemer. Standarden udvikles af en forening af virksomheder benævnt "International Alliance for
Interoperability” (BuildingSMART) og retter sig særligt mod byggeindustrien.

IFC-egenskaber
Data der repræsenterer et IFC-objekts egenskaber.
Sæt af egenskaber der knytter sig til et IFC-dataobjekt.
IKT

Forkortelse for Informations- og Kommunikations Teknologi.

Information

Generel betegnelse for meningsfuldt indhold.
Bemærkninger
Information er selve indholdet, mens data er repræsentationen af informationen.

Klasse
(byggeobjekter)

Gruppe af objekter med samme egenskaber.
Bemærkninger
Mens begrebets almene betydning er ret bred, er denne definition inspireret af BSAB indskrænket til at omhandle objekter.

Klassifikation
(byggeobjekter)

1. At placere objekter i klasser efter deres egenskaber.
2. En struktur bestående af klasser i hvilken objekter kan placeres efter
deres egenskaber.
Bemærkninger
Definitionen er ligesom definitionen af begrebet klasse indskrænket til at
omfatte objekter.

Klassifikationssystem

Et system bestående af klassifikationstabeller med indbyrdes sammenhæng.

Krav

Noget der skal opfyldes.

Kritiske data

Data som er essentielle for udøvelsen af centrale funktioner i en organisation.
Bemærkninger
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Begrebet kritisk udtrykker især noget, ”som forholder sig skeptisk eller bedømmer noget negativt”. Kombinationen kritiske data er derfor ud fra en
sproglig betragtning ikke direkte forståelig.
Her er betydningen af kritiske data ikke, at de er kritiske – altså at de indeholder noget negativt – men alene at de er essentielle for organisationen,
og at det dermed ville være kritisk at miste dem.
Kvalitetsmål

Fastsat referenceniveau for kvalitet af f.eks. Bygningsdele udtrykt ved
egenskabsdataværdier.

Mapping

At relatere eller parre ens elementer i to forskellige begrebssystemer eller
klassifikationer med hinanden.

Model

Beskrivelse af et system.
Bemærkninger
Anvendt i betydningen digital model af noget fysisk forekommende og repræsenteret på basis af en datamodel.

Objekt

1. En forekomst med alle dens iboende egenskaber. (fysisk objekt i byggeri)
2. En repræsentation af en fysisk forekomst – eller tænkt fysisk forekomst
– med iboende og relaterede egenskaber. (dataobjekt i bygningsmodel)
Bemærkninger
Dataobjekt benævnes tillige modelobjekt.

PPV

Periodiske planer for vedligehold.

Proces

Sæt af indbyrdes forbundne eller samspillene aktiviteter, der gennemføres
med det formål at opnå et bestemt resultat.
Bemærkninger
ISO 9000:2000 definitionen skal forstås således, at Input er ressourcer og
output resultater.

Rum

Et rumligt sammenhængende og fysisk helt eller delvist afgrænset volumen etableret med henblik på at opfylde et eller flere formål.
Bemærkninger
For at tilgodese både landskabsarkitekter og byggeriets parter er definitionen bredt ud, så den ikke som i ISO12006-2 indskrænkes til et bygget resultat. Denne disposition svækker reelt ikke den traditionelle opfattelse af
rum i en bygning.

Rumdata

Egenskabsdata for dataobjektet rum.

Rumkategorier

En opdeling af rum efter egenskaber, f.eks. funktion, indeklima eller placering.

Software - SW

Generel betegnelse for computerprogrammer og applikationer.

Stamdata

De af objekters egenskabsdata, der er konstante gennem hele objektets
levetid.
Bemærkninger
Stamdata til forskel fra transaktionsdata, der er foranderlige. I forsvaret
har begrebet stamdata en anden betydning.
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Strukturerede informationer

Informationer hvis indhold følger en fastlagt struktur.
Bemærkninger
Strukturerede informationer og informationsstruktur har to forskellige betydninger. En informationsstruktur opfattes her som en struktur for ordning
af informationer.

System

Indbyrdes forbundne eller sammenhængende dele der fungerer som en
helhed.

Tegning

Grafisk repræsentation af byggeobjekter.
Bemærkninger
Om repræsentationen er i 2D eller 3D, digital eller på papir og om udgangspunktet er en bygningsmodel indgår ikke i definitionen.

Tegningsmateriale

En samlet mængde tegninger, der udgør en helhed i relation til et projekt,
en konstruktion, en entreprise el. lign.
Bemærkninger
Begrebet tegningsmateriale kan tillige have betydningen: Materiale der ligger til grund for en bindende aftale/kontrakt.

Tilstandsvurdering TV

Vurdering eller måling af tilstanden af en bygningsdel eller en bygning.
Bemærkninger
Betegnelsen kan tillige være navnet på et dokument hvor vurderingen af
en hel bygning og dens dele er samlet.

Vedligehold
(bygnings)

Vedligehold omfatter planlægning, styring og gennemførelse af aktiviteter
på bygningsdele. Aktiviteter som har til formål at imødegå nedslidning og
dermed kvalitetsforringelse som følge af slitage ved brug samt påvirkning
af vejrliget.
Vedligehold opdeles i forebyggende, afhjælpende og oprettende.
Bemærkninger
Det er grundlæggende, at vedligehold knytter sig til bygningsdele. At disse
bygningsdele kan indgå i konstruktioner eller tekniske anlæg, er underforstået.
Tidligere anvendes formen ”Vedligeholdelse” med samme betydning.

