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Indledning
Forvaltnings Klassifikation som nu foreligger i denne
version 1.0 er en ny klassifikation udviklet til anvendelse i ejendomsforvaltning. Forvaltnings Klassifikation
erstatter SfB Bygningsdelstavle, som i en årrække har
været den gængse standard for klassifikation af bygningsdele i den danske byggesektor. Forvaltnings Klassifikation er udarbejdet af Landsbyggefonden i samarbejde med Kommunernes Landsforening.
Med Forvaltnings Klassifikation kan man som hidtil
med sin SfB Bygningsdelstavle holde orden på sine
bygningsdele. Det bliver faktisk lidt nemmere, bl.a.
fordi bygningsdele i terræn og bygningsdele i bygning
nu er klart adskilt. Det bliver også nemmere at holde
styr på bygningsdelenes egenskaber, fordi klassifikationen omfatter en systematik for beskrivelse af egenskabsdata.
Den væsentligste nyskabelse ved Forvaltnings Klassifikation er dog, at den omfatter den samlede systematik, som er nødvendig, når man bevæger sig fra den
traditionelle dokumentbaserede situation, hvor samme
information ofte findes flere steder og i flere varianter
og over i en moderne digital web-baseret verden, hvor
den enkelte information kun findes og opdateres ét
sted og hvorfra den er tilgængelig for alle.
I forbindelse med Forvaltnings Klassifikation er der
udarbejder forslag til en ny kontoplan for konto 115 og
116 i det almene byggeri. En kontoplan som muliggør
en rationel og præcis kontering, der tilgodeser ønsket
om at anvende kontoplanen som et effektivt analyseog styringsværktøj.
Den nye kontoplan afspejler ikke som den gamle kontoplan bygningsdelstavlen, men grupperer i stedet aktiviteterne efter deres tilhørsforhold til klimaskærm,
boliger, tekniske anlæg m.v.
Forvaltnings Klassifikation omfatter i alt 9 kapitler med
følgende indhold
1.

Vejledning
Omfatter en samlet indgang til hele materialet.

2.

Ressourcer og processer.
For ressourcer omfatter kapitlet en tavle for materiel. For processer omfatter kapitlet tavler for
organisationsmodeller samt typer af virksomheder,
fag og faglig ekspertise.
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3.

Form og anvendelse.
Omfatter tavler for bebyggelse og bygninger efter
form. Desuden en række generelle anvendelseskategorier samt endelig en tabel over rum efter anvendelse.

4.

Tilstandsregistrering.
Omfatter et en samlet systematik for tilstandsregistrering af bygningsdele.

5.

Bygningsdelstavle.
Omfatter foruden bygningsdelstavlen tillige en tavle som tillige omfatter bestanddele (komponenter).

6.

Egenskabsdata.
Omfatter en beskrivelse af konkrete egenskabsdata for de enkelte objektklasser. For bygningsdele
omfatter heftet tillige et supplerende udredningsarbejde.

7.

Mappingtabeller.
Omfatter dels en mappingtabel for bygningsdele
fra SfB til Forvaltnings Klassifikation, dels en mappingtabel fra den nuværende konto 115 og 116
(anvendt som bygningsdelstavle i det almene byggeri) til Forvaltnings Klassifikation.

8.

Kontoplan 115 og 116.
Omfatter foruden kontoplanen tillige en matrix,
som viser sammenhængen mellem kontoplan og
bygningsdelstavle. Endelig indeholder kapitlet en
mappingtabel fra eksisterende til ny kontoplan.

9.

Begrebskatalog.
Omfatter godt 200 begreber med tilhørende forklaringer samt henvisninger.
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1.1 Baggrund for
Forvaltnings Klassifikation
Forvaltnings Klassifikation som nu foreligger i denne
version 1.0 er en ny klassifikation udviklet til anvendelse i ejendomsforvaltning. Forvaltnings Klassifikation
erstatter SfB Bygningsdelstavle, som i en årrække har
været den gængse standard for klassifikation af bygningsdele i den danske byggesektor. Forvaltnings Klassifikation er udarbejdet af Landsbyggefonden i samarbejde med Kommunernes Landsforening.
Udviklingen af Forvaltnings Klassifikation er begrundet
i, at man som led i Erhvervs- og Byggestyrelsens indsatsområde Det Digitale Byggeri har udviklet Dansk
Bygge Klassifikation (DBK) til erstatning for SfB. På
trods af, at intensionen var, at man med en ny klassifikation skulle favne hele byggeriets levetid og alle
byggeriets parter, har man af ressourcemæssige årsager valgt i DBK kun at forholde sig til byggeriet generelt, og ikke til specifikke partsinteresser – og dermed
ikke til ejendomsforvaltning. Reelt betragter DBK byggeri og ejendomsforvaltning som to forskellige domæner.
Erhvervs og Byggestyrelsen har endvidere meldt ud, at
bygherrekravene fra Det Digitale Byggeri, som i dag er
obligatoriske for det statslige byggeri, inden for en
overskuelig fremtid tillige vil være obligatoriske for
såvel det almene byggeri som regioner og kommuner.
SfB Bygningsdelstavle synes således under alle omstændigheder at have udspillet sin rolle.

1.2

Hvad kan man med
Forvaltnings Klassifikation?

Med Forvaltnings Klassifikation kan man som hidtil
med sin SfB Bygningsdelstavle holde orden på sine
bygningsdele. Det bliver faktisk lidt nemmere, bl.a.
fordi bygningsdele i terræn og bygningsdele i bygning
nu er klart adskilt. Det bliver også nemmere at holde
styr på bygningsdelenes egenskaber, fordi klassifikationen omfatter en systematik for beskrivelse af egenskabsdata.
Den væsentligste nyskabelse ved Forvaltnings Klassifikation er dog, at den omfatter den samlede systematik, som er nødvendig, når man bevæger sig fra den
traditionelle dokumentbaserede situation, hvor samme
information ofte findes flere steder og i flere varianter
og over i en moderne digital web-baseret verden, hvor
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den enkelte information kun findes og opdateres ét
sted og hvorfra den er tilgængelig for alle.
Forvaltnings Klassifikation er således andet og mere
end en bygningsdelstavle. Det er en klassifikation, som
tilgodeser ønsket om systematisk håndtering af alle
aktuelle objekttyper (Bebyggelser, afdelinger, bygninger, rum, bygningsdele m.v.).
Endelig sikrer Forvaltnings Klassifikation en ensartet
terminologi og begrebsdannelse.

Begrebsmodel for Forvaltnings Klassifikation:

Genstanden - objektet

Ressourcer

Aktivitet / proces

Planlægning af aktivitet

Begrebsmodellen viser en
repeterende proces, hvor
ressourcer indgår i aktiviteter, der fører til resultater

Resultat / tilstand

Vurdering af tilstand

1.3 Hvad er
Forvaltnings Klassifikation?
Forvaltnings Klassifikation er et samlet klassifikationssystem udviklet til anvendelse i ejendomsforvaltning.
Forvaltnings Klassifikation er på visse områder et supplement til eksisterende tabeller i DBK på andre områder selvstændige tabeller samt andet materiale.
Med fokus på bl.a. totaløkonomi synes udviklingen at
gå i retning af, at planlægning af ejendomsforvaltning
indgår som en integreret del af fremtidige byggesager.
Det er her op til byggesagens parter at vurdere, om
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Forvaltnings Klassifikation med fordel kan anvendes til
andet og mere end forvaltning.

Objektklasser:
• Afdeling
• Bebyggelse
• Ejendom
• Terræn
• Bygværk
• Bygning
• Etage
• Rum
• Bolig- erhvervsenhed
• Bygningsdel

Objektklasserne i Forvaltnings Klassifikation

En objektklasse er bestemt ved primært
at være opfattet som:
• en Konstruktion
• et Volumen
• en Administrativ enhed
Hvilket fremgår af definitionen for de
enkelte klasser

Tabellerne i Forvaltnings Klassifikation omfatter bl.a.
dele af forvaltningsområdets processer, som er unikke
for ejendomsforvaltning, og som derfor ikke findes i
DBK. Tabellerne omfatter endvidere rumtyper efter
anvendelse samt bygnings- og bebyggelsestyper efter
henholdsvis form og anvendelse.
Resultaterne omfatter endvidere en bygningsdelstavle.
Denne er til forskel fra DBKs bygningsdelstavle ikke
opbygget som et referencesystem, men som en ren
klassifikation på ét niveau. Denne disposition tilgodeser brugernes behov for en enkel håndtering af aktiviteter på bygningsdele i det eksisterende byggeri. Der
er i arbejdet med bygningsdelstavlen tilstræbt størst
mulig overensstemmelse med objekterne i DBK, således at en mapping fra DBK til Forvaltnings Klassifikation er muliggjort.
I Forvaltnings Klassifikation indgår tillige en mappingtabel fra SfB til Forvaltnings Klassifikation. Denne tabel
er vigtig, når data fra det eksisterende byggeri skal
konverteres til Forvaltnings Klassifikation.
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Bygningsdele, gruppering:
A. Bygningsdele i terræn

B. Bygningsdele i bygning

A1

Bygningsdele, konstruktion

B1

Bygningsdele, konstruktion

A2

Bygningsdele, tekniske anlæg / installation
Afløb
Adgang
Belysning
Elforsyning
Gas og luft
Kommunikation
Vand
Varme

B2

A3

Bygningsdele, inventar

A4

Bygningsdele, beplantning

Bygningsdele, tekniske anlæg / installation
Adgang
Affald
Afløb
Automation
Belysning
Beskyttelse
Elforsyning
Gas og luft
Kommunikation
Køling
Transport
Vand
Varme
Ventilation

B3

Bygningsdele, inventar

Struktur for bygningsdele
med hovedopdeling i
terræn og bygning

Resultaterne omfatter tillige et forslag til strukturering
af egenskabsdata ikke blot for bygningsdele, men tillige for øvrige objektklasser (Ejendom, bygning, etage,
rum m.v.). Egenskabsdata indgår i dag kun i beskedent omfang i DBK.
I forbindelse med Forvaltnings Klassifikation indgår
endvidere en systematik for tilstandsregistrering og
analyse. Et arbejde i hvilket der er hentet god inspiration fra en Norsk standard (NS3424). Arbejdet koordineres her med Byggeskadefonden.
Endelig indeholder Forvaltnings Klassifikation et begrebskatalog som beskriver en lang række af de begreber, der anvendes i ejendomsforvaltning.

1.4 Kontoplan for konto 115 og 116
I forbindelse med Forvaltnings Klassifikation er der
udarbejder forslag til en ny kontoplan for konto 115 og
116 i det almene byggeri. En kontoplan som muliggør
en rationel og præcis kontering, der tilgodeser ønsket
om at anvende kontoplanen som et effektivt analyseog styringsværktøj. Kontoplanen er til behandling i
Indenrigs- og Socialministeriet (tidligere Velfærdsministeriet), og der er endnu ikke fastlagt nogen termin for
ikrafttrædelse.
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Den nye kontoplan afspejler ikke som den gamle kontoplan bygningsdelstavlen, men grupperer af praktiske
årsager i stedet aktiviteterne efter deres tilhørsforhold
til klimaskærm, boliger, tekniske anlæg m.v.

Kontoplan for konto 115 og 116
Terræn, konstruktion
Terræn, teknisk anlæg
Terræn, inventar
Terræn, beplantning
Bygning, klimaskærm, fundament
Bygning, klimaskærm, facade
Bygning, klimaskærm, tag
Bygning, klimaskærm, trapper, ramper, altaner og altangange
Bygning, klimaskærm, døre, vinduer og porte
Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar
Bygning, bolig- / erhvervsenhed, installationer
Bygning, fælles, indvendig
Bygning, tekniske installationer, afløb
Bygning, tekniske installationer, El og belysning
Bygning, tekniske installationer, gas
Bygning, tekniske installationer, vand
Bygning, tekniske installationer, varme
Bygning, tekniske installationer, ventilation
Bygning, tekniske installationer, øvrige
Materiel, kørende
Materiel, andet

Kontoplanen er som farverne
viser opdelt i 6 hovedgrupper

1.5 Implementering
På et overordnet niveau er implementeringen af Forvaltnings Klassifikation først og fremmest betinget af,
at udbyderne af de aktuelle IT-systemer indarbejder
klassifikationen i systemerne. Implementeringen er
tillige betinget af, at der tilvejebringes hjælpeværktøjer, som gør den udarbejdede mappingtabel fra SfB
Bygningsdelstavle praktisk operationel.
For den enkelte ejendomsforvaltning bør implementeringen i første fase betragtes som en ledelsesopgave.
Det er ledelsen som skal sætte dagsordenen i relation
til både læringsproces, tid og ressourcer. Sagt på en
anden måde, kan processen trække ud i det uendelige,
hvis det ikke er legaliseret, at opgaven prioriteres på
lige fod med øvrige opgaver i organisationen.

11

En ny dagligdag med IKT – hvad handler det om?
Læring
Virksomhedskultur
Organisation

Resultat
Aktiviteter /
funktioner

Hardware
IT-systemer

Integration mellem
IT-systemer
Datagrundlag / -struktur

Implementering af Forvaltnings Klassifikation handler
også om organisation, læring
og virksomhedskultur

For forvaltninger inden for det almene byggeri er situationen speciel, fordi overgangen til Forvaltnings Klassifikation og nye kontoplaner for konto 115 og 116 skal
indtænkes som en helhed. Det er således i al væsentlighed ikrafttrædelsestidspunktet for de nye kontoplaner, som vil være bestemmende for implementeringen.
Her vil Landsbyggefonden igangsætte et selvstændigt
initiativ omkring proces og læring.

1.6 Kontakt
Den foreliggende version af Forvaltnings Klassifikation
må betragtes som en version 1.0, som løbende vil have behov for justeringer og tilføjelser. For at sikre at
materialet fastholdes i sin standardiserede form er det
derfor vigtigt, at ingen på egen hånd foretager tilføjelser eller rettelser. Til gengæld opfordres alle brugere til
at melde fejl, mangler og ønsker til Landsbyggefonden,
lbf@lbf.dk, att. Lars Holmsgaard, som vil sikre en hurtig behandling i klassifikationsgruppen.
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1.7 Deltagere i udviklingen
Følgende organisationer og personer har deltaget i arbejdet med udvikling af Forvaltnings Klassifikation:
Projektgruppe:
 Lars Holmsgaard, Landsbyggefonden (projektleder)
 Ejvind Alf Jensen, Manual New (faglig sekretær)
 Torben Trampe, KAB
 Jannik Egelund, KL
 Peter Hauch, Gentofte Kommune
Arbejdsgrupper:
 Jan Karlshøj, Rambøll
 Stig Brinch, NIRAS
 Per Anker Jensen, DTU
 Kaj A. Jørgensen, Aalborg Universitet
 Torsten Alf Jensen
 Käte Thorsen, Landsbyggefonden
 Torben Trampe, KAB
 Peter Hauch, Gentofte Kommune
 Ejvind Alf Jensen, Manual New
Brugergrupper almene:
 Leif Bertelsen, Boligselskabet Viborg
 Torben Trampe, KAB
 Jan Søby, KAB
 Adam Vangtorp, AKB
 Bjarne Baun Madsen, SALUS
 Vagn Reggelsen, SALUS
 Jeanette P. T. Schüler, FSB Bolig
 Finn Muus, Boligselskabet Fredericia
 Michael Tonsberg, Boligselskabet Fredericia
Brugergruppe, kommuner:
 Køge Kommune
 Frederikshavn Kommune
 Gentofte Kommune
 Frederiksberg Kommune
 Odense Kommune
 Københavns Ejendomme
IT-udbydere:
 Byggeweb
 Rambøll
 Harmuth & Nørgaard
 COWI
 Scancad
 Data Inform
 Unik System Design
 ICE Consult
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Følgegruppe:
 Bygherreforeningens digitaliseringsudvalg

1.8 Kilder


Dansk Bygge Klassifikation (DBK)



SfB Bygningsdelstavle



ISO 12006-2 Building construction – Organization of information about construction works – Part 2: Framework for classification of information



DS/EN ISO 9000 Kvalitetsstyringssystemer – grundprincipper
og ordliste
DS/EN 61346-1 Industrianlæg, installationer og udstyr samt
industriprodukter. Struktureringsprincipper og referencebetegnelser





DS/EN 62023 Strukturering af teknisk information og dokumentation



DS 13000 Opmåling af bygninger, areal og volumenbegreber



ISO 6241:1984 Performance standards in building – Principles



CEN Workshop on e Construction Nr. 57, 59, 68, 70 83



IEC 82045-2 3 Termes and definitions



IFC



BR 08 Bygningsreglementet



BBR den naturlige datamodel (ikke indarbejdet, men tilgængelig på nettet)



Oxford Advances Learners Dictionary



Håndbog I Facility Management, Per Anker Jensen



Forslag til revision af bygningsbegrebet I BBR, september
1997



Den Danske Ordbog



Byggeskadefonden for det almene byggeri, vejledninger



Fastighets Lexikon 2008, Föreningen för Förvaltningsinformation



NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk
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2.1 Begrebsmodellen
Begrebsmodellen for ejendomsforvaltning viser hvordan ressourcer indgår i aktiviteter som fører til resultater. Er der tale om driftsaktiviteter, vil resultatet være
en påvirkning af de aktuelle bygningsdeles tilstand. Da
aktiviteterne gentages, er der tale om en repeterende
proces, hvor også vurdering af tilstand og planlægning
indgår. Dertil kommer i et vist omfang akutte – og
uforudsigelige - situationer, hvor der umiddelbart gennemføres den nødvendige aktivitet.
Da bygningsdelene i ejendomsforvaltning allerede eksisterer, adskiller begrebsmodellen sig fra begrebsmodellen i DBK, som er en begrebsmodel for byggeri, der
jo netop handler om at etablere bygningsdele.

Begrebsmodel for ejendomsforvaltning:

Genstanden - objektet

Ressourcer

Aktivitet / proces

Planlægning af aktivitet

Resultat / tilstand

Vurdering af tilstand

Landsbyggefonden

2.2 Ressourcer
Til ressourcer regnes:





Byggevarer
Bygge- og forvaltningsinformation
Materiel
Aktør
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Ved byggevarer forstås: Materiel byggeressource beregnet til permanent indbygning i bygning eller terræn.
Byggevarer vil ofte være bygningsdele eller samling af
bygningsdele, men kan også være det der indgår i
fremstillingen af bygningsdele.
Eksempel: Døre og vinduer er eksempler på byggevarer, der er bygningsdele. Badeværelseskabiner og færdigkviste er eksempel på samling af bygningsdele. Endelig er mursten, brædder og kloakrør eksempler på
byggevarer, som indgår i fremstilling af bygningsdele.
Byggevarer er ikke yderligere behandlet i dette materiale.
Ved bygge- og forvaltningsinformation forstås: Information som anvendes til at understøtte en eller flere
bygge- eller forvaltningsprocesser.
Eksempel: Bygningsmodel, tegninger, beskrivelser,
produktdatablade, driftsvejledninger og tilstandsregistreringer.
Bygge- og forvaltningsinformation er ikke yderligere
behandlet i dette materiale.
Ved materiel forstås: Materiel bygge- eller forvaltningsressource, som ikke er beregnet til permanent
indbygning i bygning eller terræn.
Eksempel: Plæneklippere, stilladser, rengøringsmidler.
Tavle 2.4 omfatter en liste over materiel opdelt i:
Kørende materiel, udstyr og forbrugsvarer. Formålet
med tavlen er at stimulere til anvendelse af en ensartet terminologi. En terminologi som vil bidrage til en
sikker kontering af udgifter og dermed også tilgodese
arbejdet med nøgletal, benchmarking m.v.
Ved aktør forstås: Deltager i en bygge- eller forvaltningsproces. Aktører kan være både virksomheder og
personer. Til aktører knytter sig både roller og fag.
Eksempel: Projektleder, sikkerhedskoordinator og fagtilsyn er eksempler på personroller. Konsulent, entreprenør og producent er eksempler på virksomhedsroller. Byggetekniker, anlægsgartner og elektriker er eksempler på fag.
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Følgende tavler er kopi af tavler fra DBK 2006 Ressourcedomænet, idet der er foretaget enkelte tilføjelser relateret til ejendomsforvaltning:
2.5
2.6
2.7
2.8

Organisationsmodeller (DBK-tabel 60a)
Roller, virksomheder og personer (DBK-tabel 60b)
Virksomheder, typer (DBK-tabel 60c)
Fag, faglig ekspertise (DBK-tabel 60d)

2.3 Aktiviteter / processer
Til ejendomsforvaltning knytter sig en lang række enkelt aktiviteter / processer. Alt efter ejendomsforvaltningens opgaver og organisation, vil disse opgaver være grupperet på forskellig vis. Mens aktiviteterne i tavle
2.9 blot er placeret i alfabetisk rækkefølge, er Tavle
2.10 et eksempel på en sådan gruppering. Brugere af
Forvaltnings Klassifikation opfordres til at informere
Klassifikationsgruppen om egne grupperinger, der vil
indgå som eksempler i efterfølgende udgaver af materialet.
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2.4 Materiel
Gruppering

Typer

Kørende materiel
Bil
Cykel
Truck
Fejemaskine
Lift
Plæneklipper
Rengøringsmaskine
Traktor

Udstyr
Arbejdstøj
Brandslukkere
Gondoler
IKT (computere, mobil, PDA mv.)
Maskiner
Redskaber
Rengøringsvogne
Sikkerhedsudstyr
Stiger
Stillads
Ukrudsbrænder
Vandbeholdere
Vandslanger
Værktøj
Værnemidler
Forbrugsvarer
Rengøringsmidler
Smøremidler
Gødning
Sprøjtemidler
Tøsalt
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2.5 Organisationsmodeller

DBK-tabel 60a: Organisationsmodeller
DBK nr.
ORG01

ORG02

ORG03

Planlægning, projektering og rådgivning
01

Bygherrerådgivning

02

Delt rådgivning

03

Totalrådgivning

04

Underrådgivning

Udførelse og udførelse inkl. rådgivning
01

Fagentreprise

02

Hovedentreprise

03

Storentreprise

04

Systemleverancer

05

Totalentreprise

Tværgående samarbejdsformer
01

OPP

02

OPS

03

Partnering
Brugerinddragelse
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2.6 Roller, virksomheder og personer

DBK-tabel 60b: Roller, virksomheder og personer
DBK nr.
ROL01

Virksomhedsroller
01

Administrator

02

Bygherre

03

Bygherrerådgiver

04

Driftsherre

05

Entreprenør

06

Fagentreprenør

07

Forretningsfører

08

Hovedentreprenør

09

Konsulent

10

Leverandør

11

Producent
Storentreprenør

ROL02

12

Totalentreprenør

13

Totalrådgiver

14

Underentreprenør

15

Underleverandør

16

Underrådgiver

Personroller
01

Arkitektkonduktør

02

Arkitekttilsyn

03

Byggeleder

04

Entrepriseleder

05

Fagtilsyn
Forretningsfører
Gårdmand

06

Ingeniørkonduktør

07

Ingeniørtilsyn
Inspektør

08
09

Konduktør
KS-ansvarlig
Proceskonsulent

10

Projekteringsleder

11

Projektleder

12

Sagsarkitekt

13

Sagsingeniør

14

Sikkerhedskoordinator
Varmemester
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2.7 Tavle, Virksomheder, typer

DBK-tabel 60c: Virksomheder
DBK nr.
FIR01

Rådgiverfirmaer
01

Arkitektfirma

02

Bygherrerådgiverfirma

03

Geoteknikerfirma

04

Ingeniørfirma
Intern rådgivning

FIR02

05

Landinspektørfirma

06

Svampekonsulentfirma

Udførerfirmaer
01
02

Entreprenørfirma
Håndværkerfirma
Intern udfører

03
FIR03

Montagefirma

Producent- og leverandørfirmaer
Egenproduktion
01

Leverandørfirma, Materialer

02

Leverandørfirma, Materiel

03

Producentfirma
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2.8 Tavle, Fag, faglig ekspertise
DBK-tabel 60d: Fag / Faglig ekspertise

FAG01

DBK nr.
Administration, planlægning, projektering og
rådgivning
01
Advokat
02

Arkitekt

03

Bedriftssundhedsplejerske

04

Bogholder

05

Byggetekniker

06

Byggeøkonom

07

Bygningskonstruktør
Forretningsfører

08

Geotekniker

09

Havearkitekt / Landskabsarkitekt

10

Indretningsarkitekt

11

Ingeniør, el

12

Ingeniør, statik

13

Ingeniør, VVS

14

Jurist

15

Kontorassistent

16

Landinspektør

17

Landmålingstekniker

18

Landskabsarkitekt / Havearkitekt
Proceskonsulent
Regnskabschef

19
20

Revisor
Svampekonsulent
Tilsynsførende

FAG02

Byggefaglig ekspertise
01

Alutømrer

02

Anlægsgartner

03

Anlægsstruktør

04

Arbejdsmand

05

Asfaltarbejder

06

Automatikmekaniker

07

Betonlaboratorietekniker

08

Betonmager

09

Betonstøber

10

Blikkenslager

11

Boretekniker

12

Brolægger

13

Bygningsmaler

14

Bygningsmontør
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15

Bygningssnedker

16

Bygningsstruktør

17

Elektriker

18

Elektromekaniker

19

Elevatormontør

20

Flisemurer

21

Forskallingstømrer

22

Fugemontør

23

Gartner

24

Gas- og Vandmester

25

Gasmontør

26

Glarmester

27

Gulvafhøvler

28

Gulvlægger

29

Isolatør

30

IT-montør

31

Jernbinder

32

Klejnsmed

33

Kloakmester

34

Kobbersmed

35

Kølemontør
Leverandør
Låsesmed

36

Maler

37

Montør

38

Maskinarbejder

39

Murer

40

Murerarbejdsmand

41

Møbelsnedker

42

Overfladebehandler

43

Rengøringsassistent

44

Rørsmed

45

Sanitør

46

Sikringsmontør

47

Skiltemaler

48

Skorstensfejer

49

Smed

50

Specialarbejder

51

Stenhugger

52

Stukkatør

53

Stålarbejder

54

Svagstrømstekniker

55

Tagdækker

56

Telefonmontør

57

Terrazzogulvlægger

58

Tækkemand

59

Tømrer

25

60

Ventilationsmontør
Vinduespudser

61

FAG03

FAG04

VVS-montør

Faglig ekspertise i forb.m. nedbrydning & fjernelse
01
Nedbryder

Materielfaglig ekspertise
01

Chauffør

02

Entreprenørmekaniker

03

Stilladsmontør

04

Kranfører

05

Maskinfører
Mekaniker
Truckfører

06
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2.9 Aktivitet / processer

Arbejdsmiljø
Arealdisponering
Benchmarking
Besigtigelse
Budget
Budgetkontrol
Bygningssyn
Edb-telefoni
Eftersyn, 1 og 5 år
Finansiering
Flytning
Flyttesyn
Forsikring
Forsyning
Fælles drift
Husordensager
Indretning
Intern post
Inventar
Kantine
Kontorservice
Kontrakter
Køb og salg
Målsætning
Pasning, overvågning, styring
Personaleadministration
Projektering
Reception
Regnskab
Renhold
Renovering
Renovation
Sikkerhed, vagt
Skat og afgifter
Strategi
Tilstandsvurdering
Udlejning
Udskiftning
Vedligehold, afhjælpende
Vedligehold, forebyggende
Vedligehold, oprettende
Vinterforanstaltninger
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2.10 Gruppering af aktiviteter (processer)
Investeringsforvaltning
Byggeri, om- og tilbygning
Køb og salg
Målsætning
Strategi
Finansiel / administrativ forvaltning
Benchmarking
Budget
Budgetkontrol
Finansiering
Forsikring
Kapitalforvaltning
Kontrakter
Skat og afgifter
Udlejning
Værdiregnskab
Bygge- og/ renoveringsopgaver
Byggestyring (egen)
Eftersyn, 1 og 5 år
Etablering af baggrundsmateriale
Finansiering
Programmering
Projektering (egen)
Projektgranskning (egen)
Totaløkonomiske beregninger
Udarbejdelse af brochuremateriale
Arealforvaltning
Arealdisponering
Flytning
Indretning

Driftsforvaltning
Bygningssyn
Flyttesyn
Forsyning
Fælles drift
Pasning, overvågning, styring
Renhold
Renovation
Udskiftning
Vedligehold
Vinterforanstaltninger
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Serviceforvaltning
Arbejdsmiljø
EDB, telefoni
Husordensager
Intern post
Inventar
Kantine
Kontorservice
(Personaleadministration)
Reception
Sikkerhed, vagt
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3
Form og anvendelse
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3.1 Form
Såvel bebyggelser som bygninger kan karakteriseres
efter deres form, som i en række tilfælde har en betegnelse. Visse af disse betegnelser er rene formbetegnelser som f.eks. etagehus og punkthus, mens andre betegnelser indirekte fortæller om anvendelsen.
Betegnelserne gårdhavehus og rækkehus vil således
næsten altid indikere, at der er tale om boliger.
Form betragtes i Forvaltnings Klassifikation som en
egenskab, og indgår derfor som egenskabsdata i de
aktuelle objektklasser.
Formtyper anvendes i dag i et vist omfang i BBR, og
tillige i f.eks. større ejendomsforvaltninger, hvor ikke
alle umiddelbart kan huske, hvad der er etagehuse,
rækkehuse, parcelhuse osv.
Dette materiale omfatter formtyper for bebyggelser og
bygninger. Også formtyper for bygningsdele kunne
være aktuelle, men indgår ikke på nuværende tidspunkt i materialet.
Tavle 3.3 Bebyggelser efter form har dels hentet sit
indhold fra DBK-tabel 11a: Bebyggelser i formaspektet
samt BBR. Visse af DBK’s meget specielle betegnelser
er dog udeladt.
Tavle 3.4 Bygninger efter form har dels hentet sit indhold fra DBK-tabel 16a: Bygningstyper i formaspektet
samt BBR. Også i denne tabel er visse meget specielle
betegnelser udeladt.

3.2 Anvendelse
Ved anvendelse forstås hvad noget bruges til. En anden betegnelse for anvendelse er funktion.
Formålet med tavle 3.5 Anvendelseskategorier er at
sikre en ensartet og let anvendelig terminologi i betegnelsen på anvendelsen af bebyggelser, ejendomme,
institutioner, bygninger og enheder. Efter behov kan
betegnelser som center, gård, hus, hal, enhed og anlæg tilføjes navnet.
Bemærk at samme navn kan være aktuel flere steder.
Som nedenstående eksempel viser, kan betegnelsen
”Børnehave” være aktuel som egenskabsdata på både
institution, bygning og ejendom.
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Eksempel:
 Bebyggelse: Banegård, Feriecenter
 Ejendom: Børnehave, Idrætshal
 Institution: Børnehave, Skole, SFO
 Bygning: Børnehave, Kirke, Campinghytte
 Enhed: Butik, Restaurant
Anvendelse betragtes i Forvaltnings Klassifikation som
en egenskab, og indgår derfor som egenskabsdata i de
aktuelle objektklasser.
Listen er en alfabetisk liste udarbejdet på grundlag af
DBK-tabel 10a: Bebyggelsestyper i produktaspektet
samt BBR feltnummer 203, Bygningers anvendelse.
Visse af DBK’s meget specielle anvendelsestyper er
dog udeladt. DBK koder og BBR feltnumre indgår i tavlen.
Formålet med tabel 3.6 Rum og zone efter anvendelse,
er at sikre en ensartet terminologi i navngivningen af
rum og zoner. Navnene, der indgår som egenskabsdata for de to objektklasser har en række praktiske og
administrative formål.
Listen er udarbejdet af Gentofte Kommune, og indeholder dermed de rumtyper, der er aktuelle for kommunernes egen bygningsmasse. Rumtyper for det almene boligbyggeri er efterfølgende tilføjet i listen. Dermed vil listen i sin nuværende form næppe være fyldestgørende for andre anvendelsesområder som, f.eks.
produktionsvirksomheder, sygehuse og restauranter.
Navnene i listen er anført i alfabetisk rækkefølge. En
overordnet gruppering efter tilhørsforhold i Gentofte
Kommune er dog vist som eksempel på én ud af mange måder at gruppere rummene på.
Tavlen er ikke koordineret med DBK’s tavle for brugsrum, forekomster i produktaspektet, men det er konstateret, at de fleste navne i denne liste kan genfindes
i DBK’s tavle.
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3.3

Forvaltnings Klassifikation
Blokbebyggelser
Etagehusbebyggelse
Gårdhavehuse
Havehusbebyggelser
Højhuse
Karrébebyggelser
Klyngehuse
Kædehusbebyggelser
Parcelhusbebyggelser
Parkbebyggelser
Rækkehuse
Tæt-lav
Åben-lav

Bebyggelser efter form

DBK
Blokbebyggelser
Etagebebyggelser
Gårdhusbebyggelser
Havehusbebyggelser
Højhusbebyggelser
Karrébebyggelser
Klyngehusbebyggelser
Kædehusbebyggelser

DBK-Koder
####A10
####C10
####D10
####E10
####B11
####F10
####H10
####J10

Parkbebyggelser
Rækkehusbebyggelser
Tæt-lav bebyggelser
Åben-lav bebyggelser
Cirkelbebyggelser
Randbebyggelser
Liniære bebyggelser
Længehusbebyggesler
Spredte bebyggelser
Åbne bebyggelser
Stokbebyggelser
Bebyggelser med varierende højde

####M10
####N10
####A12
####B12
####B10
####G10
####K10
####L10
####P10
####
####Q10

BBR

BBR nr.

