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Udfordringer i projektering og udførelse
• Kvalitetsproblemer i byggeprojekteringen
• Mindre / manglende kontrol af udførelsen
• Mere avancerede bygninger og mindre fast byggeskik
• Usikker brug af avancerede IKT-værktøjer
• Byggeindustriens udvikling leder i en del projekter til nye organisationsformer og distribueret 

dokumentation
• Få tekniske ressourcer i byggesagsbehandlingen hos myndigheder
• Usikker / manglende dokumentation og standarder ved genbrug
• Uklare forventninger til kontrol og dokumentation af udførelse
• Ingen tradition for dokumentation af ‘As built’
• Uklare forventninger til dokumentation; bl.a. dokumentation af IKT-støttede beregninger

⇒Bygherre eller samfund får ofte ikke en sammenhængene dokumentation af bygningen som produkt
⇒Drift og vedligehold starter på en løst grundlag
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BvB Årsberetning 2018
”Kvalitetssikringen i byggeriet halter – og det 
har den gjort længe!”

”Vi bliver nødt til at skabe en ny og bedre KS-kultur”
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Dokumentationens formål
”…at eftervise, at bygningerne
opfylder krav til ydeevner.”

•Byggeregler: Bygningsreglement samt teknisk fælleseje

•Bygherrens ønsker til funktion og levetid

•Hensyn til bygbarhed, montage og transport
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Eksempel: Statisk dokumentation iflg. BR18
• A1. Konstruktionsgrundlag
• A2. Statiske beregninger
• A3. Konstruktionstegninger og modeller
• A4. Konstruktionsændringer
• A5. Konstruktion som udført

• B1. Statisk projektredegørelse
• B2. Statisk kontrolplan

• B2.1 Statisk kontrolplan projektering
• B2.2 Statisk kontrolplan udførelse

• B3. Statisk kontrolrapport
• B3.1 Statisk kontrolrapport projektering
• B3.2 Statisk kontrolrapport udførelse

• Starterklæring
• Sluterklæring
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Eksempel: Brandteknisk dokumentation iflg. BR18
1. Starterklæring.
2. Sluterklæring.
3. Erklæring om, hvorvidt bygningen er 

indsatstaktisk traditionel.
4. Dokumentation for indplacering i brandklasse.
5. Brandstrategirapport.
6. Brandplaner, pladsfordelingsplaner, 

belægningsplaner mv.
7. Rapport om brandteknisk dimensionering.
8. Funktionsbeskrivelse.
9. Kontrolplan.
10.Kontrolrapport.
11.Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan.
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Typisk omfang af statiske dokumentation

Del af dokumentation
Konstruktionsklasse

Lav Middel Høj

A1.Projektgrundlag x x x

A2.Statiske Beregninger x x x

A3.Konstruktionstegninger… x x

A4.Konstruktionsændringer x x

B1.Statisk Projekteringsrapport x x

B2.Statisk Kontrolrapport x

B3.Statisk Tilsynsrapport x

Resultatkontrol

(Uddata, layout 
randbetingelser…)

Proceskontrol

(inddata, sw, alt med 
dataprocessering…)

Parallelkontrol

(uafhængig 
analyse…)
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Udformning og håndtering af dokumentation

• Disponering og læsbarhed
• Styring af dokumentationen
• Dokumentidentifikation
• Dokumentfortegnelser
• Brugen af IKT-værktøjer og digitale modeller
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Hvilke konstruktioner skal dokumenteres?
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Eksisterende 
konstruktioner 

efter ombygning 
eller renovering

Eksisterende 
konstruktioner 

under ombygning 
eller renovering

Transportable 
konstruktioner

Midlertidige 
konstruktioner

Permanente 
konstruktioner 

under 
udførelsen

Permanente, 
sekundære 

konstruktioner

Permanente, 
primære 

konstruktioner
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Indgreb eller ændring af eksisterende konstruktion som 
kan kræve ny dokumentation, eksempler
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Ændring af 
anvendelse

Ny høj bygning 
ved siden af en 
eksisterende 

bygning

Udvidelse Ny ekstra lastNy ekstra 
konstruktion

Ændring eller 
borttagning af 
konstruktion
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Form og format af dokumentation, eksempler
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Beregning Tegning / Model Simulering Beskrivelse Måling AfbildningPrøvning
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Styring 1/2
• Formål med styring af dokumentationen: Ingen tvivl om 

– hvem der har håndteret det
– hvad det vedrører
– hvornår det er udarbejdet
– hvad der er gældende
– …etc

• Grundlag for styring af dokumentationen:
– Internationale/danske standarder for kvalitetsstyring
– Danske standarder og bips-materiale for dokumentstyring
– Metadata i h.t. Dublin Core

21.05.2019
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Styring 2/2
Mulige aktiviteter:
• Udarbejde
• Kontrollere
• Godkende

Mulige signaturer:
• Udarbejdet af NN
• Kontrolleret af NN
• Godkendt af NN
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DS/EN 1990:2018 DK NA anneks B5
Kontrol af udførelse
Kontrol af udførelse omfatter kontrol af:
• udførelsesgrundlag, fx arbejdstegninger og -

instrukser
• dokumentation af produkter og materialer, fx 

mærkninger og produktblade
• produktion og montage, fx geometri, tolerancer og 

korrekt anvendelse af produkter og materialer
• produkter og materialer, fx resultat af fremstilling 

og ved modtagelse på fabrikationssted eller 
byggeplads

• udførelsesdokumentation, fx journal for kontrol og 
billeddokumentation for arbejdets udførelse.