V&S prisbøger

Prisinformation på byggearbejder.
Bemærkninger
Oprindelig indsamlet, bearbejdet og publiceret af firmaet Viemose og
Spiele, nu ejet og formidlet af Byggecentrum.
Benyttes til udarbejdelse af prisoverslag i forbindelse med planlægning og
estimering af byggeomkostninger og til vurdering af pristilbud.

Ydeevne -

Et byggeobjekts evne til at leve op til bestemte, specificerede krav.

YE

Bemærkninger
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Ydeevnen kan dels udtrykkes i generelle vendinger - den kan det og det dels i form af specifikke egenskabsdataværdier. Det er især i denne forstand YE er interessant i TV-sammenhænge, idet specifikke egenskabsdataværdier kan sammenlignes med (mappes til) brugerkrav og ydelsesspecifikationer udtrykt som f.eks. IFC-egenskaber.
Ydeevnespecifikation

Systematisk specifikation af et objekts ydeevne udtrykt i generelle vendinger og/eller i form af specifikke egenskabsdataværdier.

YES
Årshjul

Årshjulet beskriver og tidsfastsætter alle starttidspunkter for sekventielle
processer og aktiviteter på årsplan, samt skitserer afhængigheden mellem
disse og de løbende aktiviteter.

For en yderligere begrebsforklaring vedr. IKT og BIM kan det anbefales at besøge begrebsdatabasen
"Byggeriets Begreber" på adressen " http://www.byggerietsbegreber.dk".
Byggeriets Begreber er et begrebskatalog for de begreber, der er væsentlige for IKT-anvendelsen hos
byggeriets parter i alle faser af bygge- og forvaltningsprocessen.
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9. Bilag
I projektet er der udviklet en række bilag til brug for implementeringen af de løsninger, der præsenteres i rapporten. Det drejer sig primært om tekniske bilag i form af excel ark, der arbejder med en foreløbig kortlægning af de relevante tilstandsniveauer, egenskaber og processer. De kan anvendes direkte i udviklingen af de almene processer og værktøjer – fx når IKT/FM databasen skal opdateres.
Dette arbejde skal dog gennemføres i takt med en opgradering af Forvaltningsklassifikationen, så den
kan understøtte de processer og metoder, der beskrives i rapporten.
Analysearbejdet har desuden krævet en omfattende bearbejdning af en række eksisterende dokumenter. Dertil præsenteres enkelte procesredskaber, der kan hjælpe driftsorganisationer i arbejdet med at
optimere deres processer.

Bilag 1.1 Typiske Mangler ved dør
AAB eksempel på mangelfraser (Eksemplet er venligst udlånt af AAB, Aarhus).
Foreligger som docx-fil: Bilag 1.1 Typiske mangler ved dør.docx

Bilag 2.1 Kulturens Bygninger, Analyse af potentialer og udfordringer
Foreligger som pdf-fil: Bilag 2.1 Kulturens Bygninger, Analyse af potentialer og udfordringer. (Kulturstyrelsen og Bygherreforeningen, september 2014).pdf

Bilag 2.2 Tabel over forslag til tilstandsniveauer
Foreligger som xlsx-fil: Bilag 2.2 Tabel over forslag til tilstandsviveauer.xlsx

Bilag 2.3 Tabel over forslag til prioritering af vedligeholdsaktiviteter
Foreligger som xlsx-fil: Bilag 2.3 Tabel over forslag til prioritering af vedligeholdsaktiviteter.xlsx

Bilag 2.4 Huseftersynsordningen til køber
Foreligger som pdf-fil: Bilag 2.4 Huseftersynsordningen_til-koeber.pdf

Bilag 3.1 IDEF-0 Procesmodelskema
Foreligger som pdf-fil: Bilag 3.1 IDEF-0 Procesmodelskema.pdf

Bilag 5.1 Eksempler på typiske vedligeholdsaktiviteter for typiske mangler pr. bygningsdel
Foreligger som xlsx-fil: Bilag 5.1 Eksempler på typiske vedligeholdsaktiviteter for typiske mangler
pr. bygningsdel.xlsx

Bilag 5.2 Egenskabsdata for bygningsdele (foreløbig)
Foreligger som xlsx-fil: Bilag 5.2 Egenskabsdata for bygningsdele Foreløbig.docx

Bilag 5.3 Typiske Mangler pr. Bygningsdel
AAB Eks på Frasearkiv for mangler - med koder.
Foreligger som xlsx-fil: Bilag 5.3 Typiske Mangler pr. Bygningsdel-AAB Eks på Frasearkiv med
koder.xlsx

Bilag 5.4 Egenskabsdata Tilstandsvurdering
Foreligger som xlsx-fil: Bilag 5.4 Egenskabsdata Tilstandsvurdering.xlsx

Bilag 5.5 Forvaltnings Klassifikation, version 2.2, tabeller
Foreligger som xlsx-fil: Bilag 5.5 Forvaltnings Klassifikation, version 2.2, tabeller.xlsx
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Bilag 5.6 Bygningsdelstavle med Mapping FK - CCS
Foreligger som xlsx-fil: Bilag 5.6 Bygningsdelstavle med Mapping FK - CCS.xlsx

Bilag 6.1 Basisinddateringsregneark v4-markus v4
Foreligger som xlsx-fil: Bilag 6.1 BasisInddateringsregneark v4-ML.xlsx

Bilag 6.2 BHF-inddateringsliste TV-Database.xlsx
Foreligger som xlsx-fil: Bilag 6.2 BHF-inddateringsliste TV-Database.xlsx
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