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IKT-teknisk afleveringsspecifikation 

 

 

1.  Orientering  

Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&V-

dokumentation på byggesagen.  

 

 

 

2.  Stamdata 

2.1 Generelle krav til stamdata/egenskabsdata på objekter.  

 

Nedenstående er en bruttoliste over stamdata/egenskaber som AAU anvender i forbindelse med 

D&V. 

 

 

Feltet for egenskab på objektet skal navngives som angivet i kolonnen Dataindhold. 

 

Objekt Dataindhold IFC Bemærkning 

Projekt Project Name IfcProject.name Navn 

AAU_Phase  Nybygning / tilbygning / ombygning 

AAU_Description IfcProject.description AAU / Unilab projekt 

Ejendom 

(IFC:Site) 

AAU_Name IfcSite.name Adresse 

AAU_BBR_Estate  BBR Ejendomsnummer, hvis oprettet 

AAU_Address  Adresse 

AAU_Latitude IfcSite.RefLatitude Breddegrad (WGS84) af  

AAU_Longitude IfcSite.RefLongitude Længdegrad (WGS84) af 

AAU_TrueNorth IfcGeometricRepresentatio

nContext.TrueNorth 

Retning mod sand nord 

AAU_DocumentX  Dokumenter (X=0…99) 

Terræn AAU_Area   

AAU_Category/Function  
Fx til udendørsarealer med bestemt 

funktion 

AAU_LandParcel  Jordstykke/matrikel 

AAU_DocumentX  Dokumenter (X=0…99) 

Bygning AAU_AlternativeName  Bygningens betegnelse 

AAU_Address IfcBuilding. 

BuildingAddress 

Adresse 

AAU_BuildingNumber  BBR Bygningsnummer hvis oprettet 

AAU_ConstructedDate  (BBR) Opførselsår 

AAU_RenovatedDate  (BBR) Renoveringsår 

Etage AAU_GroundLevelIsOne  
Hvis ”True”, er stueetagen angivet 

som ”1” i ”Level”.  

Hvis "false" eller ikke angivet, så er 

stueetagen ”0” i ”level”.  

Level IfcBuildingStorey.Name 
Etageniveau: Kælder =0, stue =1 og 

1.sal =2 osv. 

AAU_GrossFloorArea  Etagens Bruttoareal 

Rum Number IfcSpace.Name Rum Nr. 

Name  (Pset_SpaceCommon) Rumfunktion/kategori 

AAU_Heated  Opvarmet 

AAU_Zones 
Benyt IfcZone, ikke som 

property sets 

Hvis der er forudbestemte etaper, 

zoner, afdelinger, HVAC zoner osv. 
skal de defineres for rummene. 

Area  Rummets nettoareal 

Ceiling Finish  Overflade loft 

AAU_ ManufactureCeiling  Leverandør 
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AAU_ProductNameCeiling  Produktnavn/serie/fabrikat 

AAU_ProductTypeCeiling  Type 

Wall Finish  Oveflade væg 

AAU_ ManufactureWall  Leverandør 

AAU_ProductNameWall  Produktnavn/serie/fabrikat 

AAU_ProductTypeWall  Type 

Floor Finish  Overflade gulv 

AAU_ ManufactureFloor  Leverandør 

AAU_ProductNameFloor  Produktnavn/serie/fabrikat 

AAU_ProductTypeFloor  Type 

Bygningsdel Name  Navn/Betegnelse 

System Name  System navn 

Part_ID  Unikt løbenummer, ID eller lign. 

AAU_SfB_Classification  SfB klassifikation 

AAU_FireClassification  Europæisk klassifikation 

AAU_SoundClassification  Luftlydisolation, Trinlydniveau, 

Efterklangstid 

AAU_U_Value  U-værdi (W/m2K), samlet. 