####A11
Etageboligbebyggelse 140

Lav bebyggelse

####C11
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3.4 Bygninger efter form
Forvaltnings Klassifikation

DBK

DBK kode

Atriumhus
Bungalow
Dobbelthus
Enderækkehus
Etagehus
Gavlhus
Gårdhavehus
Højhus
Kædehus
Parcelhus

Atriumhus
Bungalows
Dobbelthuse

###A10
###G10
###B11

Etagebygninger
Gavlhuse

###D11
###C10

Højhuse

###E11

Punkthus
Rækkehus
Villa

Langhuse
Punkthuse

BBR

Dobbelthuse
Enderækkehus

BBR felt

130
1220

Kædehuse

130

Rækkehuse

130

Fritliggende
Kædehus

120
1240

###D10
###E10

Cirkelbygninger

###B10

Rektangulære bygninger
Enkelthuse

###F10
###A11

Trippelhuse

###C11
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3.5 Anvendelseskategorier
Forvaltning Klassifikation
Administration
Affaldsskure
Afgangs- og ankomsthal
Ambulatorie
Arenaer
Arkiv
Auditorie
Avlsbygning
Badmintonhal
Banegård
Bank
Bar

DBK
Administrationsbygninger
Affaldscontainerbygninger
Affaldsskure
Afgangs- og ankomsthaller
Ambulatoriebygninger
Arenaer
Arkivbygninger
Auditoriebygninger
Avlsbygninger
Badmintonhaller
Bagagesorteringsbygninger

DBK-KODE

Bibliotek
Biograf

6150

AD16
AB24
AA15
BD22
DC17

Bryghuse
Butiksbygninger

ED15

Børnehave

Børnehavebygninger
Callcenter

DB25

EDB-bygninger

5330

AD22

AB25

Elværk
Erhvervsskole
Fabrik

Beboelse, højskole

AA25

Behandlingsbygninger
Biblioteksbygninger
Biografbygninger

Drivhuse

5110

AA17

Behandling
Bibliotek
Biograf
Bowlinghal
Bryghus
Butik

Drivhus
Dyrehospital
Døgninstitution

Banegård
Bank

EA14

BA19

Cateringbygninger
Cykelskure
Depotbygninger

BBRnr

EB14

Barer

Campinghytte
Carport
Catering
Cykelskure
Depot

BBR

B11

E20 / BD24
A23

AA18

5220

6120

Butik detailhandel
5210
Butik for passagerer 5190
Børnehave
6520

C11

Campinghytte
Carport

5370

Drivhus
Drivhus
Dyrehospital
Døgninstitution

3400

Elværk
Erhvervsskole
Fabrik

4510

Feriecenter

5360

9200

DD17
LA17
AA16
AC15

9500
6340
6400

A26

Fabriksbygninger
Farmbygninger

A13

Feriecenter
Fodercentral
Forbrændingsanstalt

Fodercentraler

CA15

Forsamlingshus
Foye
Fragtterminal
Fritidshjem

Forsamlingshuse
Foyebygninger
Fragtterminalbygninger
Fritidshjembygninger

6230
4100

AB15

DA20

Forbrændingsanstalt 4560
Forlystelsesparker
6180
Forsamlingshus
6130

CA20
KA17
DC25

Fritidshjem

6530

36

Frysehus
Fælleshus
Fængsel
Færgeterminal
Fødeklinik
Garage

Gasværk
Gylletank
Gymnasium
Hangar
Hospital
Hospice
Hotel
Højere læreanstalt
Højskole
Håndboldhal
Idrætshal

Integreret institution
Kantine
Kapel
Kaserne
Kedelhus
Kiosk
Kirke
Kirketårne
Klargøringshaller
Klinik
Klokkestabler
Kloster
Klubhuse
Koncerthus
Konference
Kongrescenter
Kontorbygning
Kontroltårn
Kraftvarmeværk
Kro
Kulturhus

Frysehuse

BC15
DB20

Fængselsbygninger
Færgeterminal
Fødeklinikbygninger
Garage
Garageanlæg

D12
BA17
CC17
JJ17

BA15

Hangarbygninger
Hospitals- og lægebyg.
Hospicebygninger
Hotelbygninger

DB17

Idrætshaller

Kantinebygninger
Kapeller

6130

Garage
Garage
Garage
Gasværk

3320

Gymnasium
Hangar

6220

Hotel
Højere læreanstalt

5300

Idræt, anden

6640

Inkvartering, anden
Integreret institution

5390

Kaserne

6720

Kirke

6160

Klubhus

6610

Kongrescenter
Kontor

5320

Kraftvarmeværker

4520

Kulturhus

6130

Laboratorium
Laboratorium
Lade
Lager

4200

6710
5140

AD25

Gylletanke

Håndboldhaller

Fælleshus
Fængsel
Færgeterminal

4400
9100
4550

4420

AA25
BA25
A19

6240

BA22
BC22

6540

D11
E21

Kedelbygning
Kioskbygninger
Kirker
Kirketårne
Klargøringshaller
Klinikbygninger
Klokkestabler
Klosterbygninger
Klubhuse
Koncertbygninger
Konferencebygninger

AA14

Kontorbygninger
Kontroltårne

A11

Krobygninger

AA19
BB12 / AC24

Køkken
Kølehus

Kursusbygninger
Køkkenbygninger
Kølehuse

Laboratorium
Lade
Lager

Laboratoriebygninger
Ladebygninger
Lagerbygninger

AC13 / BA24

CA12
A21
F21
JE17
AC25
G21
H21
DA22
BD20

5400

JA17

CA25
BB15

BD15
AB16

6250
3200
4300
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Landbrug
Liggehal
Lufthavnsterminal
Lægehus
Magasin
Maskinhus
Medborgerhus
Mediehus
Menighedshus
Montagehal
Moske
Motel
Museum
Mølle
Natklub
Observatorie
Operahus
Overdækning
Regeringsbygning
Pakhus
Parkeringshus
Passagerterminal
Patienthotel
Plejehjem
Posthus
Produktionshal
Radiostudie
Reaktor
Remise
Renseri
Rensningsanlæg
Restaurant
Rutebilstation
Røgeri
Rådhus
Scenetårn
Sengebygning
Servicebygning
SFO
Silo
Skole
Skolehjem
Skøjtehal
Smedje
Spejderhytte
Sportshal
Stald

Landbrugsbygninger
Landsgangsbygninger

A15

Lufthavnsterminal
Lægehuse
Magasinbygninger
Bygninger for landbrugsmaskiner

DA17

Mediehus
Menighedshuse
Montagehaller
Moskeer
Motelbygninger
Museumsbygninger
Møllebygninger
Natklubber
Obervatorietårne
Operahuse

B26

Regeringsbygninger
Pakhuse
Parkeringshuse
Passagerterminaler
Patienthoteller
Plehjemsbygninger
Porthuse

AA12

Produktionshaller
Radiostudiebygninger
Reaktorbygninger
Remisebygninger
Renserier

AB13

Restaurationsbygninger

B19 /BD19

Røgeribygninger
Rådhuse
Scenebygninger
Sengebygninger
Servicebygninger

EB15

Siloer
Skolebygninger
Skøjtehaller
Smedjer
Sportshaller
Staldbygninger

BD17

AF25

Lufthavnsterminal
Lægehus

5130

Maskinhus
Medborgerhus

3310

Motel
Museum

5310

Overdækket areal

9400

Remise

4430

Rensningsanlæg
Restaurant
Rutebilstation

4570

Serviceerhverv
SFO
Silo
Skole
Skolehjem

5240

Spejderhytte
Sportshal
Stald

5380

6320

AC16
DA15

6130

j21
AA13 /JK17
B21
AB19
AB20

6140

EA15
BB19
BC24
BA20

AE16
JH17
AB17
BC25
BB25
H12

BA26
AD14
CD17
CC12
5230
5120

AB12
BB20
AE25
C12
BE15
AA24

6550
3220
6210
5340

BB22
BA13
B22
AE15

6620
3100
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Station
Stormagasin
Stuehus
Supermarked
Synshal
Svømmehal
Sygehus
Synagoge
Tandlægeklinik
Tankstation
Tappehal

Stationsbygninger
Stormagasiner

CA17

Supermarkedsbygninger
Synshaller
Svømmehaller

AC18

Synagoger

C21

Tankstationer
Tappehaller

JB17

Teater

Teaterbygninger
Telefonibygning
Templer
Tennishaller
Toldbygninger
Transformatorstation
Transportanlæg
Tribunebygninger
Trykkeribygning
Turbinebygninger
TV-studiebygninger

BC20

Templer
Tennishal
Toldbod /-sted
Transformatorstation
Tribune
Trykkeri
Turbinehal
TV-studie
Udhus

AB18

JF17
BF22

6330

Teater- og koncertsal

6110

Udhus

9300

Udstilling

5250

Ungdomsklub
Universitet

6560

Vandland
Vandrehjem

6180

Vandværk

4540

Varmeværk

4530

D21
BE22
C12
AB14
DA15
AC22
C26
AC14
BB26
BA18 /
AA20/ AC24

Vagtbygninger

F12

Vandrehjem
Vandtårn
Vandværk
Varmecentral
Varmeværk
Vaskehal
Vaskeri
Ventesal
Vognport
Vuggestue
Væksthus

Vandrehjem
Vandtårne

AC19

Varmecentraler

AE14

BB18
DD25
6240

5350

BE14

Vaskehaller
Vaskerier
Ventesalsbygninger

JC17

Vuggestuebygninger
Væksthuse
Værelsesbygninger
Værelsesfløje

DA25

Værkstedsbygninger
Værtshuse

Tandlægeklinik

6310

E26

Udstillingsbygninger
Udstillingshal
Undervisningsbygninger
Ungdomshuse

Værksted
Værtshus

6630

EC15

Udstilling
Udstilling
Undervisning
Ungdomshus
Ungdomsklub
Universitet
Vagt

Værelsesfløj
Værker

Svømmehal
Sygehus

CB12
CB17

Vognport
Vuggestue
AD15 / BB24 Væksthus

3320
6510
3400

AD19
BB12

Værker
Værker, andre

4500

Zoo

6180

4590

B13 /JD17
BE19
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3.6 Rum eller zone efter anvendelse
Eksempel fra Gentofte Kommune
Overordnet funktion

Specifik funktion

Rum eller zone

Service
Service

Affald
Affaldsdepot
Aktivitet
Arbejde
Arkiv
Auditorium
Aula
Bade
Badminton
Barnevogne
Boiler
Bowling
Café
Cykel
Depot
EDB
EDB-undervisning
Elevator
Ergoterapi
Forhal
Forstue
Frisør
Fysioterapi
Gang
Garderobe
Gruppe
Gymnastik
Hvile
Håndarbejde
Idræt
IT-undervisning
Kantine
Klasselokale
Klinik
Kontor
Kontor
Køkken
Køkken
Køle
Lager
Ligge
Læse
Magasin
Maskiner

Affaldsrum
Affaldsdepot
Aktivitetsrum
Arbejdsrum
Kontor
Auditorium
Aula
Baderum
Badmintonhal
Barnevognsrum
Boilerrum
Bowlinghal
Café
Cykelrum
Depotrum
EDB-rum
EDB-undervisningslokale
Elevator
Ergoterapirum
Forhal
Forstue
Frisørsalon
Fysioterapi
Gang
Garderobe
Grupperum
Gymnastiksal
Hvilerum
Håndarbejdslokale
Idrætslokale
Undervisningslokale
Kantine
Klasselokale
Klinik
Kontor
Kontor
Køkken
Køkken
Kølerum
Lagerrum
Liggehal
Læsesal
Magasinrum
Maskinrum

Bolig
Kontor
Uddannelse
Ophold
Sanitør
Idræt
Service
Teknik
Idræt
Service
Service
Kontor
Teknik
Uddannelse
Teknik
Service
Adgang
Bolig
Service
Service
Adgang
Bolig
Uddannelse
Uddannelse
Service
Uddannelse
Idræt
Uddannelse
Service
Uddannelse
Service
Kontor
Bibliotek
Service
Service
Teknik
Service
Service
Bibliotek
Service
Teknik
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Service
Service
Uddannelse
Kontor
Uddannelse
Sanitær
Ophold
Bolig
Kontor
Service
Bolig
Sanitær
Uddannelse
Service
Teknik
Bibliotek
Idræt
Uddannelse
Idræt
Idræt
Teknik
Teknik
Idræt
Service
Bibliotek
Sanitær
Sanitær
Adgang
Service
Idræt
Sanitær
Bibliotek
Bibliotek
Bibliotek
Bibliotek
Bibliotek
Bibliotek
Kontor
Sanitær
Ophold
Service
Teknik
Adgang
Bolig
Service

Massage
Modtagelse
Musik
Møde
Natur
Omklædning
Ophold
Ophold
Pedel
Personale
Pulter
Pusle
Pædagogisk værksted
Rengøring
Server
Skranke
Skøjte
Sløjd
Sport
Svømme
Tavle
Teknik
Tennis
Terapi
Tidsskriftssamling
Toilet
Toilet, handicap
Trappe
Trykkeri
Træning
Tørre tøj
Udlån, bøger
Udlån, børn
Udlån, kunst
Udlån, musik
Udlån, voksne
Udstilling
Udvalg
Vaske
Vente
Vente
Ventilation
Vestibule
Værelse
Værksted

Massage
Modtagelsesrum
Musiklokale
Møderum /-sal
Naturlokale
Omklædningsrum
Opholdsrum /-stue
Opholdsstue
Kontor, pedel
Personalerum
Pulterrum
Puslerum
Pædagogisk værksted
Rengøringsrum
Serverrum
Ekspedition
Skøjtehal
Sløjdlokale
Sportshal
Svømmehal
Tavlerum
Teknikrum
Tennishal
Terapirum
Toilet
Handicaptoilet
Trapperum
Trykkeri
Træningslokale
Tørrerum

Udstillingslokale /-sal
Udvalgsværelse
Vaskerum
Venterum
Venterum
Ventilationsrum
Vestibule
Værelse
Værksted
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4.1 Forord
Gennem forebyggende vedligehold er det muligt over
en længere årrække at fastholde bygninger på et bestemt kvalitetsniveau – eller som vi vælger at kalde
det - i en bestemt tilstand. En tilstand der ikke blot
omfatter de æstetiske forhold, men tillige forhold som
sikkerhed, sundhed og hygiejne. Forebyggende vedligehold har dermed ikke blot til formål at tilgodese brugernes behov for fysiske rammer i en bestemt tilstand,
men tillige at fastholde værdien af fast ejendom.
Set i det store perspektiv handler forebyggende vedligehold tillige om totaløkonomi, altså om at optimere
opførelsesprisen og de efterfølgende måske 30 eller 50
års udgifter til at drive bygningerne.
Skal forebyggende vedligehold gennemføres optimalt,
forudsætter det omhyggelig planlægning og styring, så
alle opgaver bliver udført optimalt både i relation til
omfang, kvalitet og tidspunkt. I denne forbindelse er
det vigtigt, at den ønskede tilstand af alle vedligeholdelseskrævende bygningsdele er velbeskrevet. Sagt på
en anden måde kan det uden velbeskrevne krav til tilstand blive mere eller mindre tilfældigt, hvilke opgaver
der bliver udført og på hvilket tidspunkt.
Denne vejledning omfatter styring af tilstand, som i
det efterfølgende benævnes tilstandsstyring.

4.2 Tilstandsstyring, en metode
Tilstandsstyring er aktuel overalt hvor man gennem
forebyggende vedligehold ønsker at fastholde bygningsdele og dermed bebyggelser, bygninger, boligerhvervsenheder m.v. i en bestemt tilstand. Tilstandsstyringen kan dermed tillige indgå i processen omkring
til- og fraflytning af lejemål samt ejerskifte.
Undertiden vil det være nødvendigt at gennemføre
vedligeholdelsesaktiviteter på bygningsdele, der ikke
er omfattet af planlagt forebyggende vedligehold. Disse aktiviteter kan også have karakter af forebyggende
vedligehold, men de kan også have karakter af enten
afhjælpende og oprettende vedligehold. Også denne
situation skal tilstandsstyringen håndtere. Det skal dog
bemærkes, at denne vejledning ikke omfatter den registrering af svigt og skader i nybyggeri, der finder
sted i henhold til eftersynsordningen.
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Med den beskrevne metode er det gjort operationelt at
beskrive tilstand på en standardiseret måde. Efterfølgende kan konstaterede afvigelser fra den beskrevne
tilstand identificeres efter en fastlagt systematik. Endelig kan nødvendige justeringer i de planlagte vedligeholdelsesaktiviteter planlægges og gennemføres præcist ud fra de registrerede afvigelser.
Med en standardisering af såvel tilstand som afvigelser
er ønsket om sammenlignelighed af tilstand inden for
såvel den enkelte ejendomsforvaltning som forvaltningerne imellem tilgodeset. Metoden kan dermed danne
basis for anvendelse af nøgletal, benchmarking m.v.
For at sikre en fælles opfattelse af de anvendte begreber i metoden, omfatter materialet tillige hefte 9 Begrebskatalog.

Eksempel på bygningsdelskort i
et objektbaseret driftssystem.
Kortet viser objektet vindue.

Metoden lægger op til, at der i ejendomsforvaltning
arbejdes med objektbaserede IT-systemer. Dette udelukker dog ikke, at metoden også anvendes i helt traditionelle papirbaserede forvaltninger.
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Eksempel på beskrivelse af forebyggende vedligehold af karme,
rammer og glaslister. Bestanddele
af vinduer vist på bygningsdelskort
side 4.

Metoden har hentet væsentlig inspiration i Norsk Standard NS 3424 udarbejdet af en arbejdsgruppe, der er
oprettet efter initiativ af Norges Forskningsråd. Metoden har tillige hentet inspiration i ”Vurderingssystem
for kommunernes og regioners ejendomme”, Universitets- og Bygningsstyrelsens karakterskala” samt Byggeskadefondens vejledninger vedr. eftersynsordningen.

4.3 Processen
Tilstandsstyringen indeholder tre hovedaktiviteter, som
igen består af delaktiviteter. Disse er:
A. Udgangspunkt
A1 Opstilling af krav til tilstand
A2 Planlægning af forebyggende vedligehold
A3 Afhjælpende og oprettende vedligehold
A4 Levetidsvurdering
B. Tilstandsanalyse /-kontrol
B1 Planlægning
B2 Fastlæggelse af registreringsniveau
B3 Tilstandsanalyse / -kontrol
B4 Bearbejdning og rapportering
B5 Udvidet analyse / kontrol
C. Udførelse
C1 Justering i aktivitetsplaner
C2 Afhjælpende eller oprettende vedligehold
C3 Fortsat vurdering
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A Udgangspunkt
Udgangspunktet for processen er dels de opstillede
krav til tilstand, dels planerne for forebyggende vedligehold og endelig levetidsvurderinger.
A1. Opstilling af krav til tilstand
Krav til tilstand stilles på et overordnet niveau til bebyggelser, bygninger, bolig- erhvervsenheder m.v.
Disse krav tager dels udgangspunkt i brugernes behov
for fysiske omgivelser på et bestemt niveau, dels i de
byggetekniske forhold. På det detaljerede – og operationelle – niveau opstilles kravene til bygningsdele.
Kravene til bygningsdele kan helt kortfattet være ”i
god og driftsikker stand” eller ”uden synlige fejl og
mangler”, men bør så vidt muligt omfatte egentlige
faglige beskrivelser. Beskrivelser som tager højde for,
at en vis nedslidning accepteres. Som vist på illustrationen på side 6, vil der som regel være et kvalitetsmæssigt interval mellem kvaliteten ”som udført” og
det opstillede krav. Kun i få tilfælde, vil det gennem
forebyggende vedligehold være muligt over tid at fastholde kvaliteten ”som udført”.
Rent praktisk kan kravene være sammenkædet for
grupper af bygningsdele. En sådan sammenkædning
kan f.eks. tage udgangspunkt i følgende placering af
bygningsdele i:






Terræn
Bygning, klimaskærm med tilhørende konstruktioner
Bygning indvendig, bolig- / erhvervsenheder
Bygning indvendig, fælles inkl. øvrige konstruktioner
Bygning, tekniske installationer

Kravene kan ændre sig over tid. Dette kan bl.a. ske
hvor bygninger skifter ejer eller overgår til andre formål. Det kan også ske som følge af ændringer i lovgivning omkring f.eks. brandsikkerhed og hygiejne.
Kravene kan omfatte følgende parametre:
1. Sikkerhed (f.eks. bæreevne, forankring og brandsikkerhed)
2. Miljø (f.eks. luftkvalitet, fugt, støjniveau)
3. Hygiejne (renhold, overfladers beskaffenhed)
4. Materialer (f.eks. råd, svamp, tæring)
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5. Funktionalitet (f.eks. tæthed af konstruktioner eller
tilladte nedbrudstider for tekniske anlæg)
6. Æstetik (f.eks. udseende, lugt)
7. Økonomi (f.eks. energiforbrug samt løbende vedl.
omkostninger)

Tilstands niveau

Krav og konkret tilstand:

Tilstand ”som udført”
Kon

kret
tils

tand

Krav til tilstand

Tid
Indbygning

Fra indbygningstidspunktet forringes tilstanden. Afhjælpende vedligehold løfter igen tilstanden. Intervallet mellem vedligeholdelsesaktiviteterne afpasses, så tilstanden aldrig kommer under det
fastsatte krav.

Vedl. 1

Vedl. 2

Vedl. 3

Kravene til den konkrete bygningsdel vil undertiden
alene omfatte en enkelt parameter. Det kan bl.a. gælde for vægge og lofter, hvor der ofte alene fokuseres
på æstetik (udseende). I andre tilfælde fokuseres på to
eller flere parametre. Det gælder bl.a. sammenhængende tekniske anlæg, hvor der ofte fokuseres på både
miljø, funktionalitet og økonomi.
Eksempel: B1.16 Tagdækning.
Beklædning med Vingetegl. Alle tegl skal være hele,
uden afskalninger og må ikke være forskubbet eller
løse. Ventilationsspalte ved tagfod må ikke være tilstoppet. Algebegroning må ikke forekomme.
Er rygning lagt i mørtel, skal denne være intakt og
tæt. Inddækninger skal overalt være hele og tætte.
Eksempel: B2.03.05 Afløb, Opsamling (Tagrender)
Render skal være hele og tætte med fald til afløb. Blade må alene forekomme fra løvfald og til planlagt oprensning før vinter.
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Eksempel: B1.16 Gulv (vådrum)
Gulvfliser skal være hele uden revnedannelser. Mindre
misfarvning af ældre gulvfliser accepteres. Fuger skal
være hele og tætte. Fuge mellem væg og gulv skal
være hel og tæt.
Eksempel: B2.12 Vand, Røranlæg
Alle rør og samlinger skal være tætte. Korroderede
/rustne rør må ikke forekomme. Isolering skal være
intakt. Afspærringsventiler skal være tætte og åbne/
lukke funktionen intakt. Bankelyde og/eller rystelser i
røranlægget må ikke forekomme.
Da kravene danner basis for tilstandskontrollen, skal
de være tilgængelige for de involverede parter i processen. Da kravene kan ændre sig over tid, er det af
hensyn til historikken vigtigt i dokumentationen for
den pågældende tilstandskontrol at anføre, hvilken
version af krav der har været anvendt.
For en bygningsdel med beskeden restlevetid vil man
undertiden reducere kravene ud fra den betragtning, at
det ikke kan betale sig at ofre vedligehold på noget,
som alligevel snart skal udskiftes.
A2 Planlægning af forebyggende vedligehold
En egentlig beskrivelse af den proces, det er at planlægge forebyggende vedligehold, ligger uden for rammerne af denne vejledning. Derfor alene denne korte
vejledning, som er relateret til tilstandsstyring.
Formålet med forebyggende vedligehold er at sikre at
alle vedligeholdelseskrævende bygningsdele til enhver
tid tilfredsstiller de opstillede krav
Udgangspunktet for forebyggende vedligehold er bygningsdelsbeskrivelser med tilhørende krav til tilstand
samt aktivitetsbeskrivelser med intervaller for gennemførelsen. Der kan tillige indgå mængder med tilhørende prissætning, som danner grundlag for budgetter.
Håndteres forebyggende vedligehold på et IT-baseret
driftssystem, vil informationen i de fleste tilfælde være
struktureret ved hjælp af bygningsdelskort. Er et sådant system ikke til rådighed, kan informationen være
struktureret på andre måder, men det er vigtigt, at
såvel krav som aktiviteter knytter sig til konkrete bygningsdele.
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Eksempel: Forebyggende vedligehold
Bygningsdel
: B1.21-7 Vinduer, trævinduer i bygning 3, Overflader, udvendig
Mængde
: 28 stk.
Interval
: 5 år
Næste gang
: 01.08.2011
Udgift pr. gang : kr. 43.000
Konto
: 116.26
Faggruppe
: Maler
Beskrivelse
: Løstsiddene maling fjernes
Ujævnheder /overgange slibes
Evt. harpiks fjernes med sprit
Afvaskning med Grundrens eller lign.
Blotlagt træ grundes med klar oliebaseret træbeskyttelse.
Strygning 1 eller 2 gange med olie/alkydmaling, Ral 9010 hvid, glans 50
A3 Afhjælpende og oprettende vedligehold
Mens formålet med forebyggende vedligehold er at
sikre, at de opstillede krav til bygningsdele til stadighed er opfyldt, at formålet med afhjælpende eller oprettende vedligehold at bringe bygningsdele, som ikke
opfylder kravene, tilbage på det ønskede niveau.
Afhjælpende vedligehold er aktuel, hvor der er et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, f.eks. ved fraflytning
af lejemål.
Oprettende vedligehold er bl.a. aktuel i forbindelse
med stormskader og totalt nedbrud af tekniske anlæg.
Eksempel på afhjælpende vedligehold:
Tilstand: Skadede fuger i ydervæg. Fugerne er forvitrede i en i øvrigt sund ydervæg udført i blank murværk
til terræn.
Afhjælpende vedligehold: Forvitrede/løse fuger, synlige
revner og huller i fuger udbedres ved udkradsning og
omfugning. Udkradsning i fuld bredde til en dybde af
min 15 mm fra den færdige fugeoverflade. Efter rengøring og vanding efterfuges med tilbageliggende fuge i
bakkemørtel som eks. fuge.
A4 Levetidsvurdering
I arbejdet med levetider skelnes mellem forventede
levetid, faktiske levetid og økonomisk levetid (se kapitel 9 Begrebskatalog).
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Når levetidsvurderinger indgår i planer for vedligehold
skyldes dette først og fremmest, at udskiftning af bygningsdele ofte kræver betydelige ressourcer. Dertil
kommer, at omkostningerne til forebyggende vedligehold af en bygningsdel, der nærmer sig udskiftning,
kan være markant større end omkostningerne til vedligehold af den bygningsdel, der erstatter den udskiftede.
Beslutning om udskiftning af bygningsdele vil i nogle
tilfælde alene være bestemt af, om bygningsdelene
fortsat fungerer som oprindelig planlagt. Er der tale om
tekniske anlæg vil faktorer som miljøhensyn, funktionalitet og energiforbrug derimod ofte indgå i overvejelserne.
Endelig vil det ofte i forbindelse med levetidsvurdering
være nødvendigt at foretage en samlet vurdering af
flere bygningsdele, da udskiftning med fordel kan ske i
en sammenhængende proces. F.eks kan det ofte være
hensigtsmæssigt at skifte undertag samtidig med tagbelægning, selv om der på udskiftningstidspunktet er
en restlevetid på undertaget
B Tilstandsanalyse / -kontrol
Formålet med tilstandsanalysen / -kontrollen er at tilvejebringe en sikker viden om den aktuelle tilstand af
de bygningsdele, til hvilke der knytter sig forebyggende vedligehold. Er tilstanden som forudset i forhold til
de opstillede krav og tidspunktet for de planlagte aktiviteter, er alt i orden. Er tilstanden derimod afvigende,
skal dette registreres og vedligeholdelsesplanerne
samt evt. tillige levetidsvurderingen justeres.
Formålet med tilstandsanalysen / -kontrollen kan desuden være at registrere tilstanden af bygningsdele der
ikke er omfattet af forebyggende vedligehold. Også her
kan der foreligge eksakte krav, men det vil ikke altid
være tilfældet. Foreligger beskrevne krav ikke, må
analysen bygge på en generel byggeteknisk viden og
vurdering. Registreres her afvigelser, som i visse tilfælde vil have karakter af skader, kan det være aktuelt
at gennemføre afhjælpende eller oprettende vedligehold samt herefter ud fra en konkret vurdering at lade
de aktuelle bygningsdele indgå i forebyggende vedligehold.
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Eksempel: B2.07 Elforsyning
Kontrol af fejlstrømsafbrydere. Visuel gennemgang af
installation for beskadigede og revnede dele. Kontrol af
funktion af afbrydere. Kontrol af opmærkning af tavle.
Eksempel: B1.22 Væg (teglstensydervægge)
Registrering med fokus på følgende:
 Revner (sætning, stabilitet m.v.)
 Fugtophobning fra fundament.
 Løse og udfaldene fuger.
 Frostsprængninger i sten.
 Mos og algevækst.
B1. Planlægning
Det skal i planlægningen af tilstandsanalysen / kontrollen afklares, hvilke data der skal anvendes og
hvordan disse skal gøres tilgængelige for deltagerne i
processen.
Der skal endvidere udarbejdes en samlet plan for processen. Denne kan omfatte:
 Tidsplan
 Bemanding
 Fastlæggelse af registreringsniveau
 Rapportering
 Varsling af brugere samt adgang
Det skal tilføjes, at processens omfang vil være helt
afhængig af bygningernes karakter, alder og anvendelse samt af den måde, hvorpå de drives i det daglige.
B2 Fastlæggelse af analyse- /kontrolniveau
Der skelnes mellem tre registreringsniveauer:
Niveau 1 (grovest): Tilstandsanalyse/-kontrol af generel art, som består af visuelle observationer, om nødvendigt kombineret med enkle målinger.
Niveau 2: Tilstandsanalyse/-kontrol 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.
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Niveau 3 (finest): Tilstandsanalyse/-kontrol af speciel
art, som normalt kun omfatter visse bygningsdele eller
specielle problemstillinger. En sådan tilstandsanalyse
indebærer særligt nøjagtige måle- eller prøvningsmetoder og eventuelt tillige laboratorieprøvning.
B3 Tilstandsanalyse / kontrol
Tilstandsanalysen / -kontrollen består i at sammenholde den aktuelle tilstand med de opstillede krav og på
dette grundlag afgøre, om der er afvigelser.
Det kan tillige i visse tilfælde være nødvendigt at sammenholde tilstanden med krav, som ligger uden for det
beskrevne. Det kan f.eks. være myndighedskrav eller
særlige brugerkrav.
Da det ikke altid umiddelbart er muligt at konstatere,
om der er tale om en afvigelse, er der tre muligheder:


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.



Afvigelse: Det er konstateret, at der er en negativ
eller eventuel positiv afvigelse fra de beskrevne
krav eller andre krav.

Afvigelsen omfang angives ved tilstandsniveauer. Tilstandsniveauet kan enten fremstå som en samlet
vurdering af alle aktuelle parametre eller som et specificeret niveau for hver enkel parameter.
Der anvendes fire tilstandsniveauer med følgende hovedbetydning:
Tilstandsniveau
Tilstandsniveau
Tilstandsniveau
Tilstandsniveau

0:
1:
2:
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.
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Da samme tilstandsniveauer anvendes på alle bygningsdele, og afvigelserne derfor kan relatere sig til
vidt forskellige parametre, er der i denne vejledning
ikke sat ord på disse. Således kan f.eks. tilstandsniveau 3 anvendes både om en dør der er sparket hul i,
et utæt tag og en gennemtæret varmtvandsbeholder.
Det anbefales derfor, at der udarbejdes eksempelsamlinger.
B4 Bearbejdning og rapportering.
Afvigelser skal efter behov dokumenteres, eventuelt
med beskrivelser, tegninger, skitser og fotografier.
Omfanget af afvigelser kan angives skriftligt i procent
af totalmængde eller som absolutte mål.
B5 udvidet analyse / kontrol
Under tilstandsregistreringen skal det løbende vurderes, om det registreringsniveau og -omfang, som er
bestemt på forhånd, er tilstrækkeligt til at kunne opnå
formålet med tilstandsanalysen. I de tilfælde, hvor der
er registeret en mulig afvigelse, skal der tages stilling
til, om der skal gennemføres en supplerende analyse /
kontrol.
C Udførelse
Aktiviteter på grundlag den gennemførte analyse /
kontrol kan være.


Justeringer i aktivitetsplaner for forebyggende vedligehold.



Igangsætning af afhjælpende eller oprettende vedligehold (herunder udskiftning af bygningsdele).



Fortsat vurdering omkring igangsætning af vedligeholdelsesarbejder.

C1 Justering i aktivitetsplaner
Justering i aktivitetsplanerne for forebyggende vedligehold kan omfatte tidspunkt for gennemførelse af næste
aktivitet, tidsinterval mellem aktiviteterne samt justering i levetidsvurdering. Det kan også omfatte ændring
i aktivitetsbeskrivelse og dermed i indholdet af selve
aktiviteten.

54

At genskabe overensstemmelse mellem krav og aktuel
tilstand kan naturligvis også ske ved simpelthen at justere i kravene. En sådan justering bør dog altid være
strengt sagligt begrundet.
C2 Afhjælpende eller oprettende vedligehold
Afhjælpende eller oprettende vedligehold er aktuel i de
situationer, hvor det er besluttet at gennemføre en
aktivitet inden for vedligehold, men hvor denne ikke
naturligt ligger inden for forebyggende vedligehold.
C3 Fortsat vurdering
Er der behov for videre overvejelser omkring igangsætning af vedligeholdelsesarbejder indgår tre hovedelementer:




konsekvenser
risiko
økonomi

Ved konsekvenser forstås de konsekvenser det vil have
både for den pågældende bygningsdel og for evt. øvrige bygningsdele, såfremt der ikke igangsættes vedligeholdelsesarbejder med henblik på opfylde kravet.
Konsekvenserne angives ved en konsekvensgrad. Konsekvensgraden fastsættes for én eller flere enkeltstående parametre eller samlet for alle aktuelle parametre.
Der skal benyttes fire konsekvensgrader med følgende
hovedbetydning:
Konsekvensgrad
Konsekvensgrad
Konsekvensgrad
Konsekvensgrad

0:
1:
2:
3:

ingen konsekvenser
små konsekvenser
middelstore konsekvenser
store konsekvenser

Sættes et x efter tallet i konsekvensgraden betyder
dette, at konsekvensen ikke blot omfatter den aktuelle
bygningsdel, men tillige andre bygningsdele.
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.
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I bedømmelsen af risiko indgår tillige tidsfaktoren –
altså om risikoen forventes at være konstant over tid,
eller om den øges.
BEMÆRKNING: Lille risiko kombineret med store konsekvenser kan være lige så uacceptabel som stor risiko
kombineret med mindre konsekvenser.
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5.1 Fra SfB til Forvaltnings Klassifikation
SfB Bygningsdelstavle, som i årevis har været anvendt
både i byggeopgaver og i ejendomsforvaltning, er ved
at have udspillet sin rolle. Årsagen er dels, at SfB ikke
har været vedligeholdt, dels at SfB reelt ikke tilfredsstiller kravene til en moderne digital byggeproces. I
forbindelse med indsatsområdet Det Digitale Byggeri
har man derfor udviklet en helt ny klassifikation DBK
(Dansk Bygge Klassifikation), som tilgodeser de klassifikationsmæssige behov i forbindelse med fremtidens
byggeri.
Da man ikke i DBK har forholdt sig til ejendomsforvaltning, har Landsbyggefonden og KL i samarbejde udviklet Forvaltnings Klassifikation, som specifikt tilgodeser
forvaltningsområdets behov. Forvaltnings Klassifikation
er på visse områder udviklet som et supplement til
eksisterende tavler i DBK, mens det på andre områder
omfatter selvstændige tavler.
Da DBK’s referencesystem med tilhørende kodning af
bygningsdele ikke er fundet praktisk operationelt i
ejendomsforvaltning, er denne bygningsdelstavle udarbejdet som en selvstændig tavle for ejendomsforvaltning.
Formålet med tavlen er først og fremmest at sikre et
ensartet og ukompliceret arbejde med bygningsdele i
ejendomsforvaltning. Dette ønske er primært tilgodeset gennem den valgte og meget enkle og logiske
struktur samt ved en entydig navngivning af alle bygningsdele.
Tavlen er opbygget som en ren klassifikation på ét niveau.
Forklaring: I en bygningsdelstavle som denne på ét
niveau er den enkelte bygningsdel ikke via klassifikationen født med relationer til andre bygningsdele. Bygningsdelen ”et vindue” er således ikke via klassifikationen knyttet til hverken tag, væg eller fundament. Ønsker man at tilvejebringe sådanne tilknytninger sker
det alene ved hjælp af egenskabsdata.