Almene
kontroller

Særlige
kontroller

Kontrol
af

udførelse
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Kontrol af udførelse: Almene kontroller

Konstruktions-
klasse Krav til kvalitetsstyring

CC1 Udførendes system for kvalitetsstyring

CC2 Som CC1 + projektspecifikke forskrifter

CC3 Som CC2 + detaljeret kvalitetsplan og kontrolplan

CC3+ Som CC3 + mere omfattende kontrol

Konsstruktions-
klasse Egenkontrol Uafhængig 

kontrol
Tredjeparts-

kontrol

CC1 X - -

CC2 X X -

CC3 X X -

CC3+ X X X
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Ny standard (DS 1140) for almene kontroller under udarbejdelse
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Kontrol af udførelse: Særlige kontroller
Særlig kontrol kan fx være relevant ved
• særligt betydningsfulde konstruktionsdele hvor en 

korrekt udførelse er afgørende for 
forudsætningerne for den statiske virkemåde

• utraditionelle konstruktioner, hvor den udførende 
ikke er fortrolig med udførelsen

• konstruktionsdele hvis udførelse er særlig 
vanskelig, herunder grænseflader mellem 
materialer eller entrepriser

• gentagen udførelse i større omfang, fx 
serieproduktion

• konstruktionsdele, hvor inspektion ikke er mulig i 
det færdige bygværk.

Konsekvenskla
sse

Egenkontrol Uafhængig
kontrol

Tredjeparts-
kontrol

CC1 X - -

CC2 X X -

CC3 X X -

CC3+ X X X
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Kontrol af udførelse : kontrollens genstand, 
eksempler
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Udførelses-
grundlag

Dokumentation 
af materialer og 

produkter

Materialer og 
produkter

Produktion og 
udførelse

Dokumentation 
af udførelse
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Dokumentation i byggeriet
Eksempler på dokumentation i dag
• Myndighedsprojekt
• CE-mærkning af byggevarer
• VA-mærke
• Bæredygtighedsmærke
• Energimærke
• Huseftersynsrapport
• …

Krav til ydeevne
• Sikkerhed

– Bærende konstruktioner
– Brand
– El-systemer

• Sundhed
– Fugt
– Byggematerialer
– Indeklima

• Samfund
– Totaløkonomi
– Bæredygtighed/Energiforbrug
– Tilgængelighed
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Hvilke standarder for 
byggeteknisk dokumentation?
• Byggetekniske områder / bygningsdele – hvad skal dokumenteres ?

– Konstruktioner og materialer
– Tekniske systemer 
– Funktioner og drift

• Byggeteknisk dokumentation – hvilket skal dokumenteres ?
– Dokumentation af produktet, fx geometri, materialer, kvaliteter og det byggede
– Dokumentation af ydeevner, fx bæreevner, tæthed, holdbarhed
– Dokumentation af byggeproces, fx kvalitetsstyring, produktion, transport og opbevaring

• Dokumentationen opbygning og detaljering – hvordan skal dokumenteres ?
– Fælles terminologi, struktur og principper for dokumenthåndtering
– Principper for digitale modeller/dokumentation, fx ‘Digital Twins’
– Sammenkæde bygningsmodel, egenskabsdata, simuleringer og data fra fysisk verden

• Kontrol – hvornår er en dokumentation faktisk en dokumentation ?
– Definition af kontroller, 
– Principper for kontrolprocesser, kontrolmetoder og dokumentation af kontrol
– Principper for kontrolplaner og kontrolrapporter
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Hvorfor standarder for 
byggeteknisk dokumentation?
• Del af kvalitetsstyring i et mere industrialiseret 

byggeri; fx understøttet af digitale værktøjer
• Totaløkonomisk fordel at kende produktet ved 

drift og vedligehold
• Nødvendigt for at realisere ‘cirkulært byggeri’ og 

genanvende materialer og komponenter, fx med 
‘materialepas’.

• Nødvendigt for at kunne dokumentere 
bæredygtighed i bred forstand
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Hvordan standarder for
byggeteknisk dokumentation ?
• Pragmatisk tilgang med det rette snit mellem hvad 

der skal dokumenteres og hvad der ikke behøver 
at dokumenteres

• Noget skal være forankret i Bygningsreglement, 
noget kan fremgå af alment teknisk fælleseje

• Udarbejde et ‘White paper’ om SOTA og behov
• Skubbe på en international udvikling af standarder
• Langt sejt træk
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