AAU_G_Value  Solvarmetransmittans 

AAU_Ff_Value  Glasprocent (<= 1,00) 

AAU_ EmergencyEscape  Redningsåbning 

AAU_ABDL/ABV  Automatisk branddørlukningsanlæg/ 

Brandventilation 

AAU_DoorCloser  Dørpumpe 

AAU_AccesControl  (ADK) Adgangskontrol 

AAU_AutomaticBurglarAla

rm 

 (AIA) Automatisk indbrudsalarm 

AAU_CTS/IBI  Tilsluttet CTS/IBI anlæg 

AAU_Bearing/non_bearing  Bærende / ikke bærende 

Dimension  Dimension LxBxH 

Insulation  Isolering – Dimension, lambdaværdi 

Manufacture  Leverandør 

AAU_MountedDate  Konstruktions/monteringsdato 

AAU_ProductName  Produktnavn/serie/fabrikat 

AAU_ProductType  Type 

AAU_WarrantyPeriod  Garantilængde 

AAU_ExpectedLifeTime  Forventet levetid 

AAU_DocumentWarrantyX  Garantiblade (X=0…99) 

AAU_DocumentFMX  Driftsvejledninger (X=0…99) 

URL 

(DocumentProductDataX) 

 Datablade (X=0…99) 

AAU_DocumentOthersX  Andre dokumenter (X=0…99) 
 

 

 

 

Definition på etagens bruttoareal: 

Bruttoarealet måles i et plan bestemt af overside færdigt gulv til ydersiden af de begrænsende 

ydervægge. 

Rum, der går gennem flere etager, medregnes kun til den etage, i hvilken gulvet er beliggende. 

Trapper, trapperum og elevatorskakte medregnes dog for hver etage. 

Ved beregningen af bruttoareal medregnes: 

Lukket altan, indskudt etage og hems.  

Bygnings- 

delskort 
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Definition på nettoareal af rum:  

Til beregning af nettoareal tages mål fra væggens inderside eller anden begrænsende 

bygningsdel. 

Ved beregning af nettoarealet medregnes: 

Lukket altan, overdækket tagterrasse, trapper, trapperum, altangange, elevatorskakte og andre 

skakte med adgang. 

 

Alle nettoarealer skal have optegnede rum; også gangarealer, fordelingsarealer m.v. 

Er der søjler m.m. betragtes det som fradragsareal.  

 
 

3. Data der skal overdrages til D&V formål 

 

3.1. Datastruktur  

Strukturen i den digitale aflevering skal følge denne mappeopdeling: 

 

Bips C204, ibb publikation 10, Arkiv- og dokumentstruktur, marts 2003 og bips C212, CAD-filer 

og mapper juni 2008 følges ifm. mappestruktur og navngivning.  

 

Mappeinddelingen for de tilknyttede dokumenter på objekter skal have følgende struktur: 

 (Adressen angives) 

 Andre_dokumenter 

 Datablade 

 Driftsvejledninger 

 Ejendom 

 Garantiblade 

 Modelfil  

 Terræn 

 

 

3.2. Dokumenter  

Det skal angives hvilke dokumenttyper, der skal afleveres af hvem og i hvilket format. 

 

Dokumenttype Filformat Afleveres af: 

Byggesagsdokumentation   

Byggesagsbeskrivelse PDF Rådgiver 

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelser PDF Rådgiver 

Funktionsbeskrivelser PDF Rådgiver 

Ansøgninger / Tilladelser PDF Rådgiver 

Detailtegninger og diagrammer PDF Rådgiver 

Mangelliste XML (XSD) Rådgiver 

Cad-tegninger og modeller Projekterendes 

filformat samt IFC- 

fil seneste version 

Rådgiver 

Driftsdokumentation   

As built tegninger (hovedtegninger) Projekterendes 

filformat samt IFC- 

fil seneste version 

Rådgiver 

Vejledninger (drift, vedligehold, renhold) 

 

(Alle vejledninger, garantiblade, datablade, vedligeholdsplaner 

og bygningsdelskort skal opdeles efter fagentreprise) 

PDF Rådgiver (indsamlet materiale) 

Garantiblade PDF Rådgiver (indsamlet materiale) 
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Datablade PDF Rådgiver (indsamlet materiale) 

Branddokumenter PDF Rådgiver (indsamlet materiale) 

Vedligeholdsplaner  PDF Rådgiver (indsamlet materiale) 

Bygningsdelskort PDF Rådgiver (indsamlet materiale) 

Indregulerings- måle- og testrapporter PDF Rådgiver (indsamlet materiale) 

As built fotos JPG/PDF Rådgiver (indsamlet materiale) 

Arealdokumentation   

Arealer XLS/PDF Rådgiver 

 

Som led i afleveringen skal der leveres en oversigt over hvilke dokumenter, som er overdraget og 

med angivelse af emne, filnavn og dato. 

 

 

3.3. As built dokumentation  

As built dokumentationen skal afleveres digitalt til bygherren, og skal - medmindre andet er 

specificeret - bibeholde den struktur, der har været gældende under projektforløbet. 

 

Tegningsmateriale som er genereret fra 3D bygningsmodellen har samme detaljering som 3D 

bygningsmodellen. 

 

As built tegninger afleveres efter standardniveau 2. jf. PAR/FRI Ydelsesbeskrivelse ”som udført” 

februar 2000 samt som minimum informationsniveau 4 iht. Bips CAD-manual 2008. 

 

 

3.4. Datamodel  

Der skal afleveres en datamodel i informationsniveau 4 jf. ydelsesspecifikationen. 

 

Til alle bygningsdele, som indgår i klimaskærmen skal der tilknyttes en U-værdi. Det gælder 

eksempelvis for vægge, vinduer, døre m.v.  

 

Indre bygningsdele, hvor der er temperaturforskel til resten af bygningen, eksempelvis frostrum 

eller uopvarmede rum, skal også have tilknyttet en u-værdi.  

 

For alle bygningsdele med glas (vinduer, døre og facader), som er en del af klimaskærmen, skal 

der udover u-værdien, ydermere tilknyttes værdier for solvarmetransmittans og glasprocent (G-

værdi og Ff-værdi) 

 

Når der refereres til dokumenter skal de placeres i samme folder, som IFC- filen, og filstien skal 

være relativ. Fx ”datablad.pdf” og ikke ”c:\users\Henning\..\...\datablad.pdf” (Se punkt 3.1 

Datastruktur) 
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4. Afleveringsform 

Dokumenter og datamodeller skal afleveres på projektweb’en i henhold til den valgte datastruktur. 

 

Dokumenter skal afleveres i de mapper som angivet i strukturen for projektweb’en. 

 

Der skal afleveres én fil i de(n) projekterendes filformat (fagmodel) samt én IFC fil i seneste 

version svarende til fagmodel i mappen for datamodel. 

I det omfang parterne på sagen anvender samme filformat, skal der afleveres en samlet modelfil 

indeholdende alle fagmodeller. Med udgangspunkt i den sammensatte modelfil, skal der afleveres 

én IFC fil i seneste version i mappen for datamodel. 

 

Aflevering af data fra de udførende skal foretages via projektwebben. 

 

Den ansvarlige for digital aflevering skal kvalitetssikre data og overdrage data samlet eller i etaper 

til bruger/lejere/bygherre. 

 

Adresse på projektweb til aflevering af forvaltningsdata: Afklares nærmere  

 
 
 

5. Procedure for aflevering  

Aflevering af data skal foregå i følgende trin.  

 

 Opgave Ansvar Tidsfrist 

1 
Specifikation af krav og ønsker til D&V-dokumentation Bygherre Hovedprojekt 

2 
Levering af stamdata Bygherre /  

Rådgiver 

Hovedprojekt 

3 
Tilrettelægge struktur for aflevering af D&V-dokumentation Rådgiver Hovedprojekt 

4 
Indlægge D&V-dokumentation Rådgiver 1 måned efter 

aflevering 

5 
Aflevering af D&V-dokumentation Rådgiver / 

entreprenør 

Under 

udførelsen 

6 
Aflevering af as-built dokumentation Rådgiver / 

entreprenør 

1 måned efter 

aflevering 

7 
KS af entreprenørens aflevering Rådgiver 1 måned efter 

aflevering 

8 
Overdragelse til bygherren Rådgiver 1 måned efter 

aflevering 

9 
Granskning  Bygherre 2 måned efter 

aflevering 
 

 

 

6. Mangellister 

Mangellister skal udarbejdes, revideres og distribueres i henhold til bips C207, Digitale 

mangellister.  

 