5.2 Objekter og bygningsdele
Ved et objekt i byggeriet forstås en fysisk forekomst
med alle dets iboende egenskaber.
Forklaring: En bebyggelse, en boligblok, en garage,
et varmeanlæg, en port og et køleskab er eksempler
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på objekter. Form, materialer og farver er eksempler
på objekternes egenskaber.
I forvaltnings- og driftssystemerne genfinder vi de
samme objekter som i den virkelige verden, men her i
digital form eller på papir. Disse objekter, som benævnes dataobjekter, er alene en repræsentation af de
fysiske forekomster med både iboende og relaterede
egenskaber. Selv om det fysiske objekt og dataobjektet er to forskellige ting udgør de reelt en helhed.
Forklaring: En trappe beskrevet på et bygningsdelskort
i ét driftssystem er et eksempel på et dataobjekt. Bygningsdelskortet beskriver en række af det fysiske objekts egenskaber, men det kan tillige beskrive relaterede egenskaber som f.eks. anvisning på renhold og
drift.
I projektering, hvor der også arbejdes med dataobjekter, og hvor de fysiske forekomster ikke findes endnu,
er dataobjekterne alene en repræsentation af den
tænkte fysiske forekomst.
For at bringe system i objekterne opdeles disse i klasser.
Forklaring: Bebyggelser, bygninger, rum og bygningsdele er eksempler på objektklasser.
Bygningsdele, der udgør en selvstændig objektklasse,
defineres som objekter der i sig selv eller i kombination med andre objekter opfylder en karakteristisk funktion i bygningen. Denne opfattelse af objektbegrebet
stemmer meget godt overens med den opfattelse, der
er indarbejdet gennem anvendelse af SfB bygningsdelstavle.
Forklaring: Et loft, en lyskasse, en terrasse, en dør og
en altan er eksempler på bygningsdele. Til gengæld
opfattes mindre dele som f.eks. beslag, rør, fittings,
kabler og spjæld ikke som bygningsdele, men alene
som bestanddele, se afsnit 5.5.

5.3 Tavlen og dens opbygning
Bygningsdelstavlen i Forvaltnings Klassifikation indeholder alle de bygningsdele der indgår i henholdsvis
terræn og bygning. For at gøre tavlen nem at anvende
er denne opdelt i to selvstændige hovedafsnit for
henholdsvis bygningsdele i terræn og bygningsdele i
bygning. Hvert af disse hovedafsnit er igen opdelt i
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afsnit for konstruktion, tekniske anlæg, inventar og
beplantning.
Forklaring: Bygningsdele i terræn er de bygningsdele
på ejendommen der ligger uden for bygningen. Stikledninger uden for bygningen er således bygningsdele i
terræn. Det har været under overvejelse at kalde bygningsdele i terræn for terrændele, men vi har valgt at
fastholde betegnelsen bygningsdele.
For at sikre overskueligheden inden for tekniske anlæg
er der tillige i bygningsdelstavlen en gruppering i forskellige systemtyper som afløbssystem, ventilationssystem m.v. Det er vigtigt, at bygningsdelenes placering
i grupperingen fastholdes. Det skal således skelnes
mellem Forbrugsanlæg inden for henholdsvis Køling,
Vand og Varme.
Inden for hvert afsnit er bygningsdelene for nemheds
skyld ordnet i alfabetisk rækkefølge. Har man som bruger behov for en anden ordning inden for det enkelte
afsnit, er dette uden problemer. Vigtigt er det alene at
holde fast i navnene på bygningsdelene i tavlen samt
deres tilhørsforhold til grupperne.
Bygningsdelstavlens terminologi er i al væsentlighed
den terminologi, som i dag anvendes af både rådgivere
og udførende. For at tilgodese harmoniseringen med
DBK er der dog enkelte eksempler på, at bygningsdele
er kommet til at hedde noget andet. F.eks. finder man
i tavlen hverken tagrender eller nedløbsrør, men alene
Afløbssystem, Opsamling og Afløbsenhed, Røranlæg.

5.4 Kodning
Der er ikke knyttet nogen egentlig kodning til bygningsdelstavlen, da en sådan ikke er fundet nødvendig.
Af praktiske årsager er der dog anført et simpelt nummersystem. Skulle der være behov for DBK koder eller
evt. anden kodning, kan denne blot tilføjes.
Forklaring: En dør har i Forvaltnings Klassifikation
fået betegnelsen B1.04. Her angiver B1, at døren hører
til i afsnittet konstruktion under hovedafsnittet bygning, mens 04 er et løbenummer. Ønsker man at
tydeliggøre, at døren er placeret i en bestemt vægtype
som f.eks. en indervæg, anføres dette som egenskabsdata.
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Det forventes at IFC, som er et neutralt format til udveksling af objekter, kan påvirke til udvikling af en fælles standard for kodning.

5.5 Anvendelse af bestanddele
Bestanddele – eller komponenter – er som ordet siger
dele af bygningsdele. Bestanddele kan f.eks. være de
dele af bygningsdelene, der knytter sig driftsaktiviteter
til.
Formelt set er bestanddele også bygningsdele, men af
praktiske årsager håndteres de ikke som objekter og
klassificeres ikke. Der er heller ikke knyttet nogen kodning til bestanddelene.
Anvendelsen af bestanddele skal således i al væsentlighed betragtes som en praktisk foranstaltning, der
sikrer, at man i videst muligt omfang anvender samme
betegnelser.
Bemærk at søjle i bygningsdelstavlen normalt betragtes som en væg af typen søjle - altså en væg med lille
tværsnit. Dog er søjle anført som bestanddel under
andre bygningsdele, idet søjlen her kan indgå som del
af en totalleverance. Dette gælder bl.a. udvendige
stålaltaner.
Bemærk tillige, at produktionsanlæg for henholdsvis
køling, vand og varme samt aggregat for ventilation
indeholder den integrerede automatik som bestanddele. Automationsanlæg som selvstændig bygningsdel
anvendes alene om komplekse selvstændige anlæg
som f.eks. CTS-anlæg.

5.6 Relationer til DBK
Bygningsdelene i bygningsdelstavlen stemmer som
objekter i al væsentlighed overens med bygningsdelene i DBKs referencesystem for bygningsdele i resultatdomænet. Det er således muligt at overføre bygningsdele fra DBK til Forvaltnings Klassifikation. Til gengæld
er overførsel den modsatte vej mere kompliceret, da
en bygningsdel i Forvaltnings Klassifikation i en række
tilfælde kan have flere placeringer i DBKs referencesystem.
Forklaring. Et vindue vil i DBK’s referencesystem have
forskellige placeringer alt efter om det er et vindue i et
fundament, i en ydervæg eller i et tag. I Forvaltnings
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Klassifikation har vinduet altid samme placering i bygningsdelstavlen, idet informationen om placering anføres som egenskabsdata. Alle vinduer i DBK’s referencesystem fører altså til et og samme objekt i Forvaltnings Klassifikation, mens et vindue i Forvaltnings
Klassifikation kan have flere placeringer i DBK.

5.7 Relationer til SfB
Bygningsdelene i Forvaltnings Klassifikation kan i vid
udstrækning genfindes i SfB Bygningsdelstavle. Det er
derfor forholdsvis nemt at overføre bygningsdele fra
SfB og til Forvaltnings Klassifikation på trods af at
strukturen i de to systemer er forskellig. Det skal dog
tilføjes, at der i Forvaltnings Klassifikation findes bygningsdele, som ikke eksisterer i SfB.
Forklaring: Et vindue i SfB vil altid være placeret under
(31) Ydervægge komplettering. I Forvaltningsklassifikation vil samme vindue være placeret som vindue
under Konstruktion, bygning B01.04. Der er altså tale
om et ”et til et” forhold.
Vedrørende mapping fra Sfb til Forvaltningsklassifikation, se hefte7 Mappingtabeller.

5.8 Bygningsdelen overflade
Overflader er i Forvaltnings Klassifikation i lighed med
SfB anført som en selvstændig bygningsdelsklasse
(B1.11). Dette er især af hensyn til dem, der ønsker at
håndtere vægoverfladerne i f.eks. et rum eller en bolig
under ét.
Det må dog vurderes, at det i langt de fleste tilfælde
vil være mest hensigtsmæssigt at betragte overfladen
som en bestanddel af de øvrige bygningsdele.

5.9 Hvis bygningsdelen ikke findes
Der er ikke nogen ”diversekasse” i bygningsdelstavlen
og alt bør placeres korrekt. Skulle der opstå behov for
at tilføje nye bygningsdele i tavlen, opfordres man
derfor til at rette henvendelse til Landsbyggefonden,
Byggeteknisk Gruppe, Mail:lbf@lbf.dk, som vil sikre
den nødvendige opdatering.
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5.10 Bygningsdelstavle
Nummer

Gruppering

A.

Bygningsdele i terræn

A1
A1.01
A1.02
A1.03
A1.04
A1.05
A1.06
A1.07

Bygningsdele konstruktion
Belægninger
Broer
Hegn
Mure
Teknikgange
Trapper og ramper
Tunneler

A2
A2.01
A2.01.01
A2.01.02
A2.01.03
A2.02
A2.03
A2.04
A2.05
A2.05.01
A2.05.02
A2.06
A2.06.01
A2.06.02
A2.07
A2.08
A2.08.01
A2.08.02
A2.09
A2.09.01
A2.09.02

Bygningsdele, tekniske anlæg / installation
Afløb
Afløbssystem (samlet)
Drænledning
Nedsivningsanlæg
Stikledning
Adgang
Adgangssystem (samlet)
Automation
Automationssystem (samlet)
Belysning
Vej- og pladsbelysningsanlæg
Elforsyning
Elforsyningsanlæg (samlet)
Stikledning
Transformatorstation
Gas og luft
Anlæg for gas og luft (samlet)
Stikledning
Tanke
Kommunikation
Kommunikationssystem (samlet)
Vand
Vandsystem (samlet)
Brandhaner og vandposte
Stikledning
Varme
Varmeanlæg (samlet)
Stikledning, fjernvarme
Tanke (olie)

A3

Bygningsdele, inventar
Affalds- og cykelstativer, postkasser
Affaldscontainere og beholdere
Borde og bænke
Kunstnerisk udsmykning
Legepladsudstyr
Småbygninger ikke reg. som
bygninger
Sportspladsudstyr
Tavler, skilte, skærme
Teknisk inventar, P. automater

A3.01
A3.02
A3.03
A3.04
A3.05
A3.06
A3.07
A3.08
A3.09

Bygningsdel
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Nummer
A4
A4.01
A4.02
A4.03
A4.04
A4.05
A4.06

Gruppering
Bygningsdel
Bygningsdele, beplantning
Buske
Græs
Hække
Løgplanter
Stauder
Træer

B

Bygningsdele i bygning

B1
B1.01
B1.02
B1.03
B1.04
B1.05
B1.06
B1.07
B1.08
B1.09
B1.10
B1.11
B1.12
B1.13
B1.14
B1.15
B1.16
B1.17
B1.18
B1.19
B1.20
B1.21
B1.22

Bygningsdele, konstruktion
Altan
Altangang
Dæk
Dør
Fundament
Gulv
Kanaler, ingeniørgange
Karnap
Kvist
Loft
Luger og lemme
Lyskasse
Overflader
Port
Rampe
Tagdækning
Tagkonstruktion
Terrasse
Trappe
Undertag
Vindue
Væg

B.2
B2.01
B2.02
B2.03
B2.03.01
B2.03.02
B2.03.03
B2.03.04
B2.03.05
B2.03.06
B2.04
B2.05
B2.06
B2.07
B2.08

Bygningsdele, tekniske anlæg / installation
Adgang
Adgangsanlæg
Affald
Affaldssystem
Afløb
Afløbssystem (samlet system)
Brønd
Nedsivningsanlæg
Opsamling
Pumpeanlæg
Røranlæg
Udskiller
Automation
Automationssystem
Belysning
Belysningsanlæg
Beskyttelse
Beskyttelsesanlæg
Elforsyning
Elforsyningsanlæg
Gas- og luft
Anlæg for gas- og luft
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Nummer
B2.09
B2.10
B2.10.01
B2.10.02
B2.10.03
B2.10.04
B2.10.05
B2.10.06
B2.10.07

Gruppering
Kommunikation
Køling
-

Bygningsdel
Kommunikationsanlæg
Køleanlæg (samlet anlæg)
Blandeanlæg
Filteranlæg
Forbrugsanlæg
Kondensatorkøleanlæg
Køleproduktionsanlæg
Pumpeanlæg
Røranlæg
Trykbeholder- og ekspensionsanlæg
Transportsystem
Vandsystem (samlet system)
Forbrugsanlæg
Målerarrangement
Røranlæg
Trykforøgeranlæg
Vandbehandlingsanlæg
Vandstik
Varmtvandsproduktionsanlæg
Varmeanlæg (samlet anlæg)
Blandeanlæg
Filteranlæg
Fjernvarmestik
Forbrugsanlæg
Målerarrangement
Pumpeanlæg
Røranlæg
Trykholde- og ekspansionsanlæg
Varmeproduktionsanlæg
Ventilationsanlæg (samlet anlæg)
Aggregat
Indblæsningsarmatur
Kanal
Luftafkast
Luftindtag
Udsugningsarmatur

B2.10.08
B2.11
B2.12
B2.12.01
B2.12.02
B2.12.03
B2.12.04
B2.12.05
B2.12.06
B2.12.07
B2.13
B2.13.01
B2.13.02
B2.13.03
B2.13.04
B2.13.05
B2.13.06
B2.13.07
B2.13.08
B2.13.09

Transport
Vand
Varme
-

B2.14
B2.14.01
B2.14.02
B2.14.03
B2.14.04
B2.14.05
B2.14.06

Ventilation
-

B3
B3.01
B3.02
B3.03
B3.04
B3.05
B3.06
B3.07
B3.08
B3.09
B3.10

Bygningsdele, inventar
Affaldscontainere og beholdere
Automater til mad / drikke
Av-udstyr
Badeværelse inventar
Beplantning
Brandslukkere
El-radiatorer / apparater
Hårde hvidevarer
Kunstnerisk udsmykning
Køkkeninventar
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Nummer
B3.11
B3.12
B3.13
B3.14
B3.15
B3.16

Gruppering

Bygningsdel
Lamper, løse
Møbler
Skabe, garderobe m.v.
Skilte
Skærmvæg
Tekstil
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5.11 Bygningsdelstavle med bestanddele
Nummer

Gruppering

A

Bygningsdele i terræn

Bygningsdele,

A1
A1.01
A1.02
A1.03
A1.04
A1.05
A1.06
A1.07

Bygningsdele konstruktion
Belægninger
Broer
Hegn
Mure
Teknikgange
Trapper og ramper
Tunneler

A2
A2.01
A2.01.01
A2.01.02
A2.01.03
A2.02
A2.03
A2.04
A2.05
A2.05.01
A2.05.02
A2.06
A2.06.01
A2.06.02
A2.07
A2.08
A2.08.01
A2.08.02
A2.09
A2.09.01
A2.09.02

Bygningsdele, teknisk anlæg / installation
Afløb
Afløbssystem
Drænledning
Nedsivningsanlæg
Stikledning
Adgang
Adgangssystem
Automation
Automationssystem
Belysning
Vej- og pladsbelysningsanlæg
Elforsyning
Elforsyningsanlæg (samlet)
Stikledning
Transformatorstation
Gas og luft
Anlæg for gas og luft (samlet)
Stikledning
Tanke
Kommunikation
Kommunikationssystem (samlet)
Vand
Vandsystem (samlet)
Brandhaner og vandposte
Stikledning
Varme
Varmeanlæg (samlet)
Varme
Stikledning
Tanke (olie)

A3
A3.01
A3.02
A3.03
A3.04
A3.05
A3.06
A3.07
A3.08
A3.09

Bygningsdele, inventar
Affalds- og cykelstativer, postkasser
Affaldscontainere og beholdere
Borde og bænke
Kunstnerisk udsmykning
Legepladsudstyr
Småbygninger ikke reg. som bygn.
Sportspladsudstyr
Tavler, skilte, skærme
Teknisk inventar, P. automater m.v.

A4
A4.01
A4.02
A4.03
A4.04
A4.05
A4.06

Bygningsdele, beplantning
Buske
Græs
Hække
Løgplanter
Stauder
Træer

Bestanddele
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Nummer

Gruppering

Bygningsdele,

B.

Bygningsdele i bygning

B1.
B1.01

Bygningsdele, konstruktion
Altan

Bestanddele

Afskærmning
Afslutning
Beklædning
Bjælke
Dækkonstruktion (bund)
Fuge
Gitter
Inddækning
Isolering
Overflade
Plade
Samling
Søjle
Værn (balustre, håndliste, plade
m.v.)
Åbning
B1.02

Altangang
Afskærmning
Afslutning
Beklædning
Bjælke
Dækkonstruktion (bund)
Fuge
Gitter
Inddækning
Isolering
Overflade
Plade
Samling
Søjle
Værn (balustre, håndliste, plade
m.v.)

B1.03

Dækkonstruktion
Beklædning
Bjælke
Gitter
Isolering
Overflade
Membran
Plade
Samling
Søjle

B1.04

Dør
Åbning
Inddækning
Indfatning
Lysning
Overflade
Parti (ikke oplukkeligt felt)
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Nummer

B1.05

Gruppering

Bygningsdele,

Bestanddele
Samling
Vandnæse

Fundament
Afskærmning
Afslutning
Beklædning
Bjælke
Bærelag
Fuge
Gitter
Inddækning
Isolering
Lukning
Membran
Overflade
Plade
Samling
Søjle
Åbning

B1.06

Gulv
Beklædning
Fuge
Isolering
Membran
Overflade
Samling
Sokkel
Undergulv
Åbning

B1.07

Kanaler, ingeniørgange

B1.08

Karnap
Afskærmning
Afslutning
Beklædning
Bjælke
Dækkonstruktion
Fuge
Gitter
Gulvkonstruktion
Inddækning
Isolering
Loftskonstruktion
Lukning
Membran
Overflade
Plade
Samling
Søjle
Tagdækning
Tagkonstruktion
Undergulv
Undertagskonstruktion
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Nummer

B1.09

Gruppering

Bygningsdele,

Bestanddele
Vægkonstruktion
Værn (balustre, håndsliste,
plade m.v.)
Åbning

Kvist
Afskærmning
Afslutning
Beklædning
Bjælke
Dækkonstruktion
Fuge
Gitter
Inddækning
Isolering
Loftskonstruktion
Lukning
Membran
Værn
Overflade
Plade
Samling
Søjle
Tagdækning
Tagkonstruktion
Underlag
Undertagskonstruktion
Vægkonstruktion
Værn (balustre, håndliste, plade
m.v.)
Åbning

B1.10

Loft
Beklædning
Fuge
Isolering
Membran
Overflade
Samling
Underlag
Åbning

B1.11

Luger og lemme

B1.12

Lyskasse
Afdækning
Afskærmning
Afslutning
Dækkonstruktion
Fuge
Isolering
Lukning
Membran
Overflade
Samling
Vægkonstruktion
Værn (balustre, håndliste m.v.)
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Nummer

Gruppering

Bygningsdele,

B1.13

Overflader

B1.14

Port

Bestanddele
Åbning

Beslåning
Fuge
Inddækning
Indfatning
Lysning
Overflade
Parti (ikke oplukkeligt felt)
Port (oplukkeligt felt incl. karm
og bundstykke)
Samling
Vandnæse
B1.15

Rampe
Afskærmning
Afslutning
Beklædning
Fuge
Inddækning
Lukning
Membran
Overflade
Repos
Samling
Spindel
Trin
Vange
Værn (balustre, håndliste, plade
m.v.)
Åbning

B1.16

Tagdækning
Beklædning
Inddækning
Isolering
Membran
Overflade
Undertag

B1.17

Tagkonstruktion
Afslutning (vindskede, stern)
Beklædning
Bjælke
Gitter
Isolering
Membran
Overflade
Plade
Samling
Søjle
Værn

B1.18

Terrasse
Afskærmning
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Nummer

B1.19

Gruppering

Bygningsdele,

Bestanddele
Afslutning
Beklædning
Dækkonstruktion
Fuge
Inddækning
Membran
Overflade
Samling
Værn (balustre, håndliste, plade
m.v.)
Åbning

Trappe
Afskærmning
Afslutning
Beklædning
Fuge
Inddækning
Lukning
Membran
Overflade
Repos
Samling
Spindel
Trin
Vange
Værn (balustre, håndliste, plade
m.v.)
Åbning

B1.20

Undertag
Beklædning
Undertag

B1.21

Vindue
Beslåning
Felt
Fuge
Gitre
Inddækning
Indfatning
Lysning
Overflade
Parti (Ikke oplukkeligt)
Samling
Skodde
Solskærm
Sålbænk
Vandnæse
Vindue (ramme med rude samt
karm)
Vinduesplade

B1.22

Væg
Beklædning
Bjælke
Fender
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Nummer

Gruppering

Bygningsdele,

B2
B2.01

Bygningsdele, tekniske anlæg / installation
Adgang
Adgangsanlæg

Bestanddele
Fodpanel
Gitter
Isolering
Membran
Overflade
Plade
Samling

Adgangskort
Afspærring
Automat
Betjeningspanel
Display
Føringsvej
Kabel
Kamera
Kortfabrik
Lagermedie
Lysgiver
Låsesystem
Modtager
Monitor
Profilkort
Sender
Sensor
Signalgiver
Tavle
B2.02

Affald

Affaldssystem

B2.03
B2.03.01
B2.03.02
B2.03.03
B2.03.04
B2.03.05
B2.03.06

Afløb
-

Afløbssystem (samlet system)
Brønd
Nedsivningsanlæg
Opsamling
Pumpeanlæg
Røranlæg
Udskiller
Aftapning
Aktuator
Beholder
Dæksel
Filter
Føringsvej
Højvandslukke
Isolering
Kabel
Magnet
Motor
Måler
Opsamlingsenhed
Pumpe
Renselem
Riste
Rottestop
Rør
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Nummer

Gruppering

Bygningsdele,

B2.04

Automation

Automationssystem

Bestanddele
Sensor
Tavle
Udluftning
Vandlås
Ventil
Viserinstrument

Betjeningspanel
Display
Føringsvej
Hovedstation
Kabel
Sensor
Signalgiver
Sikring
Tavle
Vejrstation
B2.05

Belysning

Belysningsanlæg
Afbryder
Betjeningspanel
Føringsvej
Kabel
Lysarmatur
Sensor
Sikring
Tavle
Transformer
Udtag

B2.06

Beskyttelse

Beskyttelsesanlæg

B2.07

Elforsyning

Elforsyningsanlæg
Fordelingsanlæg
Kompensator
Målerarrangement
Omformer
Stikledning
Transformer

B2.08

Gas- og luft

Anlæg for gas- og luft
Forbrugsanlæg
Gasstik
Kompressoranlæg
Lager
Målerarrangement
Røranlæg
Trykreguleringsenhed
Vacuumpumpeanlæg

B2.09

Kommunikation

Kommunikationsanlæg
Afleveringspunkt
Afspildnings- og optageudstyr
Aktivt udstyr
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Nummer

Gruppering

Bygningsdele,

B2.10
B2.10.01
B2.10.02
B2.10.03
B2.10.04
B2.10.05
B2.10.06
B2.10.07
B2.10.08

Køling
-

Køleanlæg (samlet anlæg)
Blandeanlæg
Filteranlæg
Forbrugsanlæg
Kondensatorkøleanlæg
Køleproduktionsanlæg
Pumpeanlæg
Røranlæg
Trykbeholder- og ekspensionsanlæg

Bestanddele
Betjeningspanel
Betjeningstryk
Display
Fordeler
Forstærker
Føringsvej
Kabel
Kamera
Lærred
Modtager
Sender - modtager
Signalgiver
Tavle (el)
tavle (skrive)
Udtag

Aftapning
Aktuator
Automatik
Beholder
Filter
Fordamperkondensator
Føringsvej
Isolering
Kabel
Kompressor
Køleaggregat
Kølegiver
Køletårn
Magnet
Motor
Måler
Pumpe
Rør
Sensor
Tavle
Tørkøler
Udluftning
Veksler
Ventil
Viserinstrument
B2.11

Transport

Transportsystem
Beklædning
Belysning
Betjeningspanel
Drivsystem
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Nummer

Gruppering

Bygningsdele,

B2.12
B2.12.01
B2.12.02
B2.12.03
B2.12.04
B2.12.05
B2.12.06
B2.12.07

Vand
-

Vandsystem (samlet system)
Forbrugsanlæg
Målerarrangement
Røranlæg
Trykforøgeranlæg
Vandbehandlingsanlæg
Vandstik
Varmtvandsproduktionsanlæg

Bestanddele
Elevatorstol
Føringsvej
Gelænder
Håndlister
Kabel
Nødkald
Nødtryk
Sensor
Tavle

Aftapning
Aktuator
Automatik
Beholder
Filter
Føringsvej
Injektor
Isolering
Kabel
Korrosionsbeskytter
Magnet (akuator)
Motor
Måler
Pumpe
Rør
Rørafbryder
Sensor
Tapsted
Tavle
Udluftning
Vandbehandlingsenhed
Veksler
Ventil
Viserinstrument
B2.13
B2.13.01
B2.13.02
B2.13.03
B2.13.04
B2.13.05
B2.13.06
B2.13.07
B2.13.08
B2.13.09

Varme
-

Varmeanlæg (samlet anlæg)
Blandeanlæg
Filteranlæg
Fjernvarmestik
Forbrugsanlæg
Målerarrangement
Pumpeanlæg
Røranlæg
Trykholde- og ekspensionsanlæg
Varmeproduktionsanlæg
Aftapning
Aktuator
Automatik
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Nummer

Gruppering

Bygningsdele,

B2.14
B2.14.01
B2.14.02
B2.14.03
B2.14.04
B2.14.05
B2.14.06

Ventilation
-

Ventilationsanlæg (samlet anlæg)
Aggregat
Indblæsningsarmatur
Kanal
Luftafkast
Luftindtag
Udsugningsarmatur

Bestanddele
Brænder
Filter
Føringsvej
Isolering
Kabel
Kedel
Kompressor
Magnet (akuator)
Motor (akuator)
Måler
Pumpe
Røgrør
Rør
Sensor
Tavle
Udluftning
Vandudlader
Varmegiver
Varmepumpe
Veksler
Ventil
Ventil (akuator)
Viserinstrument

Aftapning
Akuator
Automatik
Befugter
Føringsvej
Isolering
Kabel
Kanal
Køleflade
Magnet (akuator)
Motor
Måler
Omformer
Pumpe
Rør
Sensor
Spjæld
Tavle
Tommel
Varmeflade
Ventil
Ventilator
Viserinstrument
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Nummer
B3.
B3.01
B3.02
B3.03
B3.04
B3.05
B3.06
B3.07
B3.08
B3.09
B3.10
B3.11
B3.12
B3.13
B3.14
B3.15
B3.16

Gruppering
Bygningsdele,
Bygningsdele, inventar
Affaldscontainere og beholdere
Automater, mad, drikke
Av-udstyr
Badeværelse inventar
Beplantning
Brandslukkere
El-radiator og apparater
Hårde hvidevarer
Kunstnerisk udsmykning
Køkkeninventar
Lamper, løse
Møbler
Skabe, garderobe m.v.
Skilte
Skærmvæg
Tekstil

Bestanddele
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6.1 Objekter og egenskaber
Ved et byggeobjekts egenskaber forstås dets iboende
og funktionelle karakteristika samt relationer til andre
objekter. Egenskabsdata er data om disse egenskaber.
For at holde styr på objekterne, er disse ordnet i
klasser. Nogle af disse klasser er primært kendetegnet ved objekternes fysiske afgrænsning. Det er:







Ejendom
Bygning
Terræn
Etage
Rum
Bygningsdele

Andre objektklasser er kendetegnet ved en afgrænsning, som i højere grad er administrativt bestemt. Der
er





Bebyggelse
Afdeling
Institution
Bolig- erhvervsenhed

Til hver objektklasse knytter sig et sæt af egenskaber. Disse egenskaber kan være iboende, altså egenskaber som objektet har i sig selv. Det kan også være
egenskaber omkring objektets relation til andre objekter, som det er placeret i eller fungere sammen
med. Endelig kan objektets aktuelle tilstand samt de
aktiviteter, der knytter sig til objektet, betragtes som
egenskaber.
Forklaring: En iboende egenskab ved objektet dør
kan være, at det er en massiv egetræsfineret trædør,
BD30. Relationsegenskaber ved samme dør kan være, at den er placeret i en bestemt væg og giver adgang til et bestemt rum. En aktivitet kan være at
dørpladen tørres over med fugtig klud hver 14-dag
samt at låsetøjet smøres hvert andet år.
For at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af egenskabsdata i ejendomsforvaltning er det nødvendigt at
standardisere disse. Da der knytter sig forskellige typer af egenskaber til de forskellige objektklasser, er
der opstillet en tabel med egenskabsdata for hver af
disse. Bemærk, at tabellerne er bruttolister, fra hvilke
den enkelte bruger kan medtage de egenskabsdata,
som er nødvendige for de aktuelle anvendelser.
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For så vidt muligt at sikre overensstemmelsen mellem
de egenskabsdata der anvendes i ejendomsforvaltning
og de egenskabsdata der ligger i BBR, er der i en række felter henvist til BBR.
Det er undersøgt hvilke egenskabsdata der eksisterer i
såvel IFC som i Fi2xml. Information om disse er medtaget i tavlerne.

6.2 FI2XML
Et fælles sprog - grænsefladen - som gør det muligt at
læse information fra forskellige databaser hedder
FI2xml. Xml (eXstensible Markup Language) er en
standard efter hvilken det er muligt at udveksle og
publicere information på en struktureret måde.
Den information som ligger i f.eks. CAD-systemer, tekniske systemer, økonomisystemer og administrationssystemer, omformes altså til xml-sprog hvilket gør informationen læsbar i øvrige systemer.
Nytten af FI2xml er således enkelheden, tilgængeligheden til information i forskellige databaser, hurtigheden samt endelig de lave omkostninger som følge af,
at man undgår udgifter til systemtilpasninger.

6.3 IFC
Idéen bag IFC er enkel. Det gælder om at kunne udnytte data på tværs af computerprogrammer i byggebranchen. Organisationen arbejder primært på, at muliggøre udveksling af data, som har interesse for flere
parter.
I løbet af fem år har man fået skabt en organisation og
udarbejdet en standard kaldet IFC (Industry Foundation Classes), som har været testet hos nogle af verdens førende program-leverandører til byggebranchen.
Flere softwareleverandører bl.a. Autodesk, Bentley,
ArchiCAD, Nemetcheck har allerede produkter, der er i
stand til at arbejde med data defineret af IFC.
Det er ikke alene tanken, at IFC skal erstatte den
hidtidige praksis med udveksling af data mellem parter
i byggesektoren, hvor der typisk benyttes f.eks. AutoDesks DWG og Microsofts Word formater. IFC er baseret på en objektorienteret tankegang, som tager
udgangspunkt i en beskrivelse af alle relevante fælles
data omkring en komponent. IFC har derfor både
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geometri, egenskaber, leverandør og lignende informationer tilknyttet f.eks. et vindue.

6.4 Status for udvikling
Egenskabsdata er i DBK kun overfladisk behandlet. Det
har derfor i Forvaltnings Klassifikation været nødvendigt at opbygge materialet fra grunden. Inspiration til
arbejdet har dels været håndteringen af egenskabsdata i en række driftssystemer, dels det svenske FI2002,
dels BBR og endelig for bygningsdeles vedkommende
CIB Master List og Heading for Design and Construction – CIB Report Publication 18 fra 1993 samt efterfølgende bearbejdninger (www.lisebibliotek.dk).
Omkring den beskrevne samordning med BBR ligger
den vanskelighed, at BBR er under revision. Det må
derfor forventes, at der inden for det næste par år vil
ske justeringer i både feltnumre og indhold.
Tavlen med egenskabsdata for bygningsdele er et første forsøg på at tilvejebringe en anvendelig struktur.
Det vil være ønskeligt, at dette arbejde forsættes, så
der til hver enkelt af bygningsdelstavlens godt 100
bygningsdele specificeres et unikt egenskabsdatasæt.
Afsnit 6.13 ”Bygningsdele, en skitse for videre udvikling”, skal i denne forbindelse betragte som et udkast
til videre bearbejdning.
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6.5 Egenskabsdata, ejendom
En ejendom defineres i begrebskataloget som: Areal
som i matriklen er opført under ét matr.nr. samt arealer der er opført under flere matrikelnumre, når de
ifølge notering i matriklen og tingbogen skal holdes
forenede. (Samlet fast ejendom)
Egenskabsdata for ejendom er som følgende:

Egenskaber

BBR felt

Forv. Klas.

Objekt-ID
Ejendomsnummer

101

Ejendomsnavn

FI2XML

IFC

Id

*

fi2prop_ids
Fritekst

fi2prop_name

Matrikelnummer og ejerlav

fi2prop_apperea

Areal, matrikulært

fi2prop_area

Adgangsadresse
Servitutter, henvisning

171/172/173

fi2prop_adress
Fritekst

* IFC opererer ikke med et ejendomsbegreb.

85

6.6 Egenskabsdata, bygning
En bygnings defineres i begrebskataloget som: En eller
flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed og
som skærmer mod vejrliget (en klimaskærm).
Under egenskaben ”Anvendelse” kan der enten registreres i henhold til BBR felt 203 eller i henhold til Forvaltnings Klassifikation, 3. Form og funktion, tavle 3.8
Egenskabsdata for bygning er som følgende:

Egenskab

BBR felt

Forv. Klass.

Objekt-ID
Bygningsnummer

Anvendelse

IFC

Id
201

Bygningsnavn
Adgangsadresse

FI2XML

Fritekst
271/272/273

IfcLabel

fi2_name

IfcText

fi2struct_adress

203 Tabel 3.5

Bruger(e)

fi2struct_ids

fi2struct_usage

Pset_BuildingUse
MarketCategory

Fritekst

Ydervæggenes materiale

211

Tagdækningens materiale

212

Formtype

Tabel 3.4

fi2struct_shape

Opførelsesår

207

fi2struct_costryear

Om- og tilbygningsår

209

fi2struct_recostryear

Fredning / bevaringsværdi

238

Bygningsareal, samlet

216

Antal boligenheder

205

fi2struct_area*

Pset_BuildingCommon
YearOfConstruction
Pset_BuildingCommon
IsLandmarked
Pset_BuildingCommon
GrossPlannedArea

Antal erhvervsenheder
Bygningens samlede boligareal

217

fi2struct_area*

Bygningens samlede erhvervsareal

218

fi2struct_area*

Andet areal

225

fi2struct_area*

Bebygget areal
Antal etager (excl. tagetage og kælder)

219

fi2struct_area*

220

Varmeinstallation

229

Pset_BuildingCommon
NumberOfStoreys

* fi2struct_area giver mulighed for at specificere forskellige arealtyper.
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6.7 Egenskabsdata, terræn
Terræn defineres i begrebskataloget som: Den del af
en ejendom eller grund der ligger uden for bygninger
og tekniske anlæg.
Areal er i denne sammenhæng ejendommens eller
grundens areal fratrukket det bebyggede areal.
Egenskabsdata for terræn er som følgende:
Egenskab

BBR felt

Forv. Klass.

FI2XML

Anvendelse

Fritekst

fi2struct_usage

Brugere

Fritekst

Objekt-ID

IFC

Id

Areal

fi2struct_area

6.8 Egenskabsdata, etage
En etage defineres i begrebskataloget som: Den rumlige enhed i en bygning som har samme eller omtrent
samme gulvhøjde og som begrænses af gulv, loft og
ydervægge. Rum der går gennem flere etager, medregnes kun til den etage, i hvilket gulvet er beliggende.
Trapper, trapperum, altangange og elevatorskakte
medregnes dog for hver etage.
Egenskabsdata for etage er som følgende:

Egenskab

BBR felt

Forv. Klass.

Objekt-ID
Etagenummer

fi2XML

IFC

fi2floor
fi2spsys_ids

IfcLabel

Etagebetegnelse

303
Fritekst

fi2spsys_name

IfcText

Anvendelse

Tabel 3.5/3.6

fi2spsys_usage

Brugere

Fritekst

Samlet areal af etage, brutto
Areal af udnyttet del af tageetage, brutto

216
222

Kælderareal loft<1,25m over terræn

224

fi2spsys_area

Pset_BuildingStorey
Common
GrossAreaPlanned

Etagens adgangsareal
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6.9 Egenskabsdata, rum
En rum defineres i begrebskataloget som: Et rumligt
sammenhængende og fysisk helt eller delvist afgrænset volumen.
Egenskabsdata for rum er som følgende:

Egenskab

BBR felt

Forv. Klass.

Objekt-ID

FI2XML

IFC

id

Rumnummer

fi2space_ids

IfcLabel

Tabel 3.6

fi2space_name

Anvendelse

Tabel 3.6

fi2space_usage

IfcText
Pset_SpaceCommon
Category

Brugere

Fritekst

Rumbetegnelse

Areal, brutto

fi2space_area

Areal, netto

fi2space_area

Rumhøjde

fi2space_height

Pset_SpaceCommon
GrossPlannedArea
Pset_SpaceCommon
NetPlannedArea

6.10 Egenskabsdata, bebyggelse
En bebyggelse defineres i begrebskataloget som: Administrativ og / eller arkitektonisk helhed bestående af
to eller flere bygninger med tilhørende terræn. En bebyggelse kan være beliggende på samme ejendom
(samlet fast ejendom) eller på flere ejendomme grænsende op til hinanden.
Egenskabsdata for bebyggelse er som følgende:

Egenskab

BBR felt

Forv. Klass.

FI2XML

IFC

Objekt-ID
Navn

Fritekst

Beliggenhed
Omfatter (ejendomme / bygninger)
Anvendelse

Tabel 3.5
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6.11 Egenskabsdata, afdeling
En afdeling defineres i begrebskataloget som: Selvstændig formålsbestemt administrativ enhed. Begrebet
anvendes i denne sammenhæng om enhedens fysiske
rammer. Begrebet afdeling anvendes især i det almene
boligbyggeri.
Egenskabsdata for afdeling er som følgende:

Egenskab

BBR felt

Forv. Klass.

FI2XML

Fritekst

Fritekst

Bemærkn.

Objekt-ID
Navn
Omfatter følgende (ejendomme / bygninger)

Fritekst

Antal boligenheder
Antal erhvervsenheder

6.12 Egenskabsdata, institution
En institution defineres i begrebskataloget som: Selvstændig formålsbestemt administrativ enhed. Begrebet
anvendes i denne sammenhæng om enhedens fysiske
rammer. Begrebet institution anvendes især i kommuner og regioner.
Egenskabsdata for institution er som følgende:

Egenskab

BBR felt

Forv. Klass.

FI2XML

IFC

Objekt-ID
Navn
Enhedsadresse
Omfatter følgende ejend. / bygninger /
rum)

Fritekst
301/303/304
Fritekst

Anvendelse

Tabel 3.5

Bruger

Fritekst

Institutionens samlede areal

Fritekst
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6.13 Egenskabsdata, bolig- erhvervsenhed
En bolig- erhvervsenhed defineres i begrebskataloget
som: Sammenhængende areal i en bygning med selvstændig opgang/indgang samt adgangsadresse. Boligeller erhvervsenheden er afgrænset og fysisk adskilt
fra andre bolig- eller erhvervsenheder og skal være
tildelt en unik enhedsadresse, som ikke identificerer
andre bolig- eller erhvervsenheder. (BBR)
Egenskabsdata for bolig- erhvervsenhed er som følgende:

Egenskab

BBR felt

Forv. Klass.

Objekt-ID
Enhedsadresse

FI2XML

IFC

fi2user
301/303/304

Anvendelse

307

Boligtype, hvis bolig

308

Enhedens samlede areal

311

Areal til beboelse

312

Areal til erhverv

313

Ejerlejlighedsnummer, hvis ejerlejl.

306

fi2user_partner

Tinglyst areal, hvis ejerlejlighed
Andel af fællesareal
Areal af åben overdækning
Areal af lukket overdækning / udestue
Antal værelser

314
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6.14 Egenskabsdata, bygningsdele
En bygningsdel defineres i begrebskataloget som: Et
objekt som i sig selv eller i kombination med andre
objekter, opfylder en karakteristisk funktion i bygningen.
Som det fremgår af efterfølgende afsnit 6.15 er ikke
alle felter aktuelle for alle bygningsdele. Til gengæld
kan flere af felterne omfatte en række informationer.
Visse egenskabsdata vil typisk ikke vedrøre hele bygningsdelen, men alene bestanddele af denne. Det gælder bl.a. egenskabsdata vedrørende kvalitetsmål, drift
og tilstand
Egenskabsdata for bygningsdele er som følgende:

Egenskab

BBR felt

Forv. Klass.

FI2XML

IFC

fi2element_name

IfcText
IfcClassificationReference

Objekt-ID
IP-adresse
Navn
Klassifikation, Forvaltnings Klassifikation / DBK

fi2element_class

Komponenter
Fabrikat
Produktnavn
Typebetegnelse
Serienummer
CE-mærkning
Handelsnavn
Varenummer
Producent
Forhandler
Mængde

fi2element_quantity

Tidspunkt for indbygning
Funktion
Materiale
Form / formtype
Design
Tekniske specifikationer
Godkendelser og klassificeringer
Garanti
Miljøegenskaber
Levetid, æstimeret
Kvalitetsmål
Drift anvisning / interval / sikkerhed
Tilstand registeret, tidspunkt
Bortskaffelse
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6.15 Bygningsdele, videre udvikling
Dette er en udbygning af tabellen for bygningsdele og
dermed en skitse til en samlet struktur for egenskabsdata for objektklassen bygningsdele. Skitsen er opbygget med henblik på en anvendelse i ejendomsforvaltning, og har dermed ikke medtaget de typer af egenskaber, der alene knytter sig til byggeprocessen.
Det skal bemærkes, at listen skal betragtes som en
bruttoliste og at ikke alle egenskabsdata selvsagt er
relevante for alle objekttyper.
Hovedgrupperingen er følgende:
1. Identifikation
2. Placering
3. Mængde
4. Funktion
5. Materiale
6. Form
7. Design
8. Fremstillingsmetode
9. Tekniske specifikationer
10. Godkendelser og klassificeringer
11. Garanti.
12. Miljøegenskaber
13. Levetid
14. Drift
15. Tilstand
16. Bortskaffelse
1. Identifikation
(Identifikation: Beskrivelse af hvem, nogen eller noget
er.)
Identifikation kan være relateret til bygningsdelens
unikke forekomst i bygning eller terræn. Identifikationen kan også være relateret til bygningsdelen betragtet som en byggevare fra en bestemt producent og
anskaffet gennem en bestemt leverandør eller forhandler.
Eksempler på typer af identifikation:






Objekt-ID
IP-adresse
Fabrikat
Produktnavn
Typebetegnelse
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Serienummer
CE-mærkning
Handelsnavn
Varenummer
Klassifikationskode (DBK, SfB)
Producent

Navn

Adresse

Tlf.:

Mail
Forhandler

Navn

Adresse

Tlf.

Mail

Kontaktperson

2. Placering
(Placering: Det sted hvor bygningsdelen befinder sig i
bygning eller terræn.)
Placering kan enten være absolut eller relativ.
Bygningsdelens absolutte placering er bestemt ved
koordinater i et koordinatsystem. I praksis kan bygningsdelen være angivet som et tegnet objekt i en
tegning (digital eller på papir) eller indgå i 3D geometrien i en bygningsmodel.
Bygningsdelens relative placering er placeringen i forhold til øvrige objekter som f.eks. konstruktion, teknisk
anlæg, bygning, etage, rum eller andre bygningsdele.
Eksempler på absolutte placeringer:


Dør med indsættelsespunkt i x 433,2, y 22,7, z
22,9 i lokalt koordinatsystem for bygning 2 i bebyggelsen Egebjerg.



Brønd i terræn, System 34 x=236816.24
y=220201,24 Z=28.24.

Eksempel på relative placeringer:


Radiator: Søndervangsskolen, Bygning 2, Etage 2,
rum nr. 231.



Pumpeanlæg: Rådhus, bygning 1, Kælder, boilerrum.
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3. Mængde (størrelse / dimensioner)
(Målelig forekomst af et materiale eller af en enhed,
individ, fænomen el.lign.)
Den målelige mængde af selve bygningsdelen vil som
oftest knytte sig til stykantal eller til fysisk udstrækning. Mængde som resultat af noget bygningsdelen
frembringer, som f.eks. varme eller køling placeres
naturligt under tekniske specifikationer.
Eksempel på mængdeenheder:





Stk.
Længde med angivet måleenhed
Areal (længde x bredde) med angivet måleenhed
Volumen (længde x bredde x højde) med angivet
måleenhed

4. Funktion
(Funktion: Opgave eller aktivitet som nogen eller noget har til formål at udføre.)
I det konkrete tilfælde vil det ofte være hensigtsmæssigt at angive bygningsdelens hovedfunktion, men der
kan godt angives flere funktioner. F.eks. kan et vindue
både skærme for vejrliget og give lysindfald. I mange
tilfælde beskriver bygningsdelens navn i sig selv hovedfunktionen. For bygningsdelen ”tagrende” er det
således indlysende, at der er tale om en afløbsenhed
for regnvand.
Eksempler på typer af funktioner






Skærme for vejrliget (halvtag)
Sikre belysning af flugtveje (nødstrømsanlæg)
Sikre mod faldulykker (værn)
Rense overfladevand for blade (rist)
Flugtvej (lem)

5. Materiale
(Materiale: Det noget er fremstillet af.)
I de fleste bygningsdele vil indgå mere end et materiale. Undertiden er det alene nødvendigt at anføre ét af
disse, fordi de øvrige til en vis grad derved vil være
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givet, mens det i andre tilfælde er hensigtsmæssigt at
angive flere.
Eksempler på materiale:





Træ (vindue)
Stål (dør)
Gips (pladevæg) på træ (skelet)
Zink (tagrende)

6. Form / formtype
(Form: Ydre rumlig beskaffenhed.)
Form knytter sig her primært til geometri og dermed
ikke til materialer eller funktion. Form er især interessant for de bygningsdele, der indgår som arkitektoniske elementer i bygning eller terræn. Ofte er form eller
formtypebetegnelserne traditionelle betegnelser.
Eksempler på formtyper:





Ligeløbstrappe
Kvartsvingstrappe
Spindeltrappe
Toløbstrappe

7. Design
(Design: Måden hvorpå en genstand er formgivet.)
Design knytter sig især til bygningsdele i bestemte
stilarter eller med unik formgivning, til hvilken der tillige kan knytte sig forhold omkring ophavsret
Eksempel på betegnelser vedr. design:






Klassicistisk (gesims)
Art nouveau (smedejernsgitter)
Kocks forbandt (murværk)
PH design (lamper)
Arne Jacobsen (møbler og armaturer)

8. Fremstillingsmetoder
(Fremstillingsmetoder: Metode efter hvilken et produkt
eller en vare er frembragt.)
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Fremstillingsmetoder for bygningsdele kan være unikke håndværksmæssige eller industrielle metoder. Metoder som har været en forudsætning for såvel
fremstillingen af bygningsdelen som for senere reparationer og / eller vedligeholdelsesarbejder.
Eksempler på unikke fremstillingsmetoder:




Håndstrøgen kulbrændt, Petersens teglværk
Ådring udført i henhold til Kulturarvstyrelsens anvisning
Marmorering udført i henhold til Kulturarvstyrelsens
anvisning

9. Tekniske specifikationer
(Specifikation: Præcis og detaljeret beskrivelse f.eks. i
form af en tabel, en opstilling eller et udfyldt standardformat.)
Med ovenstående definition er en teknisk specifikation
en præcis og deltaljeret beskrivelse af bygningsdelens
tekniske opbygning, funktion, energiforhold, sikkerhed,
støjforhold m.v. I tekniske specifikationer indgår ofte
såvel tegninger som diagrammer. Det skal anføres, at
felterne i tekniske specifikationer i vid udstrækning vil
være individuelle for rækken af bygningsdele inden for
tekniske anlæg.
Eksempel på indhold af tekniske specifikation for
gaskedel:






Generelt
 Brugsvandsydelse
 Nominel varmebelastning
 Max gasforbrug
 Kedlens virkningsgrad
 NOx-emission
 CO-emission
 Vægt
 Optaget elektrisk effekt
 IP-klassificering
 Apparatkategori
 Aftræksystemets apparatklassificering
 Gasdysens diameter
Centralvarme
 Nominel ydelse
 Max fremløbstemperatur
 Tilladt anlægstryk
Varmt brugsvand
 Brugsvandsmængde
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Tilslutningstryk brugsvand
Temperatur af varmt brugsvand

Tilslutningsmål
 Røggasaftræk
 Kondensafløb
 Centralvarmefremløb

10. Godkendelser og klassificeringer
(Godkendelse: Accept af eller erklæring om at noget
opfylder de nødvendige (ofte juridisk gældende) krav.
Klassificere: henføre til en bestemt klasse eller kategori ud fra bestemte karakteristika.)
Godkendelser og klassificeringer vil især ligge inden for
følgende områder:






Brand
Lyd
Sikkerhed
Miljø
Energi

Eksempel på klassificeringer for brand:



BS-bygningsdel 60, bærende (hidtil dansk klasse)
Bygningsdel klasse REI 60 A2-s1,d0 (ny europæisk
klasse)

11. Garanti
(Garanti: Sikkerhed som sælger giver køber for en vares kvalitet, og som indebærer at varen repareres eller
udskiftes hvis den inden for en vis tidsfrist går i stykker ved normalt brug.)
Garanti knytter sig her især til garantiordningen med
tilhørende 1. og 5 års eftersyn
Eksempel på garantier:



Garanti i henhold til garantiordningen (1 og 5 års
eftersyn)
Produktgaranti (købeloven)
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12. Miljøegenskaber
(Miljø: Fysiske omgivelser og betingelser som mennesker, dyr og planter lever under i et gensidigt påvirkningsforhold. Egenskaber: Side af en persons, en tings
eller et fænomens udseende, væsen eller måde at virke på.
Ved miljøegenskaber forstås i denne sammenhæng
den måde hvorpå bygningsdelen påvirker omgivelserne. Denne påvirkning kan både stamme fra selve bygningsdelen og fra noget som er et resultat af bygningsdelens normale funktion. Påvirkningen kan også
knytte sig til bortskaffelse af bygningsdelen i forbindelse med udskiftning eller nedbrydning. Endelig kan miljøegenskaberne knytte sig til bygningsdelens påvirkning i særlige situationer som f.eks. ved brand, oversvømmelse, påkørsel m.v.
I henhold til lovgivning i EU’s Construction Product Directice, stilles der i bygningsreglementet krav til følgende:







Mekanisk modstandskraft og stabilitet
Sikkerhed ved brand
Krav i forb. med hygiejne, helbred og miljø
Sikkerhed ved brug
Støjbeskyttelse
Energiøkonomi og varmeisolering / varmetilbageholdelse

13. Levetid
(Levetid: Tidsrum hvori noget fungerer, trives, gælder
eller lignende.)
Der skelnes i byggeriet mellem faktisk levetid, funktionel levetid og økonomisk levetid. Den faktiske levetid
er tiden fra etablering og frem til nedrivning henholdsvis udskiftning. Den funktionelle levetid er den tid, i
hvilket bygningsdelen forudsættes at fungere som oprindelig planlagt. Den økonomiske levetid er tiden fra
investeringstidspunktet og til bygningsdelen er fuldt ud
økonomisk afskrevet.
14. Drift
(Drift: Fællesbetegnelse for planlægning, styring og
gennemførelse af de aktiviteter som sikrer at bygningsdele – og dermed ejendomme og bygninger –
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både med hensyn til kvalitet og anvendelighed fastholdes på et fastsat niveau.)
Med ovenstående definition omfatter drift såvel den
daglige betjening af især tekniske anlæg som øvrige
både planlagte og ikke planlagte aktiviteter, der knytter sig til opretholdelse af bygningsdelens funktion,
udseende og holdbarhed.
Eksempler på indhold af egenskabsdata for drift:
Anvisning for betjening (pasning, overvågning og styring)
Anvisning og interval for teknisk service
Anvisning og interval for vedligehold
Anvisning for renhold
Anvisning og interval for inspektion, syn (lovpligtige)
Anvisning for reparation og udskiftning
Oplysning om beskyttelses- og sikkerhedsforanstaltninger
15. Tilstand
(Tilstand: Bestemt beskaffenhed som karakteriserer
noget eller nogen på et givet tidspunkt med hensyn til
udseende, form struktur el. lign ofte under indflydelse
af ydre omstændigheder eller påvirkning.)
Karakteristisk for en bygningsdels tilstand er, at denne
kan ændre sig over tid. Derved adskiller tilstand sig fra
øvrige egenskabsdata, som stort set er uændrede gennem hele bygningsdelens levetid i bygningen.
Eksempel på overskrifter til tilstand:





Referenceniveau (beskrevet kvalitet)
Tilstandsregistrering
 Tidspunkt
 Anvendt metode
 Registreret tilstand (kvalitet)
 Afvigelse fra referenceniveau
Justering i driftsanvisning

16. Bortskaffelse
(Bortskaffelse: Skaffe sig af med. I denne forbindelse
især om de miljømæssige, beskyttelsesmæssige og
sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med bortskaffelsen.)
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Bortskaffelse af bygningsdele relaterer sig især til
den daglige drift, til udskiftning af bygningsdele eller
bestanddele af disse samt til egentlig nedbrydning. I
forbindelse med den daglige drift kan det f.eks. være
bortskaffelse af forbrugsartikler som smøreolie og
filtre. Udskiftning kan være alt fra pakninger i vandhaner og til hele tekniske anlæg som f.eks. varmeanlæg.
Nedbrydning kan igen være alt fra et stykke murværk
hvori der skal placeres en dør til hele bygninger. Bortskaffelse handler især om miljø, beskyttelse og sikkerhed.
Eksempler på overskrifter til bortskaffelse:




Demontering, nedbrydning, kassation
Genanvendelse
Beskyttelse og sikkerhed
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7.1 Formål og anvendelse
I forbindelse med indarbejdningen af Forvaltnings
Klassifikation i det eksisterende byggeri vil det være
nødvendigt at flytte bygningsdele fra den nuværende
placering i SfB og til Forvaltnings Klassifikation. Dette
hefte rummer den nødvendige mapping, se afsnit 7.2.
SfB bygningsdelstavle har i en årrække været anvendt
til klassifikation af bygningsdele både i byggeri og i
ejendomsforvaltning. I det almene boligbyggeri anvendes en modificeret udgave af tavlen tillige som udgangspunkt for kontoplaner til drift. Dette hefte rummer mapping fra den modificerede udgave af tavlen
(kontoplan for konto 115 og 116) til Forvaltnings Klassifikation, se afsnit 7.3.
Siden SfB systemet blev udgivet af Byggecentrum i
1988 har det ikke fra centralt hold været ajourført. I
takt med at nye bygningsdele er kommet til, er der
derfor sket en ikke koordineret udbygning af systemet.
Denne mapping følger den trykte udgave af BC/SfB
1988.
Generelt set er mappingen fra SfB til Forvaltnings Klassifikation enkel. Det er den fordi opfattelsen af begrebet bygningsdele stort set er den samme i de to systemer. Den er også enkel, fordi begge systemer er
rene klassifikationer på ét niveau. Der eksisterer de
fleste steder et én til én forhold mellem systemerne.
Opmærksomheden skal dog henledes på, at strukturen
i de to systemer i øvrigt er forskellig.
En lille vanskelighed i mappingen er, at der i Forvaltnings Klassifikation er anvendt samme terminologi og
begrebsdannelse som i DBK’s referencesystem for
bygningsdele. En begrebsdannelse som ikke i alle henseender er i overensstemmelse med SfB. Dette hensyn
er taget, fordi det tillige skal være muligt at mappe fra
DBK til Forvaltnings Klassifikation.
Som det fremgår af mappingen, er der mange eksempler på, vil forskellige bygningsdele i SfB leder hen til
samme bygningsdel i Forvaltnings Klassifikation. Det
gælder bl.a. for forskellige typer af vægge i SfB, som
alle mapper til ”væg” i Forvaltnings Klassifikation. Dette skal ikke opfattes som udtryk for, at der i Forvaltnings Klassifikation skal arbejdes med en mindre detaljering end i SfB, men alene at typer i Forvaltnings
Klassifikation placeres som egenskabsdata.
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Forvaltnings Klassifikation indeholder som SfB overflader som en selvstændig gruppe. Det er dog opfattelsen, at overflader generelt skal betragtes som bestanddele af de bygningsdele på hvilke overfladerne er
placeret. At gøre overflader til selvstændige bygningsdele er især interessant i forbindelse med vægge og
lofter i rum, som man ønsker at håndtere samlet.
Mappingen fra den modificerede udgave af SfB – altså
den nuværende kontoplan for konto 115 og 116 – og
til bygningsdelstavlen i Forvaltnings Klassifikation vil
være aktuel for stort set alle ejendomsforvaltninger
inden for det almene byggeri. Mappingen er, som det
fremgår af tavlen, relativ enkel.
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7.2

Mappingtabel for bygningsdele fra
SfB til Forvaltnings Klassifikation

SfB

SfB bygningsdelstavle

SFB1

BYGNINGSBASIS

Anvendes ikke som begreb

SFB10

Bygningsbasis, terræn

Findes ikke

10.1

Forberedt grund

Findes ikke

10.2

Byggegruppe, incl. afstivning

Findes ikke

10.3

Spunsvægge

Findes ikke

10.4

Pæle- og brøndfundamenter

Findes ikke

10.5

Fundamenter i terræn

Findes ikke

SFB12

Fundamenter, bygning

Nummer

Forvaltnings Klassifikation

Bemærkninger

B1.05

Fundamenter

SFB12.1 Liniefundamenter

B1.05

Fundamenter

Type som egenskabsdata

SFB12.2 Punktfundamenter

B1.05

Fundamenter

Type som egenskabsdata

SFB12.3 Pladefundamenter

B1.05

Fundamenter

Type som egenskabsdata

SFB12.4 Maskinfundamenter

B1.05

Fundamenter

Type som egenskabsdata

SFB13

B1.03

Dæk

Type som egenskabsdata

Terrændæk, bygning

SFB13.1 Terrændæk, kældre

B1.03

Dæk

Type som egenskabsdata

SFB13.2 Terrændæk i terrænniveau

B1.03

Dæk

Type som egenskabsdata

B1.07

Kanaler, ingeniørgange

Type som egenskabsdata

SfB 18

Bygningsbasis bygning, øvrige

SfB 18.1 Kanaler under terrændæk
SfB 18.2 Grupper og sumpe

SFB2

PRIMÆRE BYGNINGSDELE

SFB20

Primære bygningsdele, terræn

Findes ikke
Anvendes ikke som begreb.

SFB20.1 Sekundære bygninger (under 10m2)

A3.06

Småbygninger

SFB20.2 Hegnsmure

A1.03

Hegn

Type som egenskabsdata
Type som egenskabsdata

SFB20.3 Støttemure

A1.04

Mure

SFB20.4 Teknikgange i terræn

A1.05

Teknikgange

SFB20.5 Fodgængerbroer, viadukter m.m.

A1.02

Broer

Type som egenskabsdata

A1.07

Tunneler

Type som egenskabsdata

SFB20.6 Trapper og ramper i terræn

A1.06

Trapper og ramper

Type som egenskabsdata

SFB21

B1.22

Væg

Type som egenskabsdata

SFB21.1 Kælderydervægge

Ydervægge

B1.22

Væg

Type som egenskabsdata

SFB21.2 Lyskasser

B1.22

Væg

Bestanddel af ydervæg

SFB21.3 Ydervægge, ekskl. kælderydervægge

B1.22

Væg

Type som egenskabsdata

SFB22

B1.22

Væg

Type som egenskabsdata

SFB22.1 Kælderindervægge

Indervægge

B1.22

Væg

Type som egenskabsdata

SFB22.2 Indervægge, ekskl. kælderindervægge

B1.22

Væg

Type som egenskabsdata

SFB22.3 Skaktvægge, skorstensv., install. skakte B1.22

Væg

Type som egenskabsdata
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SfB

Nummer

Forvaltnings Klassifikation

Bemærkninger

SFB22.4 Skakte for elevatorer

SfB bygningsdelstavle

B1.22

Væg

Type som egenskabsdata

SFB23

B1.03

Dæk

Dæk

SFB23.1 Kælderdæk og krybekælderdæk

B1.03

Dæk

Type som egenskabsdata

SFB23.2 Etagedæk
Tagdæk. Særlige dæk under opbyg.
SFB23.3 tage

B1.03

Dæk

Type som egenskabsdata

B1.03

Dæk

Type som egenskabsdata

SFB24

B1.19

Trappe

B1.15

Rampe

B1.19

Trappe

Trapper og ramper

SFB24.1 Kældertrapper, udvendige

Type som egenskabsdata

SFB24.2 Trapper, udvendige

B1.19

Trappe

Type som egenskabsdata

SFB24.3 Trapper, indvendige

B1.19

Trappe

Type som egenskabsdata

SFB24.4 Ramper, udvendige

B1.15

Rampe

Type som egenskabsdata

SFB24.5 Ramper, indvendige

B1.15

Rampe

Type som egenskabsdata

SFB24.6 Faste stiger

B1.19

Trappe

Type som egenskabsdata

SFB26

B1.01

Altan

B1.02

Altangang

Altaner

SFB26.1 Altaner og altangange, udkragede

B1.01

Altan

Type som egenskabsdata

B1.02

Altangang

Type som egenskabsdata

B1.01

Altan

Type som egenskabsdata

B1.02

Altangang

Type som egenskabsdata

B1.01

Altan

Type som egenskabsdata

B1.02

Altangang

Type som egenskabsdata

B1.01

Altan

Type som egenskabsdata

B1.02

Altangang

Type som egenskabsdata

B1.17

Tagkonstruktion

SFB27.1 Tagværker

B1.17

Tagkonstruktion

Type som egenskabsdata

SFB27.2 Baldakiner og overdækninger

B1.17

Tagkonstruktion

Type som egenskabsdata

SFB26.2 Altaner og altangange, fritliggende
SFB26.3 Altaner og altangange, påhængte
SFB26.4 Altaner og altangange, fritstående

SFB27

SFB28

Tage

Primære bygn.dele bygning, øvrige

Anvendes ikke som begreb

SFB28.1 Andet

Skal specificeres

SFB3

KOMPLETTERING

Anvendes ikke som begreb

SFB30

Komplett. bygningsdele, terræn

Anvendes ikke som begreb

SFB30.1 Komplett. Sekundære bygninger

A3.06

Småbygninger

SFB30.2 Hegn

A1,03

Hegn

SFB30.3 Komplettering, trapper ramper m.m.

A1.06

Trapper og ramper

B1.04

Dør

Type som egenskabsdata
Type som egenskabsdata

SFB31

Ydervægge komplettering

SFB31.1 Kælderydervægge, døre, vinduer m.m.

Komplett. som bestanddele
Komplettering som bestanddele
Anvendes ikke som begreb

B1.21

Vindue

SFB31.2 Døre, ydervægge

B1.04

Dør

Type som egenskabsdata

SFB31.3 Porte, ydervægge

B1.14

Porte

Type som egenskabsdata

SFB31.4 Vinduer, ydervægge

B1.21

Vindue

Type som egenskabsdata

SFB31.5 Solskærme, skodder, gitre m.m.

B1.21

Vindue

Bestanddele af vindue
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SFB31.6 Sålbænke, inddækninger m.m.
SFB31.7 Facadeelementer, komplettering
SFB32

Nummer

Forvaltnings Klassifikation

Bemærkninger

B1.04

Dør

Bestanddele af dør

B1.21

Vindue

Bestanddele af vindue

B1.20

Væg

Bestanddele af væg

Indervægge komplettering

Anvendes ikke som begreb

SFB32.1 Døre, indervægge

B1.04

Dør

Type som egenskabsdata

SFB32.2 Luger, lemme, og vinduer

B1.11

Luger og lemme

Type som egenskabsdata

B1.21

Vindue

Type som egenskabsdata

SFB32.3 Bevægelige indervægge

B1.22

Væg

Type som egenskabsdata

SFB32.4 Indfatninger, fodpaneler, fendere

B1.04

Dør

Bestanddele af dør

B1.21

Vindue

Bestanddele af vindue

B1.22

Væg

Bestanddele af væg

B1.12

Porte

Type som egenskabsdata

SFB33.1 Undergulve

B1.06

Gulv

Type som egenskabsdata

SFB33.2 Opbyggede gulve

B1.06

Gulv

Type som egenskabsdata

SFB33.3 Lemme, riste, måtterammer m.m.

B1.06

Gulv

Bestanddel af gulv

SFB32.5 Porte, indervægge
SFB33

Dæk, komplettering

B1.11

Luger og lemme

Type som egenskabsdata

SFB33.4 Sokler til maskiner m.m.

B1.06

Gulv

Bestanddel af gulv

SFB34

B1.15

Trappe

Bestanddel af trappe

B1.19

Rampe

Bestanddel af rampe

B1.15

Trappe

Bestanddel af trappe

B1.19

Rampe

Bestanddel af rampe

SFB34.2 Gelændere og rækværker, indvendige

B1.15

Trappe

Bestanddel af trappe

B1.19

Rampe

Bestanddel af rampe

SFB34.3 Riste, måtterammer m.m.

B1.15

Trappe

Bestanddel af trappe

B1.19

Rampe

Bestanddel af rampe

Trapper og ramper, komplettering

SFB34.1 Gelændere og rækværker, udvendige

SFB35

Lofter, komplettering

SFB35.1 Nedhængte lofter

B1.10

Loft

Type som egenskabsdata

SFB35.2 Påbyggede lofter

B1.10

Loft

Type som egenskabsdata

SFB36

Altaner, komplettering

B1.01

Altan

SFB36.1 Rækværker, brystninger

B1.01

Altan

Bestanddel af altan

B1.02

Altangang

Bestanddel af altangang

SFB37

Tage, komplettering

SFB37.1 Kviste m.m.

B1.09

Kvist

SFB37.2 Ovenlys og røglemme

B1.11

Luger og lemme

Type som egenskabsdata

B1.21

Vindue

Type som egenskabsdata

SFB37.3 Solskærme til ovenlys

B1.21

Vindue

Bestanddel af vindue

SFB37.4 Snefang, rækværker, afskærmninger

B1.17

Tagkonstruktion

Bestanddel af tagkonstr.

SFB37.5 Inspektionslemme, døre m.m.

B1.04

Dør

Type som egenskabsdata

B1.11

Luger og lemme

Type som egenskabsdata

SFB37.6 Tagudh., v.skeder., sternbr., inddækn.

B1.16

Tagdækning

Bestanddele af tagdækning

B1.17

Tagkonstruktion

Bestanddel af tagkonstr.
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SFB38

Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige

SFB4

OVERFLADER

SFB40

Belægninger, terræn

SfB

SfB bygningsdelstavle

Nummer

Forvaltnings Klassifikation

Bemærkninger
Anvendes ikke som begreb

B1.13

Overflader

Nummer

Forvaltnings Klassifikation

SFB40.1 Overflader, sekundære bygninger

A3.06

Småbygninger

Bemærkninger
Bestanddel af småbygninger

SFB40.2 Stier, belægninger

A1.01

Belægninger

Type som egenskabsdata

SFB40.3 Veje, parkeringsarealer, belægninger

A1.01

Belægninger

Type som egenskabsdata

SFB40.4 Opholdsarealer, belægninger

A1.01

Belægninger

Type som egenskabsdata

SFB40.5 Sports- og havearealer, belægninger

A1.01

Belægninger

SFB40.6 Trapper og ramper i terræn, overflader

A1.06

Trapper og ramper

Hvis græs A4.02 Græs
Bestanddel, trapper og
ramper

SFB40.7 Arealer for beplantning
SFB41

Udvendige vægoverflader

SFB41.1 Kælderydervægge, udv. overflader
SFB41.2 Kælderydervægge, kompl. , overflader
SFB41.3 Ydervægge, udvendige overflader
SFB41.4 Ydervægge, komplett. dele, overflader

SFB42

SFB42.2 Indervægge, komplet. dele, overflader

Overflade

Type som egenskabsdata

B1.22

Væg

Bestanddel af Væg

B1.13

Overflade

Type som egenskabsdata

B1.22

Væg

Bestanddel af Væg

B1.13

Overflade

Type som egenskabsdata

B1.22

Væg

Bestanddel af væg

B1.13

Overflade

Type som egenskabsdata

B1.22

Væg

Bestanddel af væg

B1.13

Overflade

Type som egenskabsdata

B1.22

Væg

Bestanddel af Væg

B1.13

Overflade

Type som egenskabsdata

B1,22

Væg

Bestanddel af Væg

B1.03

Dækkonstruktion

Bestanddel, Dækkonstruktion

B1.13

Overflade

Dæk og gulve overflader

SFB43.1 Terrændæk, overflader

SFB43.2 Etagedæk, overflader

SFB44

B1.13

Indvendige vægoverflader

SFB42.1 Indvendige vægoverflader

SFB43

Findes ikke, kun planter

B1.03

Dækkonstruktion

Type som egenskabsdata
Bestanddel, Dækkonstruktion

B1.13

Overflade

Type som egenskabsdata

Trapper og ramper, overflader

SFB44.1 Kældertrapper og -ramper, udv. overfl.

SFB44.2 Trapper, udvendige overflader
SFB44.3 Trapper, indvendige overflader
SFB44.4 Ramper, udvendige overflader
SFB44.5 Ramper, indvendige overflader

B1.13

Overflade

Type som egenskabsdata

B1.15

Rampe

Bestanddel af Rampe

B1.19

Trappe

Bestanddel af Trappe

B1.13

Overflade

Type som egenskabsdata

B1.19

Trappe

Bestanddel af Trappe

B1.13

Overflade

Type som egenskabsdata

B1.19

Trappe

Bestanddel af Trappe

B1.13

Overflade

Type som egenskabsdata

B1.19

Trappe

Bestanddel af Trappe

B1.13

Overflade

Type som egenskabsdata
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Lofter, overflader

Forvaltnings Klassifikation

Bemærkninger

B1.15

Rampe

Bestanddel af Rampe

B1.10

Loft

Bestanddel af Loft

B1.13

Overflade

Type som egenskabsdata

Altaner, overflader

SFB46.1 Altaner, overflader
SFB46.2 Altangange, overflader

SFB47

Nummer

B1.01

Altan

Bestanddel af Altan

B1.13

Overflade

Type som egenskabsdata

B1.02

Altangang

Bestanddel af Altangang

B1.13

Overflade

Type som egenskabsdata

B1.16

Tagdækning

Type som egenskabsdata

B1.16

Tagdækning

Type som egenskabsdata

Tage, overflader

SFB47.1 Tage, overflader
Baldakiner og overdækninger, overflaSFB47.2 der
SFB48

Øvrige overflader, bygning

SFB5

VVS-ANLÆG

SFB50

VVS, terræn

Anvendes ikke

SFB50.1 Afløb, stikledninger og overfl. afvanding

A2.01.03 Afløb, stikledning

SFB50.2 Drænledninger

A2.01.01 Afløb, drænledning

SFB50.3 Vand, stikledn., brandh., vandposte

A2.08.02 Vand, stikledning

SFB50.4 Gas, stikledninger

A2.06.01 Gas, Stikledning

SFB50.5 Fjernvarme, stikledninger

A2.09.01 Varme, stikledning

SFB50.6 Tanke for olie og gas

A2.06.02 Tanke, Gas

A2.08.01 Brandhaner og vandposte

A2.09.02 Tanke, olie
SFB50.7 Automatik

A2.03

Automation

SFB50.8 Beholdere og containere til affald

A3.02

Affaldscontainere og beholdere

SFB51.1 Beholdere dagrenovation

B3.01

Affaldscontainere og beholdere

Type som egenskabsdata

SFB51.2 Skraldsugeanlæg

B2.02

Affaldssystem

Type som egenskabsdata

SFB51.3 Beholdere og containere, køkkenaffald

B3.01

Affaldscontainere og beholdere

Type som egenskabsdata

SFB51.4 Beholdere og containere, øvrige

B3.01

Affaldscontainere og beholdere

Type som egenskabsdata

SFB51

Type som egenskabsdata

Affald i bygning

SFB52

Afløb og sanitet
Afløb under bygning (til brønd eller
SFB52.1 ledn.)

A2.01.05 Røranlæg

SFB52.2 Dræn under bygning (omfangsdræn)

A2.01.01 Drænledning

SFB52.3 Faldstammer, afløbsskåle

B2.03.03 Afløb, Opsamling

Type som egenskabsdata

B2.05.05 Afløb, Røranlæg

Type som egenskabsdata

SFB52.4 Tagafvanding (tagrender, nedløb m.v.)

B2.03.03 Afløb, Opsamling (Tagrender)

Type som egenskabsdata

SFB52.5 Forbrugsanlæg (sanitet og armaturer)

B2.03.03 Afløb, Opsamling (Sanitet)

B2.03.05 Afløb, Røranlæg (Tagnedløb)
Type som egenskabsdata

B2.12.01 Vand, Forbrugsanlæg (Armatur) Type som egenskabsdata
SFB52.6 Automatik

B2.04

Automationssystem

NB! Ikke specifikt for vand
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SFB53

Vand (koldt, varmt, behandlet vand)
Forsyningsanlæg (måler, beholdere
SFB53.1 m.m.)

Nummer

Forvaltnings Klassifikation

B2.12

Vand

Bemærkninger

B2.12.02 Målerarrangement
B2.12.07 Varmtvandsproduktionsanlæg

Beholdere som bestanddel

Distributionsanlæg (rør, diverse ventiSFB53.2 ler)

B2.12.03 Røranlæg

Ventiler som bestanddel

SFB53.3 Forbrugsanlæg (div. aftapningsventiler)

B2.12.01 Forbrugsanlæg

Ventiler som bestanddel

SFB53.4 Korrosionsbeskyttelse

B2.12

Vand

Bestanddel på vand

SFB53.5 Automatik

B2.03

Automationssystem

NB! Ikke specifikt for vand

SFB54

Luftarter
Forsyningsanlæg (kompressorer, beholdere, målere, pneumatisk styring
SFB54.1 m.m.)

B2.08

Gas og luft

B2.08

Gas og luft

Bestanddele på gas og luft

SFB54.2 Distributionsanlæg (rør, ventiler m.v.)

B2.08

Gas og luft

Bestanddele på gas og luft

SFB54.3 Forbr. anlæg (armatur, gasradiatorer)

B2.08

Gas og luft

Bestanddele på gas og luft

SFB54.4 Automatik

B2.08

Gas og luft

Bestanddele på gas og luft

SFB55

B2.10

Køleanlæg

Køling

SFB55.1 Forsyningsanlæg (aggregater m.m.)

B2.10.05 Køleproduktionsanlæg

SFB55.2 Distributionsanlæg (rør, ventiler m.m.)
B2.10.07 Røranlæg
Forbrugsanlæg (fordampere, køleflader,
SFB55.3 regulering, automatik m.m.)
B2.10.03 Forbrugsanlæg
SFB55.4 El-installationer og automatik

SFB56

B2.10

Køleanlæg

El-install. som bestanddel

B2.10.05 Køleproduktionsanlæg

Automatik som bestanddel

Varme
Forsyningsanlæg (kedler, varmeveksleSFB56.1 re, målere m.m.)

B2.13

SFB56.2 Distributions anlæg (rør, ventiler m.m.)
Forbrugsanlæg (varmeflader, varmeventilatorer, lokal automatik og reguleSFB56.3 ring m.m.)

B2.13.07 Røranlæg

B2.13.04 Varme, forbrugsanlæg

SFB56.4 Automatik

B2.13.09 Varmeproduktionsanlæg

SFB57

B2.14

Ventilation

B2.14.01

Aggregat

Ventilation
Forsyningsanlæg (ventilationscentraler
SFB57.1 m.m.)
Distributionsanlæg (rør, reguleringer
SFB57.2 m.m.)
Forbrugsanlæg (armaturer, emhætter,
SFB57.3 aftrækshætter m.m.)

SFB57.4 Automatik
SFB58

Varme

B2.13.09 Varmeproduktionsanlæg

B2.14.03 Kanal

Bestanddel af anlæg

Reguleringer som bestanddel

B2.14.02 Indblæsningsarmatur

Type som egenskabsdata
Type som egenskabsdata

Hårde hvidevarer

B2.14.06 Udsugningsarmatur

Type som egenskabsdata

B2.14.01 Aggregat

Bestanddel af aggregat
Betegnelse anvendes ikke

SFB58.1 Sprinkleranlæg

B2.12.01 Vand, Forbrugsanlæg

SFB58.2 Vandbehandlingsanlæg

B2.12.05 Vandbehandlingsanlæg

SFB58.3 Specialanlæg for væsker

SFB6

Ventiler som bestanddel

B3.08

Øvrige VVS-anlæg, bygning

SFB58.4 Automatik

Ventiler som bestanddel

B2.04

Automation

Sprinkler som bestanddel
Mangler
NB! Ikke specifikt VVSanlæg

EL- & MEKANISKE ANLÆG
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Nummer

Forvaltnings Klassifikation

SFB60

El. og mekaniske anlæg, terræn

A2.05

Elforsyning

SFB60.1 Stikledninger uden for bygningen

A2.05.01 Elforsyning, stikledning

SFB60.2 Vej- og pladsbelysningsanlæg

A2.04

SFB60.3 Transformerstation, incl. tavleanlæg

A2.05.02 Transformerstation

SFB62

Bemærkninger

Belysning,

Højspænding

SFB62.1 Forsyning

B2.07

Elforsyningsanlæg

SFB62.2 Hovedfordeling

B2.07

Elforsyningsanlæg

Fordeling som bestanddel

SFB62.3 Install. for maskiner og maskinanlæg

B2.07

Elforsyningsanlæg

Install. som bestanddel

SFB62.4 El-termiske anlæg

B2.13

Varmeanlæg

SFB62.5 Øvrige højspændingsanlæg
SFB63

Lavspænding

Findes ikke
B2.07

Elforsyningsanlæg

SFB63.1 Forsyning

B2.07

Elforsyningsanlæg

SFB63.2 Hovedfordeling

B2.06

Elforsyningsanlæg

Fordeling som bestanddel

SFB63.3 Install. for maskiner og maskinanlæg

B2.06

Elforsyningsanlæg

Install. som bestanddel

SFB63.4 El-termiske anlæg

B2.13

Varmeanlæg

SFB63.5 Belysningsanlæg

B2.05

Belysningsanlæg

SFB63.6 El-varme

B3.07

EL-radiatorer / apparater

Type som egenskabsdata

SFB63.7 El-apparater

B3.07

EL-radiatorer / apparater

Type som egenskabsdata

SFB64.1 Kommunikationsanlæg

B2.09

Kommunikationsanlæg

SFB64.2 Dataanlæg

B2.09

Kommunikationsanlæg

SFB64.3 Signalanlæg

B2.04

Automationssystemer

Type som egenskabsdata

SFB64.4 Sikringsanlæg

B2.04

Automationssystemer

Type som egenskabsdata

SFB64.5 Bygningsautomationsanlæg

B2.04

Automationssystemer

Type som egenskabsdata

SFB66

B2.11

Transportsystem

SFB66.1 Elevatorer

B2.11

Transportsystem

Type som egenskabsdata

SFB66.2 Rullende trapper og fortove

B2.11

Transportsystem

Type som egenskabsdata

SFB66.3 Transportbånd

B2.11

Transportsystem

Type som egenskabsdata

SFB66.4 Rørpostanlæg

B2.11

Transportsystem

Type som egenskabsdata

SFB66.5 Kraner

B2.11

Transportsystem

Type som egenskabsdata

SFB66.6 Vinduesvaskervogne

B2.11

Transportsystem

Type som egenskabsdata

SFB64

Elektronik og svagstrøm

Transportanlæg

Type som egenskabsdata

SFB67

Mekaniske anlæg, øvrige

Anvendes ikke

SFB68

El-anlæg, bygning, øvrige

Anvendes ikke

SFB7

INVENTAR

SFB70

Inventar, terræn
Tekniske inventarenheder.,
SFB70.1 P-automater m.v.

A3
A3.09

Inventar, terræn
Teknisk inventar, P-automater
m.v.

SFB70.2 Tavler, skilte, skærme
Opbev., affalds- og cykelstativer, postSFB70.3 kasser

A3.08

Tavler, skilte, skærme

A3.01

Affalds- og cykelstativer, postklasser

SFB70.4 Borde, bænke

A3.03

Borde og bænke

SFB70.5 Hegn

A1.03

Hegn
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SFB70.6 Legepladsudstyr

SfB bygningsdelstavle

A3.05

Legepladsudstyr

SFB70.7 Sportsudstyr

A3.07

Sportsudstyr

SFB70.8 Øvrige
SFB71

Skal placeres korrekt
B3

Inventar

SFB71.1 Automater for mad, drikke, sæbe m.m.

B3.02

Automater for mad og drikke

Type som egenskabsdata

SFB71.2 Løse lamper

B3.11

Løse lamper

Type som egenskabsdata

SFB71.3 Brandslukningsudstyr

B3.06

Brandslukkere

Type som egenskabsdata

SFB71.4 Hårde hvidevarer

B3.08

Hårde hvidevarer

Type som egenskabsdata

SFB72

Tekniske inventarenheder

Bemærkninger

Tavler, skilte og skærme

SFB72.1 Skilte

B3.14

Skilte

SFB72.2 Spejle

B3.04

Badeværelsesinventar

Type som egenskabsdata

B3.12

Møbler

Type som egenskabsdata

SFB72.3 AV-udrustning, tavle, projektorskærme

B3.03

AV-udstyr

SFB73

B3.12

Møbler

SFB73.1 Hylder

Opbevaringsmøbler

B3.12

Møbler

Type som egenskabsdata

SFB73.2 Skabe og skuffemøbler

B3.12

Møbler

Type som egenskabsdata

SFB73.3 Køkkeninventar

A3.10

Køkkeninventar

SFB73.4 Badeværelsesinventar

B3.04

Badeværelsesinventar

SFB74

B3.12

Møbler

Bordmøbler

Type som egenskabsdata

SFB74.1 Bordplader

B3.12

Møbler

Type som egenskabsdata

SFB74.2 Arbejdsborde

B3.12

Møbler

Type som egenskabsdata

SFB74.3 Borde til ophold og hvile

B3.12

Møbler

Type som egenskabsdata

SFB75

B3.12

Møbler

Type som egenskabsdata

B3.12

Møbler

Type som egenskabsdata

B3.12

Møbler

Type som egenskabsdata

Siddemøbler

SFB75.1 Stole, bænke m.m. til arbejdsbrug
Stole, bænke, sofaer m.m. til ophold og
SFB75.2 hvile
SFB76

B3.12

Møbler

Type som egenskabsdata

SFB76.1 Sengemøbler til alm. boliger

Liggemøbler

B3.12

Møbler

Type som egenskabsdata

SFB76.2 Sengemøbler til institutioner m.m.

B3.12

Møbler

Type som egenskabsdata

SFB77

B3.17

Tekstil

Boligtekstiler

SFB77.1 Gardiner og forhæng

B3.17

Tekstil

Type som egenskabsdata

SFB77.2 Gulvtæpper og måtter

B3.17

Tekstil

Type som egenskabsdata

SFB77.3 Persienner

B3.17

Tekstil

Type som egenskabsdata

Nummer

Forvaltnings Klassifikation

Bemærkninger

SFB78

Øvrigt inventar, bygning

SfB

SfB bygningsdelstavle

SFB8

ØVRIGE BYGNINGSDELE

SFB80

Beplantning, terræn

SFB80.1 Græsplæner

A4.02

Græs

Type som egenskabsdata

SFB80.2 Blomsterbede

A4.04

Løgplanter

Type som egenskabsdata

A4.05

Stauder

Type som egenskabsdata

A4.03

Hække

Type som egenskabsdata

SFB80.3 Hække
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SfB

Nummer

Forvaltnings Klassifikation

Bemærkninger

SFB80.4 Lave bevoksninger

SfB bygningsdelstavle

A4.01

Buske

Type som egenskabsdata

SFB80.5 Træbevoksninger

A4.06

Træer

Type som egenskabsdata
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7.3 Mappingtabel fra eks. konto 115 og
116 til Forvaltnings Klassifikation

Konto

Bygningsdel

Nummer

Bygningsdel

Type (T) eller bestanddel (B)

B1.22

Væg

Tegl facade (T)

PRIMÆRE BYGNINGSDELE
115.21 Tegl facader
115.21 Beton facader

B1.22

Væg

Tegl facade (T)

115.21 Lette facader

B1.22

Væg

Tegl facade (T)

115.22 Indervægge

B1.22

Væg

Indervæg (T)

115.23 Etagedæk

B1.03

Dæk

Etagedæk (T)

115.23 Terrændæk

B1.03

Dæk

Terrændæk (T)

115.24 Trapper

B1.19

Trappe

115.26 Altaner

B1.01

Altan

115.26 Altangange

B1.02

Altangang

115.27 Tagkonstruktion

B1.17

Tagkonstruktion

115.27 Skorstene

B2.13.07 Varme, Røranlæg

Skorsten (T)

KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE
115.31 Vinduer i facade

B1.21

Vindue

115.31 Døre i facade

B1.04

Dør

115.31 Udestuer

Facadevindue (T)
Yderdør (T)
Opdeles i bygningsdele

115.32 Døre i indervægge

B1.04

Dør

Inderdør (T)

115.34 Trappegelændere

B1.19

Trappe

Gelænder (B)

115.35 Nedhængte lofter

B1.10

Lofter

Nedhængt (T)

115.36 Altanrækværker

B1.01

Altan

Rækværk (B)

115.36 Brystninger

B1.01

Altan

Brystning (B)

115.37 Kviste

B1.09

Kvist

115.37 Ovenlys / røglemme

B1.11

Luger og lemme

Røglemme (T)

B1.21

Vindue

Ovenlys (T)

115.37 Udhæng / stern

B1.17

Tag

Udhæng / stern (B)

115.37 Taghætter

B2.14

Ventilation

115.37 Skotrender

B2.03.03 Afløb, Opsamling

Skotrende (T)

B2.03.03 Afløb, Opsamling

Tagrender (T)

B2.03.05 Afløb, Røranlæg

Nedløb (T)

115.37 Tagrender / nedløb

Taghætte (B)

114

Konto

Bygningsdel

Nummer

Bygningsdel

Type (T) eller bestanddel (B)

OVERFLADEBEKLÆDNING
115.41 Facadebeklædning

115.42 Indervægsbeklædning
115.42 Vægge i vådrum

115.43 Gulvbelægning
115.43 Gulve i vådrum

115.44 Trappebelægning

B1.22

Væg

Ydervæg (T)beklædning (B)

B1.13

Overflade

Facadebeklædning (T)

B1.22

Væg

Indervæg (T) beklædning (B)

B1.13

Overflade

Indervægsbeklædning (T)

B1.22

Væg

Vådrum (T) Beklædning (B)

B1.13

Overflade

Væg i vådrum (T)

B1.06

Gulv

Belægning (B)

B1.13

Overflade

Gulvbelægning (T)

B1.06

Gulv

Belægning (B)

B1.13

Overflade

Gulvbelægning i vådrum (T)

B1.19

Trappe

Belægning (B)

B1.13

Overflade

Trappebelægning (T)

B1.10

Loft

Beklædning (B)

B1.13

Overflade

Loftsbeklædning (T)

B1.01

Altan

Beklædning (B)

B1.13

Overflade

Altanbeklædning (T)

B1.16

Tagdækning

Belægning (B)

115.51 Affaldsanlæg

B2.02

Affaldssystem

115.52 Faldstamme

B2.03.03 Afløbssystem, Røranlæg

115.52 Afløb

B2.03.03 Afløbssystem, Opsamling

Afløb (T)

115.52 Sanitet

B2.03.02 Afløbssystem, Opsamling

Sanitet (T)

115.45 Loftsbeklædning

115.46 Altanbeklædning

115.47 Tagbelægning
VVS ANLÆG

115.53 Vandinstallation

B2.12

115.53 Beholdere

B2.12

Vandsystem

115.53 Vandarmatur

Vandsystem
Vandsystem, ForbrugsanB2.12.01 læg

115.54 Gasinstallation

B2.08

Anlæg for gas og luft

115.54 Gasarmatur

B2.08

Anlæg for gas og luft

115.56 Varmeinstallation

B2.13

Varmeanlæg

115.56 Radiator / ventiler

B2.13.04 Varme, Forbrugsanlæg

115.56 Armatur
115.56 Reguleringsanlæg

Faldstamme (T)

Beholdere (B)
Tapsted, Armatur (B)

Armatur (B)

Radiator /ventiler (B)
Anvendes ikke

B2.13.04 Forbrugsanlæg

115.56 Fyringsanlæg

B2.13.09 Varmeproduktionsanlæg

115.57 Ventilationsanlæg

B2.14

115.57 Emhætter

B2.14.06 Udsugningsarmatur

Ventilationsanlæg
Emhætte (T)
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Konto

Bygningsdel

Nummer

Bygningsdel

Type (T) eller bestanddel (B)

B3.08

Hårde hvidevarer

Emhætte (T)

B3.08

Hårde hvidevarer

Vaskemaskine (T)

115.58 Centrifuge

B3.08

Hårde hvidevarer

Centrifuge (T)

115.58 Tørretumbler

B3.08

Hårde hvidevarer

Tørretumbler (T)

115.58 Strygeruller

B3.08

Hårde hvidevarer

Strygerulle (T)

115.58 Vandbehandlingsanlæg

B2.12.05 Vandbehandlingsanlæg

115.58 Styringspanel

B2.04

Automationsanlæg

115.61 El centraler

B2.07

EL forsyningsanlæg

115.63 Belysningsanlæg

B2.05

Belysningsanlæg

115.63 Afbrydere / kontakter

B2.05

Belysningsanlæg

Afbrydere / kontakter (B)

115.63 CTS anlæg

B2.04

Automationsanlæg

CTS anlæg (T)

B2.09

Kommunikationsanlæg

Telefonanlæg (T)

115.64 Ringeanlæg

B2.09

Kommunikationsanlæg

Ringeanlæg (T)

115.64 Dørtelefoner

B2.09

Kommunikationsanlæg

Dørtelefoner (T)

115.66 Elevatorer

B2.11

Transportsystem

Elevator (T)

115.58 Vaskemaskiner (fælles)

EL ANLÆG

115.64 Antenneanlæg
115.64 Telefonanlæg

Ikke konto 115 og 116

INVENTAR OG UDSTYR
115.71 Udstyr i adgangsveje

Skal specificeres

115.72 Udstyr i fællesrum

Skal specificeres

115.73 Køkkeninventar

B3.10

Køkkeninventar

115.73 Komfur

B3.08

Hårde hvidevarer

Komfur (T)

115.73 Køleskabe

B3.08

Hårde hvidevarer

Køleskabe (T)

115.73 Fryseskabe

B3.08

Hårde hvidevarer

Fryseskabe (T)

115.74 Toiletrumsudstyr

B3.04

Badeværelsesinventar

115.75 Vaskerumsudstyr

B3.12

Møbler

115.75 Vaskemaskine (i lejl.)

B3.08

Hårde hvidevarer

Vaskemaskine (T)

115.75 Tørretumbler (i lejl.)

B3.08

Hårde hvidevarer

Tørretumbler (T)

115.76 Skabsinventar

B3.13

Skabe

ØVRIGE DELE OG ANLÆG (TERRÆN)
115.82 Garager og carporte
115.82 Udhuse / pulterum

Ikke bygningsdele
A3.06

Småbygninger

Udhus (T)

Pulterrum ikke bygningsdel
115.82 Sikringsrum

Sikringsrum ikke bygn.del
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Konto

Bygningsdel

115.83 Hegn / mure
115.83 Låger / porte

Nummer

Bygningsdel

A3.03

Hegn

A3.04

Mure

A3.03

Hegn

Type (T) eller bestanddel (B)

Låger og porte (T)

115.84 Vejbelægning

A1.01

Belægninger

Vejbelægning (T)

115.84 P-plads belægning

A1.01

Belægninger

P-plads belægning (T)

115.84 Stibelægning

A1.01

Belægninger

Stibelægning (T)

115.84 Andre belægninger

A1.01

Belægninger

Bør specificeres som type

115.85 Kloakanlæg

A2.01

Afløbssystem

115.85 Brønde / dæksler

A2.01

Afløbssystem

115.85 Vandanlæg

A2.08.

Vandsystem

115.85 Varmeanlæg

A2.09.

Varmeanlæg

115.85 Gasanlæg

A2.06.

Anlæg for gas

115.86 El anlæg

A2.05

EL system

115.86 Belysning

A2.04

Belysning

115.86 Antenneanlæg

Brønde / dæksler (B)

Ikke konto 115 og 116

115.87 Legepladsudstyr

A3.05

Legepladsudstyr

115.87 Havebænke / -borde

A3.03

Borde og bænke

115.87 Skilte

A3.08

Tavler, skilte, skærme

115.87 Traktorer

M1

Kørende materiel

Traktorer (T)

115.87 Redskaber / maskiner

M2

Udstyr

Redskaber / maskiner (T)

115.88 Træer

A4.06

Træer

115.88 Buske

A4.01

Buske

115.88 Hække

A4.03

Hække

115.88 Græs

A4.02

Græs

Skilte (T)
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8.1 Baggrund for ny kontoplan
Kontoplanen for konto 115 og 116 i det almene byggeri blev i sin tid opbygget ud fra SfB Bygningsdelstavle.
Det var en naturlig disposition, fordi SfB Bygningsdelstavle som klassifikation var almindelig udbredt og
tillige enkel og operationel både i byggeri og i ejendomsforvaltning.
Indenfor rammerne af Erhvervs- og Byggestyrelsens
indsatsområde Det Digitale Byggeri er der nu opbygget
en ny klassifikation, Dansk Bygge Klassifikation (DBK),
til afløsning for SfB Bygningsdelstavle. Argumentationen for at opbygge en ny klassifikation har bl.a. været,
at de krav der stilles til klassifikation i arbejdet med
digitale objektbaserede bygningsmodeller ikke opfyldes
af SfB bygningsdelstavle.
Anvendelsen af resultaterne fra Det Digitale Byggeri er
i dag obligatorisk for det statslige byggeri. Det er stillet
i udsigt, at den obligatoriske anvendelse inden for en
overskuelig fremtid også vil være gældende for regioner og kommuner samt for det almene byggeri. Det er
dermed tydeliggjort, at SfB bygningsdelstavle har udspillet sin rolle.
DBK forholder sig imidlertid alene til byggeriet generelt
og ikke til specifikke partsinteresser. Det fremgår af
DBK, at man betragter byggeri og ejendomsforvaltning
som to forskellige domæner. Dette er årsagen til, at
Landsbyggefonden i samarbejde med KL har udarbejdet Forvaltnings Klassifikation.
Som det fremgår af materielt i de øvrige 8 hefter kan
Forvaltnings Klassifikation i visse henseender betragtes
som et supplement til DBK, i andre henseender er det
et selvstændigt materiale. Der er tilstræbt den størst
mulige fællesmængde mellem de to systemer.
Som led i udarbejdelsen af Forvaltnings Klassifikation
er der tillige udarbejdet forslag til nye kontoplaner for
konto 115 og 116 i det almene byggeri.

8.2

Kontoplan for konto 115 og 116

Den nye kontoplan for konto 115 og 116 er struktureret så alle udgifter placeres logisk i forhold til sammenhængende aktiviteter. Aktiviteter som det efterfølgende ville være operationelt og nyttigt at håndtere i
forbindelse med nøgletal, benchmarking m.v. Det er
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samtidig tilstræbt at gøre kontoplanen enkel og logisk
at arbejde med.
Med dette udgangspunkt er kontoplan meget bevidst
ikke som den hidtidige kontoplan en genspejling af
bygningsdelstavlen med ca. 120 bygningsdele, men
derimod en aktivitetsopdelt tavle med i alt 22 kontonumre opdelt i 6 hovedgrupper. Se bilag 1, 2 og 3.

Kontoplan for konto 115 og 116
Terræn, konstruktion
Terræn, teknisk anlæg
Terræn, inventar
Terræn, beplantning
Bygning, klimaskærm, fundament
Bygning, klimaskærm, Facade
Bygning, klimaskærm, tag
Bygning, klimaskærm, trapper, ramper, altaner og altangange
Bygning, klimaskærm, døre, vinduer og porte
Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar
Bygning, bolig- / erhvervsenhed, installationer
Bygning, fælles, indvendig
Bygning, tekniske installationer, Afløb
Bygning, tekniske installationer, El og belysning
Bygning, tekniske installationer, Gas
Bygning, tekniske installationer, vand
Bygning, tekniske installationer, Varme
Bygning, tekniske installationer, Ventilation
Bygning, tekniske installationer, øvrige
Materiel, kørende
Materiel, andet

Med den valgte opbygning af kontoplanen kan forskellige aktiviteter på samme bygningsdel tilhøre forskellige konti i kontoplanen. F.eks. skal udvendig maling af
et vindue konteres under klimaskærm, mens indvendig
maling af samme vindue konteres under bolig indvendig eller indvendig fælles. Se bilag 4.
Da anvendelsen af kontoplanen fordrer en entydig forståelse af de anvendte begreber, indgår disse i det
samlede materiale, se hefte 9. Begrebskatalog.
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8.3

Kontonumre

I arbejdet med nummerering af konti i konto 115
og 116 har udgangspunktet dels været, at der i de
eksisterende regnskabssystemer er 3 cifre til rådighed,
dels at kontonumrene direkte skulle afspejle placeringen af de enkelte konti i de 6 hovedgrupper. Dette har
resulteret i et nummersystem, som alene anvender 2
af de tre mulige cifre i kontostrengen.

8.4

Koordineret indarbejdning af
kontoplan og klassifikation

Indarbejdning af klassifikation og kontoplan forventes
at foregå i en integreret proces. Det er samtidig erkendt, at en væsentlig opgave ligger i at tilpasse de
aktuelle IT-systemer samt konvertere hele den bestående bygningsmasse til den nye Forvaltnings Klassifikation. En proces hvor IT-udbyderne indsats bl.a. ligger i at udvikle de nødvendige konverteringsværktøjer.
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Bilag 1

Kontoplanens 6 hovedgrupper:

1. Terræn

2. Bygning, klimaskærm

3. Bygning, bolig / erhvervsenhed

4. Bygning, fælles indvendig

5. Bygning, tekniske installationer

6. Materiel
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Bilag 2

Kontoplan, oversigt

1.1 Terræn, konstruktion
1.2 Terræn, teknisk anlæg
1.3 Terræn, inventar
1.4 Terræn, beplantning
2.1 Bygning, klimaskærm, fundament
2.2 Bygning, klimaskærm, facade
2.3 Bygning, klimaskærm, tag
2.4 Bygning, klimaskærm, trapper, ramper, altaner og altangange
2.5 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer og porte
3.1 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar
3.2 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, installationer
4.1 Bygning, fælles, indvendig
5.1 Bygning, tekniske installationer, afløb
5.2 Bygning, tekniske installationer, el og belysning
5.3 Bygning, tekniske installationer, gas
5.4 Bygning, tekniske installationer, vand
5.5 Bygning, tekniske installationer, varme
5.6 Bygning, tekniske installationer, ventilation
5.7 Bygning, tekniske installationer, øvrige
6.1 Materiel, kørende
6.2 Materiel, andet
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116.11
116.12
116.13
116.14
116.21
116.22
116.23
116.24
116.25
116.26
116.31
116.32
116.41
116.51
116.52
116.53
116.54
116.55
116.56
116.57
116.61
116.62

Terræn, konstruktion
Terræn, teknisk anlæg
Terræn, inventar
Terræn, beplantning
Bygning, klimaskærm, Fundament
Bygning, klimaskærm, Facade
Bygning, klimaskærm, Tag
Bygning, klimaskærm, altan og altangang
Bygning, klimaskærm, Trapper og ramper
Bygning, klimaskærm, Døre, vinduer, porte, luger og lemme
Bygning, bolig- /erhvervsenhed, konstr. Inventar
Bygning, bolig- /erhvervsenhed, installationer
Bygning, fælles. Indvendig
Bygning, tekn.anlæg. Afløb
Bygning, tekn.anlæg. El og belysn.
Bygning, tekn. anlæg. Gas
Bygning, tekn. anlæg. Vand
Bygning, tekn.anlæg. Varme
Bygning, tekn. anlæg. Ventilation
Bygning, tekn. anlæg. Øvrige
Materiel, kørende
Materiel, øvrigt

Bilag 3

Bygningsdeltavle og ny kontoplan

Kontoplan konto 115 og 116

Nummer
Gruppering

A.
Bygningsdele i terræn

A1

A1.01
Bygningsdele konstruktion

A2.01.03

A2.06

A2.06.01

Gas og luft
Bygningsdel

A1.02
Belægninger

Broer

A1.03
Hegn

A1.04
Mure

A1.05
Teknikgange

A1.06
Trapper og ramper

A1.07
Tunneler

A2

Bygningsdele, tekniske anlæg / installation

A2.01

A2.01.01

Afløb

Drænledning

Afløbssystem (samlet)

A2.01.02

Nedsivningsanlæg

A2.02

Adgang

Stikledning

Adgangssystem

A2.03

Automation

Automationssystem

A2.04

Belysning

Vej- og pladsbelysningsanlæg

A2.05

Elforsyning

Elforsyningsanlæg (samlet)

A2.05.01

Stikledning

A2.05.02

Transformatorstation

Stikledning

Anlæg for gas og luft (samlet)
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A2.06.02

A2.07
Kommunikation

A2.09

A3

A3.01

A3.02

A3.09

A4
Tanke

Kommunikationssystem

A2.08
Vand
Vandsystem (samlet)

A2.08.01

A2.08.02
Brandhaner og vandposte

Varme
Stikledning

A2.09.01
Stikledning, fjernvarme
Varmeanlæg (samlet)

A2.09.02
Tanke (olie)

Bygningsdele, inventar
Affalds- og cykelstativer, postkasser
Affaldscontainere og beholdere

A3.03
Borde og bænke

A3.04
Kunstnerisk udsmykning

A3.05

A3.06
Legepladsudstyr
Småbygninger ikke reg. som
bygn.

A3.07
Sportspladsudstyr

A3.08

Tavler, skilte, skærme
Teknisk inventar, P. automater

A4.01

Bygningsdele, beplantning

Buske

A4.02

Græs

A4.03

Hække

A4.04

A4.05

Løgplanter

Stauder

A4.06

Træer
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116.11
116.12
116.13
116.14
116.21
116.22
116.23
116.24
116.25
116.26
116.31
116.32
116.41
116.51
116.52
116.53
116.54
116.55
116.56
116.57
116.61
116.62

Terræn, konstruktion
Terræn, teknisk anlæg
Terræn, inventar
Terræn, beplantning
Bygning, klimaskærm, Fundament
Bygning, klimaskærm, Facade
Bygning, klimaskærm, Tag
Bygning, klimaskærm, altan og altangang
Bygning, klimaskærm, Trapper og ramper
Bygning, klimaskærm, Døre, vinduer, porte, luger og lemme
Bygning, bolig- /erhvervsenhed, konstr. Inventar
Bygning, bolig- /erhvervsenhed, installationer
Bygning, fælles. Indvendig
Bygning, tekn.anlæg. Afløb
Bygning, tekn.anlæg. El og belysn.
Bygning, tekn. anlæg. Gas
Bygning, tekn. anlæg. Vand
Bygning, tekn.anlæg. Varme
Bygning, tekn. anlæg. Ventilation
Bygning, tekn. anlæg. Øvrige
Materiel, kørende
Materiel, øvrigt

B
Bygningsdele i bygning

B1

B1.01
Bygningsdele, konstruktion

Altan

B1.02
Altangang

B1.03

B1.04
Dæk

Dør

B1.05
Fundament

B1.06
Gulv

B1.07
Kanaler, ingeniørgange

B1.08
Karnap

B1.09
Kvist

B1.10
Loft

B1.11

B1.12
Luger og lemme

Lyskasse

B1.13
Overflader

B1.14
Port

B1.15
Rampe

B1.16
Tagdækning

B1.17
Tagkonstruktion

B1.18

Terrasse

B1.19

B1.20

Trappe

Undertag

B1.21

Vindue

B1.22

Væg

B.2

Bygningsdele, tekniske anlæg / installation

B2.01

Adgang

B2.02

Affald

Affaldssystem

B2.03

Afløb

Afløbssystem (samlet system)

Adgangsanlæg

B2.03.01

Brønd

B2.03.02

Nedsivningsanlæg

B2.03.03

Opsamling
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116.11
116.12
116.13
116.14
116.21
116.22
116.23
116.24
116.25
116.26
116.31
116.32
116.41
116.51
116.52
116.53
116.54
116.55
116.56
116.57
116.61
116.62

Terræn, konstruktion
Terræn, teknisk anlæg
Terræn, inventar
Terræn, beplantning
Bygning, klimaskærm, Fundament
Bygning, klimaskærm, Facade
Bygning, klimaskærm, Tag
Bygning, klimaskærm, altan og altangang
Bygning, klimaskærm, Trapper og ramper
Bygning, klimaskærm, Døre, vinduer, porte, luger og lemme
Bygning, bolig- /erhvervsenhed, konstr. Inventar
Bygning, bolig- /erhvervsenhed, installationer
Bygning, fælles. Indvendig
Bygning, tekn.anlæg. Afløb
Bygning, tekn.anlæg. El og belysn.
Bygning, tekn. anlæg. Gas
Bygning, tekn. anlæg. Vand
Bygning, tekn.anlæg. Varme
Bygning, tekn. anlæg. Ventilation
Bygning, tekn. anlæg. Øvrige
Materiel, kørende
Materiel, øvrigt

Terræn, konstruktion
Terræn, teknisk anlæg
Terræn, inventar
Terræn, beplantning
Bygning, klimaskærm, Fundament
Bygning, klimaskærm, Facade
Bygning, klimaskærm, Tag
Bygning, klimaskærm, altan og altangang
Bygning, klimaskærm, Trapper og ramper
Bygning, klimaskærm, Døre, vinduer, porte, luger og lemme
Bygning, bolig- /erhvervsenhed, konstr. Inventar
Bygning, bolig- /erhvervsenhed, installationer
Bygning, fælles. Indvendig
Bygning, tekn.anlæg. Afløb
Bygning, tekn.anlæg. El og belysn.
Bygning, tekn. anlæg. Gas
Bygning, tekn. anlæg. Vand
Bygning, tekn.anlæg. Varme
Bygning, tekn. anlæg. Ventilation
Bygning, tekn. anlæg. Øvrige
Materiel, kørende
Materiel, øvrigt
116.11
116.12
116.13
116.14
116.21
116.22
116.23
116.24
116.25
116.26
116.31
116.32
116.41
116.51
116.52
116.53
116.54
116.55
116.56
116.57
116.61
116.62

B2.03.04

Pumpeanlæg

B2.03.05

Røranlæg

B2.03.06

Udskiller

B2.04

Automation

Automationssystem

B2.05

Belysning

Belysningsanlæg

B2.06

Beskyttelse

Beskyttelsesanlæg

B2.07

Elforsyning

Elforsyningsanlæg

B2.08

Gas og luft

Anlæg for gas og luft

B2.09

Kommunikation

Kommunikationsanlæg

B2.10

Køling

B2.10.01

Køleanlæg (samlet anlæg
Blandeanlæg

B2.10.02

Filteranlæg

B2.10.03

Forbrugsanlæg

B2.10.04

Kondensatorkøleanlæg

B2.10.05

Køleproduktionsanlæg

B2.10.06

Pumpeanlæg

B2.10.07

Røranlæg
Trykbeholder- og ekspensionsanlæg

B2.10.08
B2.11

Transport

B2.12

Vand

Transportsystem
Vandsystem (samlet system)

B2.12.01

Forbrugsanlæg

B2.12.02

Målerarrangement

B2.12.03

Røranlæg

B2.12.04

Trykforøgeranlæg

B2.12.05

Vandbehandlingsanlæg

B2.12.06

Vandstik

B2.12.07

Varmtvandsproduktionsanlæg

B2.13
B2.13.01

Varme

Varmeanlæg (samlet anlæg)
Blandeanlæg

B2.13.02

Filteranlæg

B2.13.03

Fjernvarmestik

B2.13.04

Forbrugsanlæg
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B2.13.05
Målerarrangement

B2.13.06
Pumpeanlæg

B2.13.07
Røranlæg

B2.13.08
Trykholde- og eksp.sanlæg

B2.13.09

B2.14

B3

B3.01
Ventilation
Ventilationsanlæg (samlet)
Varmeproduktionsanlæg

B2.14.01
Aggregat

B2.14.02
Indblæsningsarmatur

B2.14.03
Kanal

B2.14.04
Luftafkast

B2.14.05
Luftindtag

B2.14.06
Udsugningsarmatur

Bygningsdele, inventar
Affaldscontainere og beholdere

B3.02
Automater til mad / drikke

B3.03
Av-udstyr

B3.04
Badeværelse inventar

B3.05

B3.06
Beplantning

Brandslukkere

B3.07

El-radiatorer / apparater

B3.08

Hårde hvidevarer

B3.09

Kunstnerisk udsmykning

B3.10

Køkkeninventar

B3.11

Lamper, løse

B3.12

B3.13

Møbler

Skabe, garderobe m.v.

B3.14

Skilte

B3.15

Skærmvæg

B3.16

Tekstil

129

116.11
116.12
116.13
116.14
116.21
116.22
116.23
116.24
116.25
116.26
116.31
116.32
116.41
116.51
116.52
116.53
116.54
116.55
116.56
116.57
116.61
116.62

Terræn, konstruktion
Terræn, teknisk anlæg
Terræn, inventar
Terræn, beplantning
Bygning, klimaskærm, Fundament
Bygning, klimaskærm, Facade
Bygning, klimaskærm, Tag
Bygning, klimaskærm, altan og altangang
Bygning, klimaskærm, Trapper og ramper
Bygning, klimaskærm, Døre, vinduer, porte, luger og lemme
Bygning, bolig- /erhvervsenhed, konstr. Inventar
Bygning, bolig- /erhvervsenhed, installationer
Bygning, fælles. Indvendig
Bygning, tekn.anlæg. Afløb
Bygning, tekn.anlæg. El og belysn.
Bygning, tekn. anlæg. Gas
Bygning, tekn. anlæg. Vand
Bygning, tekn.anlæg. Varme
Bygning, tekn. anlæg. Ventilation
Bygning, tekn. anlæg. Øvrige
Materiel, kørende
Materiel, øvrigt

M
Materiel

M1
Kørende materiel

M1.1
Bil

M1.2
Cykel

M1.3
Truck

M1.4
Fejemaskine

M1.5
Lift

M1.6
Plæneklipper

M1.7
Rengøringsmaskine

M1.8
Traktor

M2

M2.1
Udstyr
Affaldscontainere

M2.2
Arbejdstøj

M2.3
Brandslukkere

M2.4

M2.5
Gondoler
IKT (computere, mobil, PDA
mv.)

M2.6

Maskiner

M2.7

Redskaber

M2.8

Rengøringsvogne

M2.9

Sikkerhedsudstyr

M2.10

Stiger

M2.11

Stillads

M2.12

Vandbeholdere

M2.13

Vandslanger

M2.14

Værktøj

M2.15

Værnemidler
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116.11
116.12
116.13
116.14
116.21
116.22
116.23
116.24
116.25
116.26
116.31
116.32
116.41
116.51
116.52
116.53
116.54
116.55
116.56
116.57
116.61
116.62

Terræn, konstruktion
Terræn, teknisk anlæg
Terræn, inventar
Terræn, beplantning
Bygning, klimaskærm, Fundament
Bygning, klimaskærm, Facade
Bygning, klimaskærm, Tag
Bygning, klimaskærm, altan og altangang
Bygning, klimaskærm, Trapper og ramper
Bygning, klimaskærm, Døre, vinduer, porte, luger og lemme
Bygning, bolig- /erhvervsenhed, konstr. Inventar
Bygning, bolig- /erhvervsenhed, installationer
Bygning, fælles. Indvendig
Bygning, tekn.anlæg. Afløb
Bygning, tekn.anlæg. El og belysn.
Bygning, tekn. anlæg. Gas
Bygning, tekn. anlæg. Vand
Bygning, tekn.anlæg. Varme
Bygning, tekn. anlæg. Ventilation
Bygning, tekn. anlæg. Øvrige
Materiel, kørende
Materiel, øvrigt

M3
M3.1

Forbrugsvarer
Rengøringsmidler

M3.2

Smøremidler

M3.3

Gødning
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115.21
Tegl facader

115.21
Beton facader

115.21
Lette facader

115.22
Indervægge

115.23
Etagedæk

115.23
Terrændæk

115.24
Trapper

115.26

Altaner

115.26

Altangange

115.27

Tagkonstruktion

115.27

Skorstene

115.31

Vinduer i facade

115.31

Døre i facade

115.31

Udestuer

115.32

Døre i indervægge
116.62 Materiel, øvrigt

116.61 Materiel, kørende

116.57 Bygning, tekn. anlæg. Øvrige

116.56 Bygning, tekn. anlæg. Ventilation

116.55 Bygning, tekn.anlæg. Varme

116.54 Bygning, tekn. anlæg. Vand

116.53 Bygning, tekn. anlæg. Gas

116.52 Bygning, tekn.anlæg. El og belysn.

116.51 Bygning, tekn.anlæg. Afløb

116.41 Bygning, fælles. Indvendig

116.32 Bygning, bolig- /erhvervsenhed, installationer

116.31 Bygning, bolig- /erhvervsenhed, konstr. Inventar

116.26 Bygning, klimaskærm, Døre, vinduer, porte, luger og lemme

116.25 Bygning, klimaskærm, Trapper og ramper

116.24 Bygning, klimaskærm, altan og altangang

116.23 Bygning, klimaskærm, Tag

116.22 Bygning, klimaskærm, Facade

116.21 Bygning, klimaskærm, Fundament

116.14 Terræn, beplantning

116.13 Terræn, inventar

Konto

116.12 Terræn, teknisk anlæg

116.11 Terræn, konstruktion

Bilag 4

Mapping gammel til ny kontoplan

Bygningsdel
Kontoplan for konto 115 og 116

PRIMÆRE BYGNINGSDELE

KOMPLETT. BYGNINGSDELE
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Bygningsdel

115.34
Trappegelændere

115.35
Nedhængte lofter

115.36
Altanrækværker

115.36
Brystninger

115.37
Kviste

115.37
Ovenlys / røglemme

115.37

115.37
Udhæng / stern

Taghætter

115.37
Skotrender

115.37
Tagrender / nedløb

115.41
Facadebeklædning

115.42

Indervægsbeklædning

115.42

Vægge i vådrum

115.43

Gulvbelægning

115.43

Gulve i vådrum

115.44

Trappebelægning

115.45

Loftsbeklædning

115.46

Altanbeklædning

115.47

Tagbelægning
116.62 Materiel, øvrigt

116.61 Materiel, kørende

116.57 Bygning, tekn. anlæg. Øvrige

116.56 Bygning, tekn. anlæg. Ventilation

116.55 Bygning, tekn.anlæg. Varme

116.54 Bygning, tekn. anlæg. Vand

116.53 Bygning, tekn. anlæg. Gas

116.52 Bygning, tekn.anlæg. El og belysn.

116.51 Bygning, tekn.anlæg. Afløb

116.41 Bygning, fælles. Indvendig

116.32 Bygning, bolig- /erhvervsenhed, installationer

116.31 Bygning, bolig- /erhvervsenhed, konstr. Inventar

116.26 Bygning, klimaskærm, Døre, vinduer, porte, luger og lemme

116.25 Bygning, klimaskærm, Trapper og ramper

116.24 Bygning, klimaskærm, altan og altangang

116.23 Bygning, klimaskærm, Tag

116.22 Bygning, klimaskærm, Facade

116.21 Bygning, klimaskærm, Fundament

116.14 Terræn, beplantning

116.13 Terræn, inventar

116.12 Terræn, teknisk anlæg

116.11 Terræn, konstruktion

Konto

OVERFLADEBEKLÆDNING
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115.51
Affaldsanlæg

115.52
Faldstamme

115.52
Afløb

115.52
Sanitet

115.53
Vandinstallation

115.53
Beholdere

115.53
Vandarmatur

115.54
Gasinstallation

115.54
Gasarmatur

115.56
Varmeinstallation

115.56
Radiator / ventiler

115.56
Armatur

115.56

Reguleringsanlæg

115.56

Fyringsanlæg

115.57

Ventilationsanlæg

115.57

Emhætter

115.58

Vaskemaskiner (fælles)

115.58

Centrifuge

115.58

Tørretumbler

115.58

Strygeruller

115.58

Vandbehandlingsanlæg

115.58

Styringspanel
116.62 Materiel, øvrigt

116.61 Materiel, kørende

116.57 Bygning, tekn. anlæg. Øvrige

116.56 Bygning, tekn. anlæg. Ventilation

116.55 Bygning, tekn.anlæg. Varme

116.54 Bygning, tekn. anlæg. Vand

116.53 Bygning, tekn. anlæg. Gas

116.52 Bygning, tekn.anlæg. El og belysn.

116.51 Bygning, tekn.anlæg. Afløb

116.41 Bygning, fælles. Indvendig

116.32 Bygning, bolig- /erhvervsenhed, installationer

116.31 Bygning, bolig- /erhvervsenhed, konstr. Inventar

116.26 Bygning, klimaskærm, Døre, vinduer, porte, luger og lemme

116.25 Bygning, klimaskærm, Trapper og ramper

116.24 Bygning, klimaskærm, altan og altangang

116.23 Bygning, klimaskærm, Tag

116.22 Bygning, klimaskærm, Facade

116.21 Bygning, klimaskærm, Fundament

116.14 Terræn, beplantning

116.13 Terræn, inventar

116.12 Terræn, teknisk anlæg

116.11 Terræn, konstruktion

Konto
Bygningsdel

VVS ANLÆG
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115.61

115.63
Belysningsanlæg

115.63
Afbrydere / kontakter

115.63
CTS anlæg

115.64
Antenneanlæg

115.64
Telefonanlæg

115.64
Ringeanlæg

115.64
Dørtelefoner

115.66
Elevatorer

115.71
Udstyr i adgangsveje

115.72

Udstyr i fællesrum

115.73

Køkkeninventar

115.73

Komfur

115.73

Køleskabe

115.73

Fryseskabe

115.74

Toiletrumsudstyr

115.75

Vaskerumsudstyr

115.75

Vaskemaskine (i lejl.)
116.62 Materiel, øvrigt

116.61 Materiel, kørende

116.57 Bygning, tekn. anlæg. Øvrige

116.56 Bygning, tekn. anlæg. Ventilation

116.55 Bygning, tekn.anlæg. Varme

116.54 Bygning, tekn. anlæg. Vand

116.53 Bygning, tekn. anlæg. Gas

116.52 Bygning, tekn.anlæg. El og belysn.

116.51 Bygning, tekn.anlæg. Afløb

116.41 Bygning, fælles. Indvendig

116.32 Bygning, bolig- /erhvervsenhed, installationer

116.31 Bygning, bolig- /erhvervsenhed, konstr. Inventar

116.26 Bygning, klimaskærm, Døre, vinduer, porte, luger og lemme

116.25 Bygning, klimaskærm, Trapper og ramper

116.24 Bygning, klimaskærm, altan og altangang

116.23 Bygning, klimaskærm, Tag

116.22 Bygning, klimaskærm, Facade

116.21 Bygning, klimaskærm, Fundament

116.14 Terræn, beplantning

116.13 Terræn, inventar

116.12 Terræn, teknisk anlæg

116.11 Terræn, konstruktion

Konto
Bygningsdel

EL ANLÆG

El centraler

INVENTAR OG UDSTYR
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Bygningsdel

115.75
Tørretumbler (i lejl.)

115.76
Skabsinventar

115.82

115.82
Udhuse / pulterum

115.82
Sikringsrum

115.83
Hegn / mure

115.83
Låger / porte

115.84
Vejbelægning

115.84
P-plads belægning

115.84
Stibelægning

115.84
Andre belægninger

115.85

Kloakanlæg

115.85

115.85

Brønde / dæksler

Vandanlæg

115.85

Varmeanlæg

115.85

Gasanlæg

115.86

El anlæg

115.86

Belysning

115.86

Antenneanlæg

115.87

Legepladsudstyr

115.87

Havebænke / -borde
116.62 Materiel, øvrigt

116.61 Materiel, kørende

116.57 Bygning, tekn. anlæg. Øvrige

116.56 Bygning, tekn. anlæg. Ventilation

116.55 Bygning, tekn.anlæg. Varme

116.54 Bygning, tekn. anlæg. Vand

116.53 Bygning, tekn. anlæg. Gas

116.52 Bygning, tekn.anlæg. El og belysn.

116.51 Bygning, tekn.anlæg. Afløb

116.41 Bygning, fælles. Indvendig

116.32 Bygning, bolig- /erhvervsenhed, installationer

116.31 Bygning, bolig- /erhvervsenhed, konstr. Inventar

116.26 Bygning, klimaskærm, Døre, vinduer, porte, luger og lemme

116.25 Bygning, klimaskærm, Trapper og ramper

116.24 Bygning, klimaskærm, altan og altangang

116.23 Bygning, klimaskærm, Tag

116.22 Bygning, klimaskærm, Facade

116.21 Bygning, klimaskærm, Fundament

116.14 Terræn, beplantning

116.13 Terræn, inventar

116.12 Terræn, teknisk anlæg

116.11 Terræn, konstruktion

Konto

ØVRIGE DELE OG ANLÆG

Garager og carporte

136

Bygningsdel

115.87
Skilte

115.87
Traktorer

115.87
Redskaber / maskiner

115.88
Træer

115.88

115.88
Buske

Hække

115.88
Græs
116.62 Materiel, øvrigt

116.61 Materiel, kørende

116.57 Bygning, tekn. anlæg. Øvrige

116.56 Bygning, tekn. anlæg. Ventilation

116.55 Bygning, tekn.anlæg. Varme

116.54 Bygning, tekn. anlæg. Vand

116.53 Bygning, tekn. anlæg. Gas

116.52 Bygning, tekn.anlæg. El og belysn.

116.51 Bygning, tekn.anlæg. Afløb

116.41 Bygning, fælles. Indvendig

116.32 Bygning, bolig- /erhvervsenhed, installationer

116.31 Bygning, bolig- /erhvervsenhed, konstr. Inventar

116.26 Bygning, klimaskærm, Døre, vinduer, porte, luger og lemme

116.25 Bygning, klimaskærm, Trapper og ramper

116.24 Bygning, klimaskærm, altan og altangang

116.23 Bygning, klimaskærm, Tag

116.22 Bygning, klimaskærm, Facade

116.21 Bygning, klimaskærm, Fundament

116.14 Terræn, beplantning

116.13 Terræn, inventar

116.12 Terræn, teknisk anlæg

116.11 Terræn, konstruktion

Konto
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9.1 Formål
Formålet med dette begrebskatalog er at styre den
fælles begrebsdannelse i ejendomsforvaltning. Begrebskataloget er således ikke blot et redskab til anvendelse i Forvaltnings Klassifikation, men tillige i alle
andre sammenhænge, hvor der både internt og eksternt kommunikeres omkring emner inden for ejendomsforvaltning.
Foruden begreber, som alene relaterer sig til ejendomsforvaltning, indeholder begrebskataloget en lang
række begreber, som tillige anvendes i bl.a. DBK, BBR
og BR08. I visse tilfælde er definitionerne fra disse anvendt direkte, i andre tilfælde er det fundet nødvendigt
at fastlægge en selvstændig definition.
Som det fremgår af kildeangivelsen i afsnit 9.3, har
der i udarbejdelsen i øvrigt været anvendt en lang
række kilder. ISO12006-2 har her haft en central placering, men der har ligget en betydelig udfordring i at
finde den rette balance mellem standarden og indarbejdet dansk sprogbrug.
Sproget og dermed begrebsdannelsen er i stadig forandring og nye ord dukker fortsat op. Derfor må dette
begrebskatalog ikke betragtes som et endegyldigt katalog, men som et katalog i fortsat udvikling.
Begreber, som i ordslisten er markeret med gråt, indgår ikke i denne udgave af begrebskataloget.
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9.2 Kilder til begrebskataloget



















ISO 12006-2 Building construction – Organization of information about construction works – Part 2: Framework for classification of information
DS/EN ISO 9000 Kvalitetsstyringssystemer – grundprincipper
og ordliste
DS/EN 61346-1 Industrianlæg, installationer og udstyr samt
industriprodukter. Struktureringsprincipper og referencebetegnelser
DS/EN 62023 Strukturering af teknisk information og dokumentation
DS 13000 Opmåling af bygninger, areal og volumenbegreber
ISO 6241:1984 Performance standards in building – Principles
CEN Workshop on e Construction Nr. 57, 59, 68, 70 83
IEC 82045-2 3 Termes and definitions
IFC
BR 08 Bygningsreglementet
BBR den naturlige datamodel (ikke indarbejdet, men tilgængelig på nettet)
Oxford Advances Learners Dictionary
Håndbog I Facility Management, Per Anker Jensen
Forslag til revision af bygningsbegrebet I BBR, september
1997
Den Danske Ordbog
DBK Begrebskatalog
Byggeskadefonden for det almene byggeri, vejledninger
Fastighets Lexikon 2008, Föreningen för Förvaltningsinformation
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9.3 Ordliste
AB 92
Adgangsadresse
Adgangsareal
Adgangsveje

Afdeling
Afløb
Afvigelse
Aktiviteter i eget regi
Aktør
Anlæg
Arbejde
Arbejdsmiljø
Arbejdsplads
Arbejdspladsvurdering
Arbejdsproces
Arbejdstøj
Arealeffektivitet
Areal
Areal, adgangs
Areal, bolig- erhvervsenhed
Areal, fordelingsareal
Areal, grund
Areal, kælder, brutto
Areal, parkering
Arealforvaltning
Arealnormer
Arealprogrammering
Arkivservice
Arrangementer
Aspekt
Basisleje
Bestanddele
BBR
BDA (bygningsdriftsareal)
Beboelse
Beboelseslejlighed
Bebyggelse
Bebygget areal
Benchmarking
Beplantning
Beskrivelse
Best practice
Biblioteksservice
BIM
BMS (Building Management System)
Bogholderi og budget
Bolig
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Bolig- erhvervsenhed
Bortskaffelse
BR 08
Brandcelle
Brug
Brugsenhed
Brugsret
Bruttoareal, bygning
Brutto/nettoforhold
Byggeinformation
Byggeobjekt
Byggematerialer
Byggeproces
Byggeresultat
Byggeri
Byggesag
Byggesagsdokument
Byggeskade
Byggestyring
Byggetilladelse
Byggevare
Bygherre
Bygning
Bygning, indvendig
Bygning, udvendig
Bygningsareal, samlet
Bygningsdel
Bygningsdel, samling af
Bygningsdelskort
Bygningsdriftsareal (BDA)
Bygningsforbedring
Bygningsforsikring
Bygningsinstallationer
Bygningsmodel
Bygningsnummer
Bygningssyn
Bygningsvedligehold
Bygværk
Bæredygtighed
CAD
CAFM
Call center
Controlling
CTS
Data
Database
Datainfrastruktur
Datamodel
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Digital aflevering
Disponerbart nytteareal
D&V
Dokument
Dokumentation
Dokumenthåndtering
Dokumentklasse
Dokumentstyring
Dokumentstyringssystem
Dokumenttype
Drift
Driftsherre
DV-system
Egenskab (property)
Egenskabsdata
Ejendom
Ejendomsadministration
Ejendomsdatabase
Ejendomsdrift
Ejendomsforvaltning
Ejendomsnummer
Ejendomsstrategi
Ejendomsudgifter, faste
Ejendomsudvikling
Ejer/brugsforhold
Ejerforhold
Eksterne konsulenter
El
Energiforsyning
Energiledelse/-mærkning
Enhedsadresse
Entitet
Entreprise
Erhverv
Erhvervsareal
Erhvervsenhed
ESR
Etage
Etage, indskudt
Etageareal, brutto
Etageareal, netto
Etagearel, samlet bruttoareal
EU-udbud
Facilities Management
Facility Management
Fag, faglig ekspertice
Fase
Flugtveje
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Flytning
FM
FM-system
Forsikring
Forsyning
Forurening
Forvaltning
Funktion
Fælles drift
Fællesareal i terræn
Fællesareal i bygning
Grund
Grundstykke
Grønne regnskaber
Helpdesk
Human Resource Management
Husleje
Husnummer / bogstav
Højdeforhold
IBI
IFC
IKT (Inf.s- og komm.teknologi)
IKT brugersupport
IKT drift
IKT service desk
IKT tele og konnektivitet
IT uddannelse
IKT værktøjer
Indeklima
Indkøb
Indretning
Information
Institution
Intelligente bygninger
Intern husleje
Inventar
Inventarvedligehold
IT
Juridisk rådgivning
Kantine
Kapitaludgifter
Kernefunktion
Kerneydelse
Klasse
Klassifikation
Klassifikationssystem
Klimaskærm
Kompatibelt
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Komponent
Konstruktion
Kontorforsyning
Kontrakter
Kopi- / reproservice
KPI (Key Perform. Indicators)
Krav
Kunst
Kvalitet
Kvalitet som opført
Kvalitetsmål
Kvalitetsstyring
Kælder
Ledelse og adm., omkostn.
Lejemål
Leverandør
Levetid
Licitation
Livscyklus planlægning
Livscyklusvurdering
Logistik service
Løn til driftspersonale
Mandskab
Mandskabsressource
Markedsføring
Materiale
Materialer
Materialer, værktøj og maskinomkostninger
Materiel
Metadata
Miljøbeskyttelse
Miljøledelse
Mobilitet
Modernisering og forbedring
Mødelokaleadministration
Målopfyldelse
Måtte- og linnedservice
Nabogrund
Naboskel
Nettoareal
Nuværdi
Nybyggeri
Nøgletal
Objekt
Ombygning
Operative opgaver
Opgang / indgang
Opretning
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Opvarmet areal
Organisation
Outsourcing
Parkeringsfaciliteter
Partnering
Pasning, overvågning og styring
Periferiydelse
Porteføljeoptimering
Postservice
Proces
Produkt
Produktion
Projekt
Projektdata
Projektering
Reception og omstilling
Referencebetegnelse
Referencesystem
Rejseservice
Rengøring, daglig/periodisk
Rengøring, hovedRengøring, ekstra/specialRengøringsareal
Renhold
Renovation
Renovation og afløb
Repræsentationsformer
Ressource
Risikostyring
Risiko politik
Rum
Security / sikring
Sekretærservice
Servicearealer
Services
Serviceabonnementer
Serviceartikler
Servicepraksis
Services
Sikkerhed og sundhed
Sikkerhed / overvågning
Skade
Skadedyrsbekæmpelse
Skatter/dækningsafgifter
Skel
SLA (Service Level Agreement
Småbygninger
Space Management
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Stamdata
Strategiske opgaver
Sundhed
Svigt, byggeteknisk
Systemleverance
Tagetage
Taktiske opgaver
Tegning
Teknikrumsareal
Teknisk anlæg
Teknisk drift
Teknisk vedligehold
Tekniske forbedringer
Terræn
Terrændriftsareal
Terrænvedligehold
Tilbagediskontering
Tilbud
Tilbygning
Tilstandsregistrering
Totaløkonomi
Transportservice
Ubebygget areal
Udbud
Udlicitering
Vagtabonnement
Vagt og security
Vand
Varme
Vaskeri
Vedligehold
Vedligehold, afhjælpende
Vedligehold, forebyggende
Vedligehold, oprettende
Vedligeholdsudgifter
Vejkode
Vinduespolering
Vinduespolering, udvendig
Vinduespolering, indvendig
Virksomhed
XML og XML-skema
Værdianalyse
Ydelse
Ydelsesbeskrivelse
Zone
Økonomi og administration
Økonomiservice
Årsomkostninger
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9.4

Begreber

AB 92
Definition

Forkortelse for Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer ved bygge– og anlægsvirksomhed 1992.

Kilde

Håndbog i Facility Management.

Adgangsadresse
Definition

Betegnelse der, med udgangspunkt i vejnettet (vej, torv, sti
el.lign), angiver en bestemt beliggenhed af og/eller adgang til
et eksisterende eller fremtidigt bygværk (dvs. bygning eller
teknisk anlæg) eller grundstykke (matrikuleret eller umatrikuleret). Adressebetegnelsen kan foruden vejnavn tillige bestå af
husnummer og bogstav.

Kilde

Adressecirkulæret, se dette.

Eksempler

Studiestræde 50, 1554 København K

Bemærkninger

Se tillige: Enhedsadresse.

Adgangsareal
Definition

Synonymt med fordelingsareal, se dette

Adgangsveje
Definition

Forbindelse fra offentlig eller privat vej til f.eks. boliger, erhvervsenheder, fælleslokaler og garager. Forbindelsen kan omfatte veje, stier, ramper, trapper, elevatorer, vindfang, forrum
og gange både i terræn og i bygninger. Adgangsveje kan tillige
tjene som brandveje. (Se tillige BR08)

Kilde

BR08, se bemærkninger.

Bemærkninger

Det er i forhold til BR08 præciseret, hvor adgangsvejen fører fra.

Afdeling
Definition

Selvstændig formålsbestemt administrativ enhed. Begrebet
betegner i denne sammenhæng enhedens fysiske rammer.
I det almene byggeri er en boligafdeling en selvstændig økonomisk og juridisk enhed der er økonomisk uafhængig af andre
afdelinger og af boligorganisationen.

Kilde

Egen definition samt Lov om almene boliger §16

Eksempler

Marienlyst park I.

Bemærkninger

Boligselskaber og -administrationer opdeler boligmassen i afdelinger.
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Afløb
Definition 1

Det system hvorigennem spildevand, overfladevand m.v. udledes til offentlig kloak, septiktank, faskine el.lign.

Definition 2

Det sted hvor spildevand, overfladevand m.v. ledes ind i afløbssystemet (eks. gulvafløb).

Kilde

Egen definition

Bemærkninger

Begrebet omfatter i dansk sprogbrug både det konkrete sted
hvor vand udledes og det samlede system.

Afvigelse
Definition

Forskellighed i forhold til noget fastsat.

Synonymer

Divergens.

Bemærkninger

For bygningsdele kan en afvigelse opfattes som forskellen mellem et referenceniveau og en konstateret tilstand.

Aktiviteter i eget regi
Definition

Aktiviteter der udføres af egne medarbejdere og evt. tillige med
egne materialer og eget materiel.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Ingen.

Aktør
Definition

Deltager i en aktivitet inden for byggeri eller ejendomsforvaltning.

Kilder

ISO 12006-2:2001: Construction agent: Human participant in a
construction process.
ISO 6241:1984: Whatever acts on a building or parts of a
building.
IfcActor: The IfcActor defines all actors or human agents involved in a project during its full life cycle. It facilitates the use
of person and organization definitions in the resource part of
the IFC object model.

Bemærkninger

Den valgte definition lægger sig tæt op ad ISO 12006-2, men
formuleringen binder ikke begrebet til ”human”, idet også en
virksomhed eller organisation kan betragtes som aktør. Endvidere udvides definitionen til også at dække de aktiviteter, der
ligger inden for ejendomsforvaltning.
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Anlæg

Definition 1

Større stedfast konstruktion eller teknisk system der udgør en
helhed og som har en bestemt funktion (resultat). Definitionen
omfatter ikke bygninger.

Definition 2

Etablering af en større fast placeret konstruktion eller et teknisk
system (proces).

Kilde

Mindre sproglig bearbejdning af definition i DBK

Eksempler

1. Kajanlæg, vejanlæg.
2. Brobyggeri, tunnelboring.

Bemærkninger

Der skelnes generelt mellem byggeri og anlæg. Byggeri omfatter bygninger (i henhold til Byggeloven), mens anlæg omfatter
det der i øvrigt tilvejebringes gennem entreprenørvirksomhed.
Centralvarmeanlæg, ventilationsanlæg m.v. betragtes i denne
forbindelse ikke som anlæg, idet de indgår som en bestanddel
af bygninger (bygningsdele).

Arbejde

Definition

En aktivitet hvor en fysisk eller mental indsats anvendes til at
opnå et resultat.

Kilde

Bearbejdning af ISO12006-2

Synonymer

Beskæftige sig, bestille noget, operere, virke.

Eksempler

Opmuring, opsætning, overfladebehandling.

Bemærkninger

Den valgte definition indskrænker ikke som ISO 12006-2 definitionen til aktivitet inden for konstruktion.

Arbejdsmiljø

Definition

Arbejdsmiljø er de fysiske, psykiske og sociale påvirkninger
som et menneske bliver udsat for under udførelsen af arbejde.
Arbejdsmiljøet dækker også de forebyggende foranstaltninger,
der bliver organiseret og udøvet for at undgå arbejdsskader og
for at opnå, at mennesker kan få det bedste arbejdsliv.

Kilde

CENprEN15521-4: Health & Safety: All activities, services and
means that are focused on the benefit of the health and welfare
of people such as; healthcare like company doctor, fiscal or
manual therapist, safe working practices, policy on health and
welfare facilities and special food & beverages.

Bemærkninger

Se tillige arbejdsmiljøloven.

Arbejdsplads
Definition 1

Virksomhed, organisation el.lign. der beskæftiger et antal ansatte.

151

Definition 2

Sted hvor en person rent fysisk udfører sit arbejde.

Kilde

CENprEN15521-4 :Workplace: Ensure usable workplace and
space for any place where work is, or is to be, performed by a
worker, or a person conducting a business or undertaking.

Eksempler

Administration, lægehus, reception, kontor, værksted.

Bemærkninger

De to definitioner angiver forskellige betydninger af ordet.

Arbejdspladsvurdering
Definition

En vurdering med det formål at sikre at virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer – samt at virksomheden arbejder systematisk og
løbende med at løse problemerne.

Kilde

Arbejdstilsynets vejledning.

Bemærkninger

Se tillige arbejdstilsynets vejledning vedr. arbejdspladsvurdering.

Arbejdsproces
Definition

Se arbejde.

Bemærkninger

Det anses ikke for hensigtsmæssigt at anvende begrebet ”arbejdsproces” på dansk, da ordet ”arbejde” i sig selv udtrykker en
proces, og derfor er fuldt dækkende.

Arbejdstøj
Definition

Beklædning som bæres under arbejde evt. som et påbud fra
arbejdsgiveren. Såfremt arbejdstøj leveres af arbejdsgiveren
kan der til ”aktiviteten” arbejdstøj tillige høre indkøb, tilretning,
levering, vask, strygning m.v.

Kilde

Egen definition

Eksempler

Uniform, kedeldragt, sikkerhedssko.

Bemærkninger

Ingen

Areal
Definition 1

Et afgrænset område.

Definition 2

En flades størrelse målt i f.eks. m2.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Definition 2 angiver alene, at et areal defineres som en flades
udstrækning og altså ikke, hvordan fladen afgrænses i forhold
til det aktuelle objekt. En etages brutto- og nettoareal tager
således udgangspunkt i forskellige afgrænsninger af samme
objekt.
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DS13000 Opmåling af bygninger, areal- og volumenbegreber
indeholder en lang række arealdefinitioner, men forklarer ikke
begrebet ”areal”

Areal, adgangs

Definition

Areal af adgangsveje i henholdsvis terræn og bygning.
Begrebet anvendes både om arealet som område og om udstrækning i m2.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Anvendes i BR08, men defineres ikke.
Se tillige adgangsveje og fordelingsareal.

Areal, bolig- erhvervsenhed

Definition

Bruttoarealet af bolig- erhvervsenheden incl. den beregnede
andel af adgangs- og fællesarealer i bygning.

Kilde

Arealangivelser i nyt BBR – delrapport 1, EBST November
2008: Enhedens areal måles til ydersiden af begrænsende
ydervægge og til midten af andre begrænsende vægge. Til enhedens areal er lagt enhedens andel af de fælles adgangsarealer.

Bemærkninger

Definitionen er en sproglig forenkling af forslaget i nyt BBR.

Areal, fordelingsareal
(Adgangsareal)

Definition

Gulvarealet i gange, foyerer, trapperum, elevatorer m.v. Trapperum og elevatorskakte medregnes med det fulde areal til
hver etage, selv om disse ikke har noget gulv på den pågældende etage.

Kilder

BBR: Anvender alene begrebet Adgangsarealer.
Adgangsarealer til boligenheder og erhvervsenheder, herunder
trapper, korridorer, altangange, elevatorer m.v., fordeles for en
opgang med lige store andele på de tilliggende boligenheder og
erhvervsenheder (uanset disses størrelse.)
BR08: Anvender alene begrebet adgangsareal i betydningen et
areal uden for bygningen, der giver adgang til bygningens indgange.

Bemærkninger

Fordelingsareal og adgangsareal ligger i betydning tæt på hinanden, at de må betragtes som synonymer.
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Areal, grund

Definition

Grundens areal omfatter det areal, der er angivet for det pågældende matrikelnummer.

Kilde

BR08.

Bemærkninger

Såfremt grunden strækker sig over flere matrikelnumre, er
grundens areal lig summen af arealerne for disse.

Areal, kælder, bruttoareal
Definition

Arealet af etagen målt i et plan bestemt af oversiden af færdigt
gulv og målt til ydersiden af de begrænsende ydervægge. Arealer af krybekældre og lignende medregnes ikke.

Kilde

BBR, se denne, som har supplerende bestemmelser.

Bemærkninger

Ingen.

Areal, parkering

Definition

Areal til parkering incl. det areal der anvendes til manøvrering
samt til- og frakørsel. Begrebet anvendes både om arealet som
område og om dets udstrækning i m2.

Kilde

Egen definition

Bemærkninger

Begrebet anvendes i BR08, men defineres ikke

Arealforvaltning
Definition

Den del af ejendomsforvaltningen der omfatter forvaltning af
arealer i bygning og terræn.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Ingen.

Aspekt

Definition
Kilde

Bestemt måde at udvælge information på eller beskrive et
system eller et objekt i et system.
IEC 82045

Synonymer

Synsvinkel, view.

Bemærkninger

Placering, funktion og produkt kan være aspekter for objektet bygningsdel.

Basisleje

Definition

Den del af huslejen, som er den faste betaling til udlejer.

Kilde

FM håndbog.
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Bemærkninger

Ingen.

Bestanddele
Definition

De afgrænsede dele af bygningsdele, som det er hensigtsmæssigt at organisere egenskabsdata efter. Bestanddele betragtes
ikke som objekter.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Bestanddele benævnes også komponenter, men med den forskel, at komponenter ofte opfattes som objekter.

BBR
Definition

Forkortelse for Bygnings- og Boligregistret. Formålet med registret er ved kommunernes foranstaltning at tilvejebringe en
systematisk registrering af bolig- og bygningsforholdene til brug
for såvel statslige som kommunale myndigheders administration og planlægning.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Registret er under revision. Der henvises til pt. gældende bekendtgørelse af 27.11.1983

Beboelse

Definition

Den del af en bygning som i henhold til bygningsmyndigheden
er godkendt til og anvendes til beboelse. Se tillige bolig- erhvervsenhed.

Kilde

Egen definition

Bemærkninger

BR08 indeholder et regelsæt som skal være opfyldt, før en bygning helt eller delvist kan godkendes til beboelse.

Beboelseslejlighed

Definition

En boligenhed (se Bolig- / erhvervsenhed).

Bemærkninger

Ingen.

Bebyggelse
Definition

Administrativ og / eller arkitektonisk helhed bestående af to
eller flere bygninger med tilhørende terræn. En bebyggelse kan
være beliggende på samme ejendom (samlet fast ejendom)
eller på flere ejendomme grænsende op til hinanden.

Kilde

Definitionen er en bearbejdning af ISO 12006-2: Construction
complex: Two or more adjacent construction entities collectively serving one or more user activity or function.
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Eksempler

Nyboder, Bakkehusene, Kingohusene, Nærumvænge, Teknikerbyen, Kødbyen.

Bemærkninger

Definitionen er ikke i modstrid med ISO12006-2, men tydeliggør, at begrebet både kan knytte sig til en arkitektonisk og en
administrativ helhed. Det tydeliggøres tillige, at bebyggelsen
også omfatter terræn.

Bebygget areal
Definition

Arealet af den polygon der dannes ved en lodret projektion af
bygningens ydervægge på et vandret plan. Areal af lukkede
terrasser og indgangspartier indgår i arealet.

Kilde

Definitionen er en sproglig bearbejdning af BBR vejledning 3010-2008: Det bebyggede areal registreres som bygningens
projektion på jorden. Normalt vil dette være den største etages
areal; men hvis bygningen f.eks. har forskudte etager, er det
bygningens omrids set ovenfra, der skal indberettes.

Bemærkninger

Definitionen er tillige i fin overensstemmelse med IFC, som
anvender det meget sigende begreb ”footprint”.

Benchmarking

Definition

Metode til at opnå forbedringer i en organisation gennem systematiske sammenligninger af præstationer eller ressourceforbrug for bestemte ydelser eller processer med andre organisationer.

Kilde

FM-håndbog.

Bemærkninger

I den almene sektor anvendes benchmarking især ved forvaltningsrevision.

Beplantning
Definition

Levende botaniske vækster (bygningsdele) i terræn eller bygning.

Kilde

Egen definition

Bemærkninger

Definitionen anvendes om enkeltstående forekomster som
f.eks. et træ, om grupper af forekomster som f.eks. busketter
eller om store mængder som f.eks. løgplanter og græs.

Beskrivelse
Definition

Redegørelse for egenskaber ved noget eller nogen.

Kilde

DBK.

Synonymer

Fremstilling, signalement, skildring.

Bemærkninger

Redegørelsens form og indhold samt genstanden for redegørelsen indgår ikke i definitionen.
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Best Practice
Definition

Udtryk for den bedste praksis på et område.

Kilde

FM håndbog.

Bemærkninger

Ingen.

BIM
Definition

Building Information Model. En digital objektbaseret bygningsmodel der indeholder såvel 3D geometri som egenskabsdata for
objekterne.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Udtrykket en BIM-model er i relation til ovenstående definition
ulogisk, og bør ikke anvendes.

Bolig
Definition

Synonym med Boligenhed, se denne.

Bolig- erhvervsenhed
Definition

Sammenhængende areal i en bygning med selvstændig opgang/indgang samt adgangsadresse. Bolig- eller erhvervsenheden er afgrænset og fysisk adskilt fra andre bolig- eller erhvervsenheder og skal være tildelt en unik enhedsadresse, som
ikke identificerer andre bolig- eller erhvervsenheder.

Kilde

BBR.

Eksempler

Almen bolig, ejerlejlighed, andelslejlighed, butik.

Bemærkninger

Den valgte definition er i overensstemmelse med BBR, men
forsøger en lidt forenklet formulering.

BR08

Definition

Forkortelse for Bygningsreglement 2008.

Brandcelle
Definition

En brandcelle er et eller flere rum, hvorfra branden ikke spredes til andre brandceller i den tid, der kræves til evakuering og
til redningsmandskabets redning af personer i tilstødende
brandceller.

Kilde

BR08.

Bemærkninger

Se tillige BR08 med tilhørende vejledning, der indeholder de
specifikke krav.
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Brug
Definition

Anvendelse af et bygget resultat.

Kilde

Definitionen er en omformulering af definitionen i DBK.

Bemærkninger

Den anførte definition knytter sig alene til byggeri, idet begrebet i almindelig sprogbrug har en meget bredere betydning.

Brugsenhed
Definition

En brugsenhed er en del af en bygning, som ønskes afgrænset
til en bestemt anvendelse eller funktion, og som ikke kan defineres som en bolig- / erhvervsenhed. (BBR)

Kilde

BBR.

Eksempler

Garage, cykelkælder, boilerrum.

Bemærkninger

Ingen.

Brugsret

Definition

En ret der giver indehaveren adgang til at råde over en (del af)
andens ejendom (terræn og eller bygninger).

Kilde

Egen

Eksempler

Parkeringsplads, stiforbindelse, halvtag, trapperum

Bemærkninger

Der betales ikke vederlag for brugsret, da denne i givet fald
betragtes som et lejemål

Bruttoareal, bygning
Definition

Brutto/nettoforhold

Synonymt med bygningsareal samlet, se dette.

Definition

Forhold mellem brutto- og nettoareal for en bygning, etage
eller bolig- / erhvervsenhed.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Ingen.

Byggeinformation
Definition

Information som understøtter aktiviteter inden for byggeri
og/eller ejendomsforvaltning.

Kilde

ISO 12006-1:2001: Construction Information: Information used
to support one or more construction processes.
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Eksempler

Tegninger, beskrivelser, diagrammer, anvisninger.

Bemærkninger

ISO12006-2 går snævert på byggeprocessen, mens der i den
valgte definition er taget højde for anvendelsen af byggeinformation i bygherrens egne aktiviteter samt i ejendomsforvaltning.

Byggeobjekt
Definition 1

En forekomst med alle dens iboende egenskaber (Det fysiske
objekt i den ”virkelige verden”).

Definition 2

En repræsentation af en forekomst – eller tænkt forekomst –
med iboende og relaterede egenskaber (Dataobjektet som repræsenterer det fysiske objekt i den ”virkelige verden”).

Kilde

Egen definition, men tydelig inspireret af både DBK og
ISO12006-2: Construction object: Object of importance to the
construction industry.

Eksempler

Bygninger, konstruktioner, tekniske anlæg og bygningsdele.

Bemærkninger

De to definitioner beskriver henholdsvis ”virkeligheden” og dataobjektet.

Byggeproces
Definition

Proces i hvilken der ved hjælp af byggeressourcer tilvejebringes
byggeresultater.

Kilde

Definitionen er en bearbejdning af ISO12006-2: Construction
process: Process which transforms construction resources into
construction results.

Bemærkninger

Da der i ”resources” indgår bl.a. mandskab, er det næppe hensigtsmæssigt som i ISO12006-2 at anvende en definition, som
beskriver, at ”resources” omdannes til byggeresultater. Derfor
den valgte definition.

Byggeresultat
Definition

Byggeobjekt(er) som skabes eller ændres som et resultat af én
eller flere byggeprocesser.

Kilde

ISO12006-2: Construction result: Construction objekt which is
formed or changed in state as the result of one or more construction processes utilizing one or more construction resources.

Bemærkninger

Da også bygningsdele opfattes som byggeobjekter, er det fundet vigtigt at fastslå, at byggeresultatet kan omfatte flere byggeobjekter.
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Byggeri

Definition 1

Byggeproces, se denne.

Definition 2

Det byggede (bebyggelse, bygning m.v.).

Kilde

Definition 2 forholder sig til ISO 12006-2:2001, men undlader
at beskrive, at det byggede har en funktion, da dette synes
underforstået: Construction entity: Independent material
construction result of significant scale serving at least one user
activity or function. )

Eksempler

Bygning, tilbygning, bebyggelse.

Bemærkninger

Det anbefales, at der som hidtil i dansk sprogbrug skelnes mellem byggeri og anlæg. Dette muliggør samtidig, at begrebet
bygværk kan anvende som en fællesbetegnelse.

Byggesag

Definition

Sag vedrørende nybyggeri, tilbygning, ombygning, renovering
m.v. Kan enten opfattes som den samlede sag for hele byggeriet eller for en enkelt part i processen.

Kilde

Egen definition.

Synonymer

Byggeprojekt.

Eksempler

Sag i offentlig byggesagsbehandling.

Bemærkninger

Ingen

Byggesagsdokument
Definition

Dokument i en byggesag.

Kilde

Egen definition.

Eksempler

Tegning, beskrivelse, kontrolplan, budget, etc.

Bemærkninger

Definitionen siger ikke noget om, hvorvidt dokumentet er på
papirbårne eller elektroniske medier.

Byggeskade

Definition

Skade som følge af forhold ved byggeriets opførelse. Under
skade henregnes brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller
svækkelse i bygningen.

Kilde

Byggeskadefonden, Vejledning for bygningsejere september
2004

Eksempler

Et utæt tag hvor regn og sne har opfugtet det underliggende
træværk, så taget får en kortere levetid

Bemærkninger

Der henvises i øvrigt til: Byggeskadefonden for det almene
byggeri, Byggeskadefonden vedrørende byfornyelse, Byggeskadeforsikringen for boligejere
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Byggestyring
Definition

Den del af byggeprocessen, som omfatter, planlægning, administration og kvalitetsstyring.

Kilde

ISO12006-2: Management Process: Construction process with
the purpose of planning, administration or assessing.

Bemærkninger

Til forskel fra byggesagsstyring, som er den styringsproces der
sker i forbindelse med den offentlige byggesagsbehandling.

Byggetilladelse
Definition

Tilladelse fra bygningsmyndigheden til at påbegynde og gennemføre et byggeri (nybygning, tilbygning, ombygning eller
nedrivning). Tilladelsen gives i henhold til bestemmelserne i
gældende bygningsreglement.

Kilde

BR08 og Byggeloven.

Bemærkninger

Byggetilladelse skal foreligge før byggearbejdet påbegyndes.

Byggevare
Definition

Produkt der er beregnet til permanent indbygning i bygning,
eller terræn.

Kilde:

Definitionen er en bearbejdning af ISO12006-2: Construction
product: Material construction resource intended for incorporation in a permanent manner in a building or another construction entity.

Bemærkninger

Den anførte definition er indholdsmæssigt i overensstemmelse
med DBKs oversættelse af ISO12006-2, men anvender begrebet ”produkt” ud fra den betragtning, at dette er lettere at forstå end ”materiel byggeressource”.

Bygherre
Definition

Person, virksomhed eller organisation der i juridisk henseende
har ansvaret for igangsætning og gennemførelse af et byggeprojekt.

Kilde

Egen definition

Bemærkninger

Vurderingen har været, at begrebet bygherre knytter sig til det
juridiske ansvar og ikke til hvem der har pengene. Man kan
således godt være bygherre for ”lånte” penge.
I det almene boligbyggeri kan bygherren være en almen boligorganisation, en selvejende almen ældreboligorganisation, en
forretningsførerorganisation et alment andelsselskab eller en
anden privat bygherre.
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Bygning

Definition

En eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed og
som skærmer mod vejrliget (en klimaskærm).

Kilde

BBR.

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.

Bygning, indvendig
Definition

Den del af en bygning der ligger inden for klimaskærmen, og
som dermed ikke er direkte påvirket af vejrliget.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Ingen.

Bygning, udvendig
Definition

Synonym med klimaskærmen, se denne

Bygningsareal, samlet
Definition 1

BBR: Summen af etagernes arealer incl. stueetagens areal og
areal af evt. mansardetage, men excl. areal af kælder og tagetage. Som grundlag for etagernes størrelse anvendes det bebyggede areal. I arealet indgår arealer af porte, luftsluser
o.lign. Derimod medregnes ikke arealer af åbne overdækkede
terrasser, åbne altaner og åbne indgangspartier.

Definition 2

DS13000:2007: Samlet bruttoareal af bygning, også betegnet
det samlede bygningsareal, beregnes som summen af bruttoarealerne for hver etage incl. evt. kælder- og tagetage.

Definition 3

BR08: Etagearealet beregnes som bruttoarealet af samtlige
etager.

Kilder

BBR, DS13000:2007, BR08

Bemærkninger

Bemærk at BBR har en definition, hvor kælder og tagetage ikke
indgår i det samlede bygningsareal. DS 13000:2007 har en
definition, hvor det samlede bruttoareal af en bygning er incl.
kælder og tagetage. Endelig omfatter BR08 en beregning af
bygningers samlede etageareal, hvor både kældre og tagetager
indgår (sidstnævnte dog med visse begrænsninger).

162

Bygningsdel

Definition

Et objekt i bygning eller terræn som i sig selv eller i kombination med andre objekter, opfylder en karakteristisk funktion.

Kilde

Definitionen er en bearbejdning af ISO 12006-2: Construction
entity part which, in itself or in combination with other such
parts, fulfils a predominating function of the construction entity.

Eksempler

Vinduer, døre, trapper, håndvaske, vægge.

Bemærkninger

Begrebet er indgroet i den danske byggesektor. Mange opfatter begrebet bygningsdel efter den opdeling, der ligger i SfB
bygningsdeltavle. Den valgte definition er ikke i modstrid med
dette, men understreger bl.a., at der er tale om et objekt.

Bygningsdele, samling
af
Definition

Kilde

Samling af ens eller forskellige bygningsdele, som det af praktiske årsager er hensigtsmæssigt at håndtere under ét. Anvendes bl.a. i ejendomsforvaltning, erfaringsopsamling og budgettering.
Egen definition.

Synonymer

Bygningsdelsgruppe.

Eksempler

Vinduer i sydfacade, gulve i fællesrum.

Bemærkninger

Ingen.

Bygningsdelskort
Definition

Afgrænset information for objektet bygningsdel med tilhørende
egenskabsdata. Bygningsdelskortet kan tillige rumme henvisninger til anden information.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Bygningsdelskortet kan efter behov indeholde en samling af
bygningsdele.

Bygningsforbedring
Definition 1

Aktivitet som gennemføres med det formål at forbedre eller
tilføje egenskaber ved konstruktioner, tekniske anlæg, inventar
m.v.

Definition 2

Lejeretlig definition: Hvor arbejdet forhøjer det lejedes brugsværdi gennem tilføjelse af noget nyt.

Kilder

Udgangspunkt for definitionen : CENprEN15221-4: Enhancement of initial performance: Improvements of fabric and technical infrastructure, including adaptation of existing installations, replacing with new installations with increased functionality and adding new types of installations.
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Bemærkninger

Ingen

Bygningsforsikring
Definition

Forsikring af bygninger for skader som følge af f.eks. storm,
brand, tyveri og hærværk, udstrømning af vand, sky- og tøbrud
samt eksplosion og lynnedslag.

Kilde

Egen definition

Bemærkninger

Ingen.

Bygningsinstallationer

Definition

Genstand, anordning eller indretning der er tilsluttet et teknisk
anlæg/-system.

Kilde

Egen definition

Eksempler

Lampe, blandingsbatteri, termostat, håndvask.

Bemærkninger

Der er en klar pointe i at adskille begreberne anlæg og system
fra begrebet installation.

Bygningsmodel
Definition

Digital model af systemet ”bygning”.

Kilde

DBK, idet det dog pointeres, at modellen er digital.

Bemærkninger

Definitionen omfatter i denne sammenhæng alene digitale modeller, men der findes naturligvis også andre modeltyper.

Bygningsnummer
Definition

En entydig nummerering af bygningerne på en ejendom (tildeles af BBR myndigheden).

Kilde

BBR

Bemærkninger

Ingen

Bygningssyn
Definition

Et syn af en bygning foretaget af f.eks. ejendomsforvaltning,
teknikker, offentlig myndighed, eller realkreditinstitut. I ejendomsforvaltning anvendes begrebet bygningssyn især om syn,
der har til formål at registrere konstruktioners, tekniske anlægs
samt bygningsdeles aktuelle tilstand herunder svigt og skader.
I det almene byggeri skal der en gang årlig foretages en gennemgang af ejendommens vedligeholdelsestilstand (Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Nr. 42 af 23.januar 2008)

Kilde

Egen definition.
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Bemærkninger

Ingen.

Bygningsvedligehold
Definition

Se vedligehold.

Bygværk
Definition

Selvstændig stedfast materiel konstruktion af betydelig størrelse som tjener mindst én bruger aktivitet eller funktion.

Kilde

ISO12006-2: Construction entity: Independent material construction result of significant scale serving at least one user
activity or function.

Eksempler

Bygning, teknisk anlæg.

Bemærkninger

Definitionen er direkte oversat fra ISO 12006-2, idet det dog er
tilføjet, at der er tale om en stedfast konstruktion. Argumentet
for at anvende begrebet bygværk er, at man derved har etableret et begreb, der dækker både bygninger og tekniske anlæg.
Begrebet bygning kan herefter fastholdes i betydningen ”hus”,
hvilket er i god overensstemmelse med dansk tradition.

Bæredygtighed
Definition

Udtryk for en kulturs eller en teknologis belastning af naturgrundlaget.

Kilde

Definitionen er inspireret af CEN prEN15221-4: Sustainability
including Environment and H&S: All activities, services and
means that are focused on the benefit of the environment and
the whole society regarding present and future generations in a
ecological, economic and social dimension. Such as reduction of
resources neded, reduction of land use, economic use of buildings and areas as well as enhancement of health and welfare of
people.
Begrebet bæredygtighed indgår i bl.a. i Planloven, Miljømålsloven, Miljøvurderingsloven, Naturbeskyttelsesloven og kan tillige
komme til udtryk i kommuneplaner

Bemærkninger

Retningslinier og rammer for en bæredygtig planlægning kan
konkretiseres i lokalplaner bl.a. ved bestemmelser, der fremmer udnyttelsen af solenergi, krav om opførelse af lavenergihuse og krav om installation af anlæg til opsamling og genbrug af
regnvand fra tage.
Begrebet anvendes tillige i betydningen social bæredygtighed.
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CAD

Definition

Forkortelse af Computer Aided Design.

Bemærkninger

Begrebet anvendes i praksis både om digital tegning og om en
egentlig digital modellering.

CTS
Definition

Forkortelse for Central Tilstandsstyring. Anlæg til central styring
og overvågning af tekniske anlæg.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Ingen.

Data

Definition

Læsbar information.

Kilde

Egen definition med inspiration fra ISO/IEC 82045-1: Reinterpretable presentation of information in a formalised manner
suitable for communication, interpretation or processing.

Eksempler

Brugervejledning, mail, landkort, vejskilt.

Bemærkninger

Information er defineret som viden. Derfor giver definitionen af
data som læsbar viden god mening.

Database
Definition

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.

Kilde

ISO/IEC 2382-1:1993: A collection of data organized according
to a conceptual structure describing the characteristics of these
data and the relationship among their corresponding entities,
supporting one or more application areas.

Bemærkninger

Ingen.

Digital aflevering
Definition

Digital byggeinformation som afleveres til eller gøres tilgængelig for bygherren med henblik på en nyttiggørelse hos denne i
egne aktiviteter under byggesagen samt efter byggeriets afslutning i bl.a. ejendomsforvaltning.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Begrebet digital aflevering relaterer sig i denne forbindelse til
bygherrekrav i henhold til Det Digital Byggeri.
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D&V (Drift og Vedligehold)
Definition

Synonymt med drift, se denne.

Bemærkninger

Da begrebet drift anvendes som fællesbetegnelse for en række
aktiviteter – herunder vedligehold – er forkortelsen D&V misvisende og bør undgås.

Dokument
Definition

Information på et datamedium.

Kilde

DS/EN 62023:2003

Eksempler

Beskrivelsestekst for en bygningsdel, tegning af en trappe, foto
af et vindue, budget for en aktivitet, ordreseddel.

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
Definition

Samling af dokumenter, der vedrører et givet emne.

Kilde

DS/EN 62023:2003.

Bemærkninger

Ingen.

Dokumenthåndtering
Definition

Dokumentstyring

Synonym med dokumentstyring, se denne

Definition

Betegnelse for håndteringen af dokumenter i en organisation.
Denne håndtering omfatter typisk registrering, navngivning,
arkivering og søgning samt procedurer for intern og ekstern
forsendelse af dokumenter. Dokumentstyring omfatter såvel
dokumenter på papir som elektroniske dokumenter.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Ingen.

Dokumentstyringssystem

Definition

Edb-program som styrer håndteringen af såvel interne som
eksterne dokumenter i en organisation. Programmet er som
regel opbygget som en database med tilhørende datastruktur,
regler for navngivning, opdeling i dokumenttyper, adgangskriterier m.v.

Kilde

Egen definition.
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Bemærkninger

Ingen.

Dokumenttype
Definition

Type af et dokument defineret i henhold til dets specificerede
informationsindhold og præsentationsform.

Kilde

DS/EN62023:2003

Bemærkninger

Ingen.

Drift
Definition

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.
Drift omfatter ofte følgende aktiviteter: Forebyggende, afhjælpende og oprettende vedligehold, pasning / styring / overvågning af tekniske anlæg, forsyning og renhold, sikkerhed og
overvågning.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Betegnelsen DV (Drift og vedligehold) er i denne terminologi
misvisende, fordi begrebet drift omfatter en række aktiviteter,
herunder vedligehold.

Driftsherre
Definition

Person, institution, virksomhed eller lignende, der varetager
driften af bebyggelser, bygninger m.v.
I det almene boligbyggeri er driftsherren ejeren af byggeriet
efter dets færdiggørelse dvs. den almene boligorganisation eller
den selvejende almene ældreboligorganisation.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Begrebet kan både knytte sig til det juridiske ansvar for driften
og til den praktiske funktion.

DV-system
Definition

Betegnelse for et digitalt system til håndtering af driftsaktiviteter, herunder vedligehold. Aktiviteterne vil som oftest være
knyttet til bygningsdele og beskrevet på bygningsdelskort.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

DV-system er et lidt misvisende begreb, fordi drift er en overordnet betegnelse for en række aktiviteter herunder vedligehold.
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Egenskab (property)
Definition 1

Karakteristika ved noget eller nogen (Generel definition).

Definition 2

Et byggeobjekts iboende og funktionelle karakteristika samt
relationer til andre objekter (Definition knytter til objekter i
byggeriet).

Kilde

Til inspiration er anvendt DS/EN 9000:2000: Karakteristisk
særpræg

Eksempler

Farve, størrelse, funktion, placering.

Bemærkninger

De valgte definitioner fokuserer på karakteristika i stedet for på
særpræg.
Mens definition 1. er almen, knytter definition 2. sig alene til
byggeobjekter.

Egenskabsdata
Definition

Data om objekters iboende egenskaber samt relationer til andre
objekter.

Kilde

Egen definition.

Eksempler

2.sal, BD30, hårdtbrændt, høvlet.

Bemærkninger

Ingen.

Ejendom
Definition 1

Areal som i matriklen er opført under ét matr.nr. samt
arealer der er opført under flere matrikelnumre, når de ifølge notering i matriklen og tingbogen skal holdes forenede.
(Samlet fast ejendom)

Definition 2

Areal og bebyggelse, der tilhører samme ejer og som udgør
en driftsenhed registreres som en vurderingsejendom. 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)

Definition 3

Areal og bebyggelse som kan bestå af samlet fast ejendom,
umatrikuleret ejendom, ejerlejlighed, bygning på lejet grund,
bygning på søterritoriet, fraskilt andel af fælleslod. (Bestemt
fast ejendom)

Kilde

BBR, matriklen m.v.

Bemærkninger

Det forekommer i enhver henseende forvirrende, at ét og
samme begreb har tre så forskellige betydninger. En operationel, men besværlig løsning er, at man altid efter begrebet anfører hvilken type der er tale om.
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Ejendomsadministration
Synonymt med ejendomsforvaltning, se denne

Ejendomsdatabase
Definition

Database som indeholder objekter med tilhørende geometri
samt egenskabsdata for en ejendom (terræn og bygninger).
Databasen kan tillige indeholde anden relateret information.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Databasen er kernen i digitale driftssystemer.

Ejendomsdrift
Definition

Synonymt med drift, se denne

Ejendomsforvaltning
Definition 1

Organisation som forestår de forvaltningsmæssige aktiviteter af
ejendomme.

Definition 2

Forvaltningsmæssige aktiviteter relateret til ejendomme. Aktiviteterne kan ligge inden for områderne: Investeringsforvaltning,
finansiel/administrativ forvaltning, byggeopgaver, arealforvaltning, driftsforvaltning og serviceforvaltning.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Da begrebet anvendes om såvel organisationen som aktiviteterne, er begge disse anført.

Ejendomsnummer
Definition

En 6 cifret kode som identificerer den enkelte vurderingsejendom entydigt inden for kommunen. Ejendomsnummeret suppleret med kommunenummeret giver en entydig identifikation
af den enkelte vurderingsejendom på landsplan.

Kilde

BBR.

Bemærkninger

Ingen.

Ejendomsudgifter, faste
Definition

Driftsuafhængige og overvejende lovpligtige udgifter som skatter, dækningsafgifter, bygningsforsikring m.v.

Kilde

Omformulering af definition i FM håndbog.

Bemærkninger

Ingen.
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Ejerforhold

Definition

Forhold vedrørende ejendomsretten til noget (bolig- / erhvervsenhed, bygning, ejendom m.v.).

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Ingen.

Eksterne konsulenter
Definition

Rådgiver som ikke er ansat i den virksomhed /organisationen,
som rådgivningen ligger inden for. Eksterne konsulenter arbejder oftest på honorarbasis.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Ingen.

Energiforsyning

Definition

Tilførsel af el, olie, gas, kul m.v. til drift af energiforbrugende
tekniske anlæg og installationer.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

I FM håndbog indgår vand i energiforsyning.

Energiledelse / mærkning

Definition

Ordning med henblik på at fremme energibesparelser og øge
effektiviteten inden for anvendelse af energi samt reducere
vandforbruget i bygninger. Se tillige energiledelsesordningen
(ELO) med tilhørende lovgrundlag.

Kilde

ELO.

Bemærkninger

Det forekommer en smule ulogisk, at energiledelse omfatter
vand, mens energiforsyning ikke gør det.

Enhedsadresse
Definition

En enhedsadresse er en fastsat betegnelse, der med udgangspunkt i en opgang/indgang angiver den fysiske adgang (dvs.
entredør, hoveddør eller lignende) til en eksisterende eller
fremtidig bolig-/erhvervsenhed og/eller brugsenhed.

Kilde

BBR.

Bemærkninger

Se tillige adgangsadresse.

Entreprise
Definition

Et arbejde som udføres i henhold til en juridisk bindende aftale.
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Kilde

DBK.

Bemærkninger

Ingen.

Erhverv
Definition

Forretningsmæssig aktivitet.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Ingen.

Erhvervsareal

Definition

Arealet af samtlige rum, der anvendes til erhverv, herunder
også udnyttet areal af tagetage og kælderetage samt andel af
adgangsarealer.

Kilde

BBR.

Bemærkninger

Ingen.

Erhvervsenhed
Definition

Se Bolig- / erhvervsenhed

ESR
Definition

Et landsdækkende register, der indeholder oplysninger om ejerforhold, matrikulære forhold, vurderinger og ejendomsskatter.
Kommunerne har det overordnede ansvar for ESR og står for
den daglige vedligeholdelse af registret. De matrikulære oplysninger opdateres i samarbejde med Kort & Matrikelstyrelsen.

Etage
Definition 1

Den rumlige enhed i en bygning som har samme eller omtrent
samme gulvhøjde og som begrænses af gulv, loft og ydervægge. Rum der går gennem flere etager, medregnes kun til den
etage, i hvilket gulvet er beliggende. Trapper, trapperum, altangange og elevatorskakte medregnes dog for hver etage.

Definition 2

BBR: Ved en etage forstås et sammenhængende vandret bærende etageplan i en bygning afgrænset af ydermurens yderside. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end ½
etagehøjde, regnes ikke som en samlet etage. Trappeskakter,
udvendige trapper og adgangsarealer indregnes i etagen.

Definition 3

DS13000: En etage er den rumlige enhed mellem to på hinanden følgende gulvplaner i en bygning eller mellem gulvplan og
tag, fx kælder-, stue- 1.etage(sal), loft eller tagetage, herunder
evt. indskudt etage eller hems og kan nummereres fra lavest
beliggende etage iht. ISO 4157-1.

Synonymer

Sal, stokværk.

Eksempler

Stueetage, tagetage, kælder.
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Bemærkninger

Indskudt etage og hems betragtes ikke som en selvstændig
etage, men som en del af den etage hvori de er placeret.

Etage, indskudt
Definition

Et volumen i en bygning som har gulvhøjde beliggende mellem
to etager, og som i forhold til disse har en begrænset udstrækning og derfor ikke karakteriseres som en selvstændig etage.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Både BBR og BR08 indeholder bestemmelser vedr. Indskudte
etager (hemse), men ikke egentlig definition.

Etageareal, brutto
Definition 1

BR08, Bilag 1, Beregningsregler: Arealet af etagen målt i et
plan bestemt af oversiden af færdigt gulv og målt til ydersiden
af de begrænsende ydervægge.
For udnyttede tagetager medregnes det areal, der i et vandret
plan 1,5 m over færdigt gulv ligger inden for planets skæring
med tagbeklædningens udvendige side.
Åbne etager, porte, luftsluser og lignende medregnes til den
linie, som bygningens ydervægge i øvrigt angiver.
Ved fælles væg mellem rum der skal medregnes til hvert sit
etageareal, måles til midten af væggen, idet der dog ved fælles
vægge placeret over skel måles til skellinien.

Definition 2

BBR Arealvejledning 30-10-2008: Arealer i BBR opgøres efter
bruttoarealprincippet. Det betyder at bygningens arealer opgøres ved at måle i vandret plan på ydersiden af ydervæggene i
plan med færdigt gulv.
I nogle huse er ydervæggene uregelmæssige. Det glæder bl.a.
bjælkehuse, mure af kampesten eller tage med bølgede tagplader. Her skal man forestille sig, at man lægger et bræt på ydersiden af væggen eller tagfladen og måler hertil. Mindre fremspring, f.eks. gesimser, sokkelkanter eller lignende skal dog
ikke medregnes.

Kilde

Som ovenfor anført.

Bemærkninger

Definitionen i BR08 svarer med enkelte afvigelser til BBR Arealvejledning samt DS 13000:2007.

Etageareal, netto
Definition

Nettoarealet udgør summen at nettoarealer for rummene på
etagen. Rum, der går gennem flere etager, medregnes kun til
den etage, i hvilket gulvet er beliggende. Trapper, trapperum
og elevatorskakte medregnes dog for hver etage.

Kilder

Bearbejdning af DS 13000:2007.

Bemærkninger

Den i DS13000:2007 anførte beregningsmåde for tagetager
med skrå vægge er ikke medtaget i definitionen.
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Etageareal,
samlet bruttoareal
Definition 1

BR08: Etageareal, samlet, beregnes ved sammenlægning af
bruttoarealerne af samtlige etager, herunder kældre og udnyttelige tagetager samt altanlukninger, udestuer, forbindelsesgange og lignende.

Definition 2

BBR: Samlet bygningsareal, der er summen af etagernes arealer.

Kilde

Som ovenfor anført.

Bemærkninger

Definitionen i BR08, er ikke i modstrid med BBR, men en smule
mere præcis.

EU-udbud
Definition

Udbud i henhold til EU’s udbudsdirektiver.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Ingen.

Facilities Management
Definition

Se Facility Management.

Facility Management
Definition

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

Kilde

FM håndbog.

Synonymer

Ejendomsforvaltning.

Bemærkninger

Ingen.

Fag (faglig ekspertice)
Definition

Kompetenceområde inden for byggeri og/eller ejendomsforvaltning.

Kilde

Egen definition.

Eksempler

Tømrer, murer, elektriker, vinduespudser.

Bemærkninger

Ordet anvendes i Danmark især om de traditionelle håndværk,
men der er her valgt en noget bredere betydning.
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Fase

Definition
Kilde
Bemærkninger

En periode defineret ved karakteren af processen i bygningens
levetid.
ISO 12006-2:2001
Da ordet ”cyklus”, der ofte anvendes, antyder at der er tale om
reinkarnation, er i stedet valgt ordet levetid.

Flugtveje
Definition

Flugtveje er et sammenhængende system af passager, gange
og trapper, der sikrer, at personer kan bringe sig i sikkerhed til
terræn i det fri. Rum i bygninger skal udføres, så personer, der
opholder sig i rummene, sikres adgang til flugtvej.

Kilde

SBI-anvisning 216.

Bemærkninger

Flugtveje kan også være brandveje.

Flytning
Definition

Administrativ og fysisk aktivitet hvor en bruger enten forlader
(fraflytning) eller overtager (indflytning) brugsret og evt. tillige
ejendomsret til et fysisk afgrænset område f.eks. en bolig- /
erhvervsenhed.

Kilde

CEN prEN15221-4: Internal moves: Business change activity
involving relocation of staff within a single site (land or buildings).

Bemærkninger

Brugeren kan enten være ejer eller lejer.

FM

Definition

FM-system

Forkortelse af Facility Management, se denne.

Definition

Digitalt system til anvendelse i forbindelse med aktiviteter inden for Facility Management.

Kilde

Egen definition

Bemærkninger

Visse FM-systemer er – trods betegnelsen – alene systemer til
driftsforvaltning.

Forsyning
Definition

Omfatter den i forbindelse med ejendommes/bygningers drift
nødvendige tilførsler af energi, vand m.v.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Ingen.
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Forurening
Definition

Skadelig påvirkning, ofte affødt af menneskelige aktiviteter som
f.eks. energiforbrug, industrialiserede produktionsformer og
brug af kemiske stoffer.

Kilde

BR08: Begrebet anvendes selvstændigt og som sammensat
ord. Defineres ikke, men indgår i en række bestemmelser.

Bemærkninger

Ingen.

Forvaltning
Definition

Se ejendomsforvaltning.

Funktion
Definition

Opgave eller aktivitet som nogen eller noget har til formål at
udføre.

Kilde

Den Danske ordbog.

Eksempler

Rengøring, flyttesyn, ventilation.

Bemærkninger

Ingen.

Fællesareal i terræn
Definition

Område i terræn som benyttes af flere brugere

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Fællesareal i bygning benævnes fællesrumsareal, se dette.

Fællesareal i bygning
(Fællesrumsareal)
Definition

Gulvarealet i diverse fælles rum som toiletter, garderoberum,
p-kælder, kantine, reception og postrum, som disponeres af
flere bolig- erhvervsenheder, afdelinger el.lign.

Kilde

BR08: Som fællesrum forstås f.eks. fælles opholdsrum for flere
boliger, trapperum samt gange.

Bemærkninger

Andel af fællesrumsareal indregnes i boligarealet for almene
familieboliger og almene ældreboliger.

Grund
Definition 1

Det jordstykke der udgøres af en samlet fast ejendom.

Definition 2

Et afgrænset jordstykke.
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Kilde

BBR og BR08, som begge anvender begrebet grund i betydningen samlet fast ejendom.

Bemærkninger

De valgte definitioner er ikke i uoverensstemmelse med hverken BBR eller DBK, men tydeliggør, at grunden er en grund
både før og efter, at der placeres bygninger eller tekniske anlæg på denne.

Grundstykke

Definition

Synonym med grund, se denne.

Grønne regnskaber
Definition

Dokumentationsmetode i forbindelse med miljøledelse. Meget
forurenende virksomheder er pligtige til at aflevere grønt regnskab til miljømyndighederne, men mange virksomheder udarbejder frivilligt et grønt regnskab. Administreres af Erhvervsog Selskabsstyrelsen.

Kilde

FM håndbog.

Bemærkninger

Ingen.

Husleje
Definition

Betaling for leje af bygning, bolig- / erhvervsenhed eller lign.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Det fremgår ikke af definitionen, om husleje omfatter varme,
vand, el, renovation samt evt. øvrige forbrugsafgifter m.v.

Husnummer / bogstav

Definition

Et nummer / bogstav som entydigt identificerer en bygnings
placering på en vej. Hvis husnummer ikke allerede er tildelt i
forbindelse med udstykning, tildeles dette senest af bygningsmyndigheden i forbindelse med meddelelse om byggetilladelse.
(BBR)

Kilde

BBR.

BR08

Anvendes ikke.

Bemærkninger

Ingen.

Højdeforhold

Definition

Bebyggelsers og bygningers højde i forhold til terræn.
Se BR08 Bilag 1 Beregningsforhold, B.1.14

Kilde

BR08
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Bemærkninger

IBI

Ingen.

Definition

Forkortelse for Intelligente bygningsinstallationer.

Kilde

FM håndbog.

Bemærkninger

Ingen.

IFC

Definition

IFC står for "Industry Foundation Classes", er en standard for
udveksling af byggeproces relaterede data mellem IT-systemer.
Standarden udvikles af en forening af virksomheder benævnt
"International Alliance for Interoperability og retter sig særligt
mod byggeindustrien. Målet med alliancens arbejde er at sikre
en bred understøttelse af IFC-standarden blandt softwareleverandørerne, således at IFC bliver en defacto standard for udveksling af data mellem softwareprodukter.

Kilde
Bemærkninger

IAI Forum, Danmark
Ingen.

Indeklima

Definition

En samlet betegnelse for de målelige ”vejrforhold” i en bygning
og for personers oplevelse af samme.
Indeklima omfatter følende delområder: Termiske forhold, fugt,
luftkvalitet, statisk elektricitet, lysforhold, lydforhold samt ioniserende stråling.

Kilde

FM-håndbog m.v.

Bemærkninger

Indgår i en række bestemmelser om bl.a. termiske og akustiske
forhold i BR08, men defineres ikke som begreb.

Information

Definition

Meningsfulde data.

Kilde

DS/EN ISO 9000

Bemærkninger

Ingen.

Institution

Definition

Selvstændig formålsbestemt administrativ enhed. Begrebet
anvendes i denne sammenhæng om enhedens fysiske rammer.

Kilde

Egen definition.

Eksempler

Skole, vuggestue, børnehave, plejehjem.
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Bemærkninger

Anvendes i BR08 samt BBR i sammensatte ord som. f.eks.
døgninstitution og daginstitution, men defineres ikke som begreb.

Inventar
Definition

Faste eller flytbare bygningsdele der indgår i indretning af terræn eller bygning, og som ikke betragtes som en del af konstruktion eller tekniske anlæg.

Kilde

Egen definition med inspiration fra bl.a. CEN prEN15221-4

Eksempler

Møbler, skranker, garderobeskabe, køkkenskabe.

Bemærkninger

Beplantning i bygning regnes som inventar, mens beplantning i
terræn udgør en særskilt gruppe af bygningsdele.

IT
Definition

Kapitaludgifter

Forkortelse for Informations Teknologi.

Definition

Udgifter til forrentning og afskrivning af ejendomsinvesteringer.

Kilde

FM håndbog.

Bemærkninger

Ingen.

Klasse
Definition

Gruppe af objekter med fælles egenskaber.

Kilde

BSAB og klassifikation för produktmodellering och design: En
klasse er en mængde objekter med samme egenskaber. Objekterne siges at være medlemmer af klassen. I klassens definition
indgår attributter som repræsenterer medlemmernes egenskaber. Visse attributter udtrykker ydre egenskaber f.eks. relationer
til andre objekter, mens andre udtrykker indre egenskaber hos
medlemmerne i klassen.

Bemærkninger

Mens begrebets almene betydning er ret bred, er denne definition inspireret af BSAB indskrænket til at omhandle objekter.

Klassifikation
Definition

Objekter ordnet i en struktur der er fastlagt efter objekternes
iboende egenskaber eller de aktiviteter, der knytter sig til disse.

Kilde

DS/ENV 12204:1996: The process of arranging abstractions
into a structure organised to their distinguishing properties.

Bemærkninger

Definitionen er ligesom definitionen af begrebet klasse indskrænket til at omfatte objekter.
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Klassifikationssystem
Definition

Et system til organisering af objekter i klasser.

Kilde

DBK

Bemærkninger

Ingen.

Klimaskærm
Definition

Den del af en bygning, som er påvirket af vejrliget og som
skærmer det indre af bygningen i relation til temperatur, fugt,
lys, lyd m.v.

Kilde

Definitionen inspireret af Fastighetslexikon 2008:

Bemærkninger

Ingen

Kompatibelt
Definition

Noget som kan virke sammen med noget andet.

Kilde

Den Danske Ordbog

Bemærkninger

Ingen.

Komponent
Definition

Færdigvare sammensat af materialer beregnet til indbygning i en bygning eller et anlæg.

Kilde

(ISO 12006-2:2001)

Bemærkninger

Komponent anvendes ikke som objektklasse i Forvaltnings
Klassifikation. I stedet anvendes begrebet bestanddel.

Konstruktion
Definition

Det fysiske resultat af en eller flere konstruktionsprocesser
hvori der har indgået ressourcer.

Kilde

ISO 12006-2: 2001

Bemærkninger

I dansk sprogbrug har ordet ”konstruktion” undertiden været
anvendt i betydningen ”konstruktionsproces”.

Kontorforsyning
Definition

Forbrugsvarer og småanskaffelser i forbindelse med kontorhold.

Kilde

Bearbejdning af tekst i CEN prEN15221-4
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Bemærkninger

Ingen.

Kontrakter
Definition

Skriftlig, juridisk bindende aftale mellem to parter.

Kilde

Egen definition.

Eksempler

Huslejekontrakt, ansættelseskontrakt.

Bemærkninger

En aftale kan være både mundtlig og skriftlig og i begge tilfælde bindende. Bevismæssigt er en skriftlig aftale sikrest.

Krav
Definition

Behov eller forventning, der er udtrykt alment, underforstået
eller obligatorisk.

Kilde

DS/EN ISO 9000.

Bemærkninger

Ingen.

Kunst
Definition

Resultat af menneskelig skaberevne samt fantasi og som er
udført med det formål at påvirke eller udfordre modtageren
æstetisk, følelsesmæssigt eller intellektuelt.

Kilde

Bearbejdning fra den Danske ordbog.

Eksempler

Maleri, skulptur, grafik, arkitektur, musik, skuespil, ballet.

Bemærkninger

Ingen.

Kvalitet

Definition

Karakteristika som vedrører evnen til at opfylde specificerede
og underforståede behov.

Kilde

Bearbejdning fra DS/EN ISO 9000:2000, ISO/DIS 51271:1996) samt ISO 3524-2:1993.

Bemærkninger

Indgår som sammensat ord i BR08 i flere bestemmelser. Defineres ikke som selvstændigt begreb.

Kvalitetsmål

Definition

Fastsat referenceniveau for kvalitet af f.eks. bygningsdele.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Ingen.
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Kvalitetsstyring

Definition

Koordinerede aktiviteter til at styre en virksomhed med hensyn til kvalitet.

Kilde

DS/EN ISO 9000.

Bemærkninger

Ingen

Kælder
Definition

En etage i en bygning, hvor gulvet ligger under terræn.

Kilde

DS 13000, som dog anfører ”med gulv helt eller delvist under
terræn”.

Bemærkninger

Indgår i en række bestemmelser i BR08, men defineres ikke.

Lejemål

Definition

Hvad der omfattes af en lejeaftale /-kontrakt.

Kilde

Egen definition.

Eksempler

Bolig, kollegieværelse, beskyttet bolig, forretning.

Bemærkninger

Ingen.

Leverandør
Definition

Person, virksomhed eller lignende, som leverer varer eller
tjenstydelser til en kunde. Leverandøren vil ofte være mellemled mellem producent og kunde.

Kilde

Inspireret af DS/EN ISO 8402:1995: Organization that
provides a product to the costumer.

Bemærkninger

På trods af, at det skaber uoverensstemmelse med ISO 8402,
er der her valgt en definition, som omhandler såvel varer som
tjenesteydelser.

Levetid
Definition 1

Forventet levetid: Tiden hvor det forventes at byggeobjekter
(bygninger og bygningsdele) vil fungere som oprindelig planlagt.

Definition 2

Faktisk levetid: Tiden fra ibrugtagning og til nedrivning henholdsvis udskiftning af byggeobjekter (bygninger og bygningsdele).

Definition 3

Økonomisk levetid: Tiden fra investering og til afskrivning af
byggeobjekter (bygninger og bygningsdele) er tilendebragt.

Bemærkninger

De tre definitioner finder alle praktisk anvendelse.
Begrebet anvendes i BR08 i betydningen bygningens levetid,
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men defineres ikke.

Licitation

Definition

Ved licitation forstås at en opgave udbydes således at flere
opfordres til, inden samme bestemte tidspunkt og på samme
udbudsgrundlag eller ud fra samme mindstekrav at give bindende tilbud eller at give tilbud om at indgå i et forpligtende
samarbejde om en bygge- og/eller anlægsopgave eller tjenesteydelse. Ved opfordringen tilkendegives, at der er tale om en
licitation. (Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Kilde

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

Bemærkninger

Se også EU-udbud.

Livscyklusvurdering
Definition

Vurdering af miljøpåvirkninger fra råstofindvinding til nedrivning og deponering af et produkt, en bygning eller en bygningsdel. Også kaldet vurdering "fra vugge til grav".

Kilde

FM håndbog.

Bemærkninger

Begrebet anvendes, men betegnelsen er sproglig set misvisende, fordi der netop ikke er tale om en cyklus, men og et forløb.

Mandskab
Definition

Personer der udfører et stykke arbejde.

Kilde

Definitionen er en bearbejdning fra Den Danske Ordbog.

Bemærkninger

Med definitionen understreges, at mandskab er en ressource,
der indgår i en proces.

Mandskabsressource
Definition

Det arbejde som et mandskab kan udføre indenfor fastlagte
rammer for tid, økonomi m.v.

Kilde

Mandskab betragtes i DBK ressourcedomænet som en ressource, hvorfor begrebet mandskabsressource ikke er forklaret.

Bemærkninger

Anvendes ikke i DBK, som betragter mandskab i sig selv som
en ressource.

Markedsføring
Definition

Aktiviteter som gennemføres for at fremme efterspørgsel og
salg eller leje af ejendomme, bygninger, boliger m.v.

Kilde

Definitionen er en bearbejdning af teksten i Den Danske Ordbog.
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Bemærkninger

Markedsføring anvendes her snævert om aktiviteter knyttet til
byggeri, men kan naturligvis have mange andre betydninger.

Materiale
Definition

Fysisk forekomst der anvendes til og/eller indgår i fremstilling
af noget.

Kilde

Bearbejdning af definition i DBK2006-ressourcedomænet.

Bemærkninger

Den valgte definition favner både materiale der bearbejdes og
direkte indgår i fremstilling af noget og materiale som f.eks.
tegningsmateriale der ikke indgår i, men alene anvendes til
fremstilling af noget som f.eks. bygninger.

Materialer

Definition

Basal fysisk bestanddel som indgår i produktions- eller udførelsesprocessen. (OCCS)

Kilde

OCCS : Materials are basic substances used in construction or
to manufacturer products and other items used in construction.
ISO12006-2:2001.Material construction resource intended for
incorporation in a permanent manner in a building or another
construction entity. (ISO 12006-2:2001)

Eksempler

Sand, brædder, skruer, tagpap, dør, elektrisk kabel, maling.

Bemærkninger

Anvendes i BR08 i betydningen byggematerialer, men defineres ikke.

Materiel
Definition
Kilde

Teknisk udstyr som anvendes i udførelses- eller forvaltningsprocessen, men som ikke er en del af bygning eller
terræn.
ISO 12006-2:2001, idet det dog er tilføjet, at udstyret tillige
anvendes i forvaltningsprocessen.

Eksempler

Stiger, stilladser, brandslukkere.

Bemærkninger

Ingen.

Miljøbeskyttelse

Definition

Værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et
bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets levevilkår og for
bevarelsen af dyre- og plantelivet.

Kilde

Miljøbeskyttelsesloven.

Bemærkninger

Anvendes i BR08 i henvisning til lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
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Miljøledelse
Definition

Samlet betegnelse for en række aktiviteter, som sigter mod at
opnå overblik over virksomhedens miljøforhold, definere en
miljøpolitik for virksomheden samt skabe løbende miljøforbedringer.

Kilde

FM håndbog

Bemærkninger

Ingen

Modernisering
Definition

Vedligehold hvor bygningsdele gennem udskiftning eller renovering bliver gjort tidssvarende og der derved etableres et kvalitetsniveau, der reelt er højere end kvalitetsniveauet ”som
bygget”.

Kilde

Bearbejdning og generalisering af tekst i ”Vejledning om drift af
almene boliger m.v.”: Ændring, der hæver bygningens og boligens standard og tilføjer ejendommen eller dens omgivelser og
dermed boligerne en øget brugsværdi for beboerne.

Bemærkninger

Se tillige bygningsforbedring.

Målopfyldelse
Definition

Opfyldelse af et specifikt og beskrevet mål.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Målopfyldelse anvendes bl.a. i forbindelse med vedligehold af
bygningsdele.

Nuværdi
Definition

Værdi af en fremtidig udgift omregnet til nutidskroner ved en
tilbagediskontering ud fra en fastsat rentesats. Benyttes ved
beregning af totaløkonomi.

Kilde

FM håndbog.

Bemærkninger

Ingen.

Nybyggeri

Definition 1

Bygninger der er under opførelse eller er opført for nylig (resultat).

Definition 2

At producere / opføre en bygning (proces).

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Ingen.
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Nøgletal
Definition

Et nøgletal er et tal, som anvendes til at vurdere og sammenligne en organisation og dens aktiviteter, tjenester eller produkter med nøgletal fra andre perioder eller fra andre områder eller
organisationer. Nøgletallet er et tal, som giver en komprimeret
information med det formål at gøre den lettilgængelig for anvenderen.

Kilde

Egen definition med inspiration fra FM håndbog.

Bemærkninger

Ingen.

Objekt
Definition 1

Enhver del af verden, som man kan forestille sig. (ISO 120062) (generel definition)

Definition 2

En forekomst med alle dens iboende egenskaber. (fysisk objekt
i byggeri)

Definition 3

En repræsentation af en tænkt eller eksisterende forekomst
(fysisk objekt i byggeri) med iboende og relaterede egenskaber. (dataobjekt)

Kilde

ISO 12006-2:2001

Bemærkninger

I slutrapporten for Klassifikation av bygningsverk och utrymmen, huvudstudie fra AB Svensk Bygtjänst anføres: Objekt
defineres i almindelighed som konkret eller abstrakt resultat af
tanker, hensigter eller handlinger. Objektet karakteriseres af
egenskaber. Abstrakte objekter som hensigter eller tanker har
ingen konkret eksistens, de er mentale konstruktioner med
abstrakte egenskaber, mens ikke mentale, dvs. konkrete objekter eller ting har konkrete egenskaber.

Ombygning
Definition 1

En byggeopgave hvis formål det er at ændre eksisterende bygninger og/eller terræn (proces).

Definition 2

Det fysiske resultat af en byggeopgave hvis formål det har været at ændre eksisterende bygninger og/eller terræn (resultat).

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Anvendes i såvel BBR som BR08, men defineres ikke.

Opgang / indgang

Definition

Det primært adgangsgivende opgangsareal og/eller en indgangsdør, som giver adgang til en samlet eller væsentlig del af
en bygning. (BBR)

Kilde

BBR.

Bemærkninger

Ingen.
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Opretning
Definition

Se vedligehold, oprettende.

Opvarmet areal
Definition

Ved det opvarmede etageareal forstås her det samlede etageareal af de etager eller dele heraf, der er opvarmede inkl. eventuelle glasrum, kældre og overdækkede rum, der er opvarmet
til mindst 15 °C. (BR08)

Kilde

BR08

Bemærkninger

Ingen.

Organisation
Definition

Formålsbestemt sammenslutning, ofte med juridisk ansvar.

Kilde

Egen definition med inspiration fra Fastighetslexikon 2008.

Synonymer

Forening, forbund, sammenslutning.

Eksempler

Totalentreprenør, hovedrådgiver, forening, bygherreorganisation.

Bemærkninger

Ingen.

Parkeringsfaciliteter
Definition

Del af bygning eller terræn med tilhørende bygningsdele og
inventar indrettet til parkeringsformål.

Kiler

Egen definition med inspiration fra CEN prEN15221-4: Parking
facilities: (Parts of) buildings, uncovered, semi covered structures and land intended for parking vehicles.

Bemærkninger

Ingen.

Partnering
Definition

Partnering er en ny samarbejdsform, der kan anvendes inden
for bygge- og anlægsopgaver. I denne samarbejdsform etableres en ny samarbejdskultur, hvor modspil og mistillid ændres til
medspil og tillid.

Kilde

EBST.

Bemærkninger

Ingen.
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Pasning, overvågning
og styring
Definition

Pasning er simple aktiviteter ofte af vedligeholdsmæssig karakter, som udføres på stedet, f.eks. justering smøring og rensning, og som skal sikre stadig funktionalitet af tekniske anlæg
samt imødegå unødig slidtage.
Overvågning er aktiviteter, som består i at holde øje med at
normalsituationen opretholdes samt observere og reagere på
afvigelser, f.eks. ved hjælp af CTS-anlæg og alarmsignaler.
Styring er aktiviteter, der sigter mod at tilpasse forsyningen af
eksempelvis varme, ventilation og køling til skiftende brugsmæssige behov.

Kilde

Bearbejdning af definition fra FM håndbog samt
CEN prEN15221-4: Technical operation: Operation of technical
infrastructure on a daily basis, including inspections, monitoring
and controlling indoor climate, changing light bulbs and filters,
lubricating movable parts, service checks and acute repairs of
technical installations

Bemærkninger

Ingen.

Periferiydelse
Definition

Ydelse som ikke henregnes til organisationens kerneydelser.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Ingen.

Proces
Definition

Sæt af indbyrdes forbundne eller samspillene aktiviteter der
gennemføres med det formål at opnå et bestemt resultat.

Kilde

Definitionen er en sproglig bearbejdning af ISO 9000:2000.

Bemærkninger

Ingen.

Produkt
Definition

Resultatet af én eller flere processer hvori der indgår ressourcer.

Kilde

Definitionen er en bearbejdning af ISO 9000.

Eksempler

Trappe, bygning, græsplæne.

Bemærkninger

Anvendes her om det fysiske produkt.

Produktion

Definition 1

Et arbejdsresultat. (Generel definition)
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Definition 2

Specifik byggeproces, som udvirker et arbejdsresultat.

Kilde

ISO12006-2.

Eksempler

Opmuring, forskalling, opklæbning (definition 2).

Bemærkninger

Anvendes i BR08 både som selvstændigt begreb og i sammensatte ord. Begrebet er ikke defineret.

Projekt

Definition 1

Opgave som gennemføres med det formål at tilvejebringe et
resultat. (Generel definition)

Definition 2

Opgave som gennemføres med det formål at tilvejebringe eller
renovere et konkret byggeri. (Byggeprojekt)

Definition 3

Arbejdsresultat ved projektering, byggeprojekt. (Resultat)

Kilder

Definitionen tager udgangspunkt i DS/EN ISO 9000)

Bemærkninger

Mens begrebet ”projekt” beskriver opgaven beskriver begreberne ”projektering”, ”udførelse” og ”produktion” processen.
Anvendes i BR08 i betydningen byggeprojekt (arbejdsresultat)
samt tillige i sammensatte ord. Begrebet defineres ikke.

Projektdata

Definition

De data om et byggeri der er tilvejebragt gennem projektering
og udførelse.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Projektdata indgår i byggeprojekt (produkt).

Projektering
Definition

En unik proces afgrænset i tid og bestående af et sæt koordinerede og styrede aktiviteter, som udføres med det formål at tilvejebringe et resultat, der er i overensstemmelse med specifikke
krav.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Den valgte definition er bredere end den der anvendes i DBK og
som alene omfatter det byggede resultats udseende og funktion.
Begrebet anvendes i BR08 i flere bestemmelser, men defineres
ikke.
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Referencebetegnelse

Definition

Kendemærke for et bestemt objekt i forhold til systemet som
objekter er en bestanddel af, baseret på ét eller flere aspekter
for det pågældende system.

Kilde

DS/EN 61346-1:”Reference designation”: Identifier of a specific
object with respect to a system of which the object is a constituent, based on one or more aspects of that system.

Bemærkninger

Ingen.

Referencesystem
Definition

Et system hvor byggeobjekter er identificeret som delmængder
af andre byggeobjekter på overliggende niveauer.

Kilde

DS/EN 61346-1.

Bemærkninger

Definitionen går lidt videre end DS/EN 61346-1, fordi det er
fundet hensigtsmæssigt at forklare betydningen af referencesystemet i DBK.

Renhold
Definition

Omfatter de ydelser som har til formål at opretholde et fastlagt
hygiejnisk kvalitetsniveau. Renhold opdeles ofte i udvendig
renhold (terræn og klimaskærm), indvendigt renhold, vinduespolering, måtte- og linnedservice samt serviceartikler.

Kilde

FM håndbog.

Bemærkninger

BR08 anvender alene begrebet renholdelse, som ikke er defineret.

Renovation
Definition

Håndtering og bortskaffelse af affald.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Ingen

Ressource
Definition

Byggeobjekt anvendt i en byggeproces for at tilvejebringe et
produktionsresultat.

Kilde

ISO 12006-2:2001

Bemærkninger

Ingen.
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Rum

Definition

Et rumligt sammenhængende og fysisk helt eller delvist afgrænset volumen.

Kilde

Egen definition med inspiration fra ISO12006-2.

Synonymer

Værelse, plads, lysning.

Eksempler

Brugsrum, konstruktionsrum, stue, trapperum (i bygning).
Torv, plads, haverum, byrum (i by, terræn, landskab).

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.

Security / sikring

Definition

Aktiviteter og systemer hvis formål det er at beskytte personer,
data, inventar, bygninger m.v. mod tyveri, hærværk m.v.

Kilde

CEN prEN15221-4: Security: All general activities, services and
means that are focused on the protection of people and assets,
to secure and guarantee the security.

Bemærkninger

Ingen.

Servicearealer
Definition 1

Arealer der anvendes til fælles servicefunktioner som vagt og
security, reception og omstilling, postservice, data infrastruktur
samt kantine.

Definition 2

Arealer i forbindelse med det almene boligbyggeri er arealer der
anvendes til omsorgs- og servicefunktioner. (Bekendtgørelse af
lov om almene boliger m.v. nr. 1118 af 26.spet.2007. §5
stk.6).

Kilde (definition 2)

Bekendtgørelse af lov om social service.

Bemærkninger

Ingen

Services
Definition

Fælles servicefunktioner som vagt og security, reception og
omstilling, postservice, data infrastruktur samt kantine.

Kilde

Definitionen er en sproglig bearbejdning af FM håndbog.

Bemærkninger

Ingen.
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Serviceabonnementer

Definition

Abonnement på services samt drift af kontormaskiner, tekniske
anlæg m.v.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Ingen.

Sikkerhed og sundhed

Definition

Se arbejdsmiljø

Bemærkninger

Begrebet sikkerhed og sundhed indgår i flere bestemmelser i
BR08, men defineres ikke som begreb. Det er ikke undersøgt,
om anvendelsen af begrebet i BR08 stemmer overens med anvendelsen i Arbejdsmiljøloven.

Skade
Definition

Fysisk defekt fremkommet som følge af forhold ved byggeriets
konstruktion, materialer, udførelse, anvendelse, alder eller som
følge af uforudsigelige ydre påvirkninger (storm, hærværk
m.v.).

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Skade som følge af forhold ved byggeriets opførelse benævnes
byggeskade, se denne.

Skadedyrsbekæmpelse
Definition

Aktivitet med det formål at undgå og bekæmpe uønskede dyr
og insekter i terræn og bygninger.

Kilde

CEN prEN15221-4: Pest control: Activities to combat unwanted
presence of wild animals and insects etc. (for instance rats,
pigeons and bees)

Eksempler

Rottebekæmpelse.

Bemærkninger

Ingen.

Skel
Definition 1

Grænselinie mellem to områder. (Generel definition)

Definition 2

Grænselinie for matrikel, ejendom eller umatrikuleret areal.
(Byggeri)

Kilde

Egen definition inspireret af bl.a. den Danske ordbog.

Bemærkninger

Definitionen dækker tillige grænselinier for f.eks. ejerlav, sogn,
kommune, regioner og riger.
Begrebet indgår i BR08 i flere bestemmelser som selvstændigt
ord og tillige i det sammensatte ord naboskel. Begrebet defineres ikke.
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Småbygninger
Definition

Bygninger med et bebygget areal på under 10m2, som i henhold til BR08 kan opføres uden byggetilladelse og anmeldelse.

Kilde

Egen sproglig bearbejdning af definitioner fra BR08 og BBR.

Bemærkninger

En bygning under 10m2, som kræver byggetilladelse eller anmeldelse, betragtes ikke som en småbygning.

Stamdata
Definition

Begrebet anvendes om de administrative data samt egenskabsdata på byggeobjekter, der forbliver uændrede i hele objektets
levetid.

Kilde

Egen definition

Eksempler

BBR oplysninger.

Bemærkninger

Begrebet har i forsvaret en anden betydning.

Svigt, byggeteknisk
Definition

Manglende egenskaber ved materialer, konstruktioner, tekniske
anlæg eller bygningsdele. Egenskaber, som burde have været
der – i henhold til det projektmateriale der ligger til grund for
opførelsen, til offentlige forskrifter, til almindelig god byggeskik
eller et fastsat referenceniveau.

Kilde

Byggeskadefonden.

Bemærkninger

Definitionen er en lettere bearbejdning af den definition der
anvendes af Byggeskadefonden for det almene byggeri.

Systemleverance
Definition

En færdigproduceret samling af bygningsdele til indbygning.

Kilde

Definitionen er en bearbejdning af DBK2006ressourcedomænet, idet begrebet ”komponent” dog her er
ændret til ”bygningsdel”.
Badeværelsesunit, elevator.

Eksempler
Bemærkninger

Tagetage

Definition
DBK
Kilde:

Begrebet systemleverance anvendes især i de tilfælde hvor den
aktuelle samling af bygningsdele er mere kompleks end normale leverancer af f.eks. tekniske anlæg.

Etage helt eller delvist beliggende under en bygnings skrå tag.
BBR arealvejledning 30-10-2008: Tagetage er en etage, der
indgår i husets tagkonstruktion. Førstesalen i et hus med fladt
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tag er ikke en tagetage. Tagetagen tæller ikke med i det samlede bygningsareal. (BBR arealvejledning 30-10-2008)
BR08: Ikke en definition, men alene en beregningsmåde for
areal: I udnyttede tagetager medregnes det areal, der i et
vandret plan 1,5 m over færdigt gulv ligger inden for planets
skæring med tagbeklædningens udvendige side.
DS 13000:2007:I en bygning med flere etager, betegnelsen for
den etage der ligger helt eller delvist under tagkonstruktionen.
Bemærkninger

DS 13000:2007 er i sin definition i nogen grad på glatis, fordi
den gør øverste etage i bygninger med flade tage til tagetager.
Til gengæld er BBR udsagn om at ”førstesalen i et hus med
fladt tag ikke er en tagetage” direkte uforståelig.

Tegning
Definition

Grafisk repræsentation af byggeobjekter.

Kilde

Egen definition.

Eksempler

Situationsplan, etageplan.

Bemærkninger

Om repræsentationen er i 2D eller 3D og om udgangspunktet
er en bygningsmodel indgår ikke i definitionen.
Begrebet anvendes i BR08 i flere bestemmelser både som selvstændigt begreb og i de sammensatte ord tegningsmateriale og
papirtegninger. Begrebet er ikke defineret.

Teknikrumsareal
Definition

Areal af rum til tekniske anlæg, f.eks. ventilationsrum, boilerrum og skakte.

Kilde

Sproglig bearbejdning ad definition fra FM håndbog.

Bemærkninger

Ingen.

Teknisk anlæg
Definition 1

Stedfast, klart afgrænset konstruktion, som er opført til et bestemt formål og ikke kan karakteriseres som en bygning.

Definition 2

Teknisk system i bygning eller terræn.

Kilde

Definition 1 er en lettere sproglig bearbejdning af definitionen i
BBR.

Eksempler

Bro, sendemast, transformerstation, ventilationsanlæg.

Bemærkninger

Den valgte definition er næppe i modstrid med BBR, selv om
man i BBR ikke opererer med tekniske anlæg i bygninger.
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Teknisk drift

Definition

Terræn

Se pasning, overvågning og styring.

Definition

Den del af en ejendom eller grund der ligger uden for bygninger
og tekniske anlæg.

Kilde

Bearbejdning af definitioner i DBK samt FM håndbog.

Bemærkninger

Definitionen er ikke i modstrid med DBK, men det er tydeliggjort, at f.eks. en rørledning, der ligger under en bygning, er
beliggende i terræn.
Anvendes i BR08, om jordoverfladen i forbindelse med bl.a.
højdebestemmelser. Begrebet defineres ikke.

Tilbud

Definition

Et juridisk bindende tilsagn om levering af et produkt eller en
ydelse på bestemte vilkår (pris, tid, omfang m.v.). Et tilbud
fortaber sin retsvirkning, såfremt det ikke accepteres i rette tid.
Se tillige Tilbudsloven § 1-9.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Ingen.

Tilbygning

Definition 1

Bygning der er tilføjet en eksisterende bygning og som i offentlige registre m.v. er registreret som en del af denne. (Resultat)

Definition 2

At bygge til. (Proces)

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Spørgsmålet om hvorvidt resultatet af en byggeopgave er en
tilbygning eller en selvstændig bygning afgøres bl.a. af, om den
oprindelige bygning og tilbygningen tilsammen udgør en rumlig
helhed.
Begrebet defineres ikke direkte i BBR, men indirekte i forbindelse med bygningsbegrebet. En tilbygning er således det der
bygges og i henhold til bygningsdefinitionen ikke kan betragtes
som en selvstændig bygning.
Begrebet anvendes i flere bestemmelser i BR08, men defineres
ikke.

Tilstandsregistrering
Definition

Registrering af konstruktionernes, tekniske anlægs og bygningsdeles aktuelle tilstand set i forhold til et fastlagt referenceniveau.
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Kilde

Bearbejdning af definition i IFC: An IfcCondition determines the
state or condition of an element at a particular point in time.

Bemærkninger

Ingen.

Totaløkonomi
Definition

De samlede anlægs- og driftsudgifter i levetiden for en bebyggelse, en bygning eller en bygningsdel.

Kilde

FM håndbog samt EBST, 13 tips om totaløkonomi: Totaløkonomi er en metode til at sammenligne to eller flere alternative
løsninger, hvor fordelingen af anskaffelsessum og driftsudgifter
er forskellige.

Bemærkninger

Normalt beregnes totaløkonomien som nuværdi. Totaløkonomien kan ligeledes omregnes til årsomkostninger.
Anvendelse af totaløkonomiske beregninger under projekteringen er værdifulde, fordi det ofte muliggør bedre løsninger, som
ganske vist er dyrere i anlæg, men billigere i drift og dermed
optimale ud fra en totaløkonomisk vurdering.

Ubebygget areal
Definition

Et afgrænset areal på hvilket der ikke er opført noget bygværk
(bygninger eller tekniske anlæg).

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Definitionen er koordineret med vor definition af begrebet bygværk, som omfatter både bygninger og tekniske anlæg. Der
kan til gengæld godt på et ubebygget areal være placeret bygningsdele i terræn (f.eks. vandstik).
Begrebet ubebygget ejendom indgår i BR08 i en bestemmelse
men defineres ikke.

Udbud

Definition

Kilde
Bemærkninger

Udlicitering

Definition

Tjenesteydelser, varekøb og bygge- og anlægsopgaver der
udbydes til eksterne parter. For det offentlige og offentligt støttede byggeri i henhold til Udbudsdirektivet og EU’s udbudsregler. (Se Udbudsdirektivet, Bekendtgørelse 937 af 16.09.2204)
Udbudsdirektivet.
Begrebet anvendes i en bestemmelse i BR08, men defineres
ikke.

Betegnelse for den proces, hvorved en ydelse udbydes til eksterne leverandører – normalt ved tilbudsindhentning fra flere
konkurrerende leverandører. For offentlige virksomheder fastsætter Udbudsdirektivet samt EU’s udbudsregler hvordan udlicitering skal finde sted. (Se Udbudsdirektivet, Bekendtgørelse
937 af 16.09.2004.)
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Kilde

FM håndbog samt Udbudsdirektivet.

Bemærkninger

Ingen.

Vaskeri

Definition

Rum eller bygninger hvor der er opstillet vaskemaskiner til anvendelse for en kreds af brugere eller i forretningsmæssigt
øjemed.

Kilde

Definitionen er inspireret af CEN prEN15221-4 samt FM håndbog.

Bemærkninger

Ingen.

Vedligehold

Definition

Vedligehold omfatter planlægning, styring og gennemførelse af
aktiviteter på bygningsdele. Aktiviteter som har til formål at
imødegå nedslidning og dermed kvalitetsforringelse som følge
af slidtage ved brug samt påvirkning af vejrliget. Vedligehold
opdeles i forebyggende, afhjælpende og oprettende, se disse.

Kilde

Definition fastlagt med udgangspunkt i FM håndbog samt IFC.

Bemærkninger

Det er grundlæggende, at vedligehold knytter sig til bygningsdele. At disse bygningsdele kan indgå i konstruktioner eller
tekniske anlæg er underforstået.

Vedligehold,
afhjælpende
Definition

Vedligehold som udføres for at afhjælpe akut svigt og/eller
skade.

Kilde

FM håndbog.

Bemærkninger

I Vejledning om drift af almene boliger m.v. anvendes betegnelsen Almindelig vedligeholdelse.

Vedligehold,
forebyggende
Definition

Vedligehold som gennemføres med det formål at fastholde bygningsdeles kvalitet på et beskrevet referenceniveau (kvalitetsmål).

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

I Vejledning om drift af almene boliger m.v. anvendes betegnelsen Planlagt og periodisk vedligeholdelse
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Vedligehold, oprettende

Definition

Vedligehold hvor nedslidte eller defekte bygningsdele gennem
udskiftning eller renovering bringes tilbage til kvalitetsniveauet
”som bygget” eller til et fastsat referenceniveau.

Kilde

Egen definition med inspiration hentet fra FM håndbog.

Bemærkninger

I Vejledning om drift af almene boliger m.v. anvendes betegnelsen Hovedistandsættelse.

Vedligeholdsudgifter
Definition

Håndværkerudgifter til vedligehold inkl. materialer, men ekskl.
planlægning, ledelse og tilsyn.

DBK

FM håndbog.

Bemærkninger

Ingen.

Vejkode
Definition

Til hvert vejnavn fastsættes en vejkode efter reglerne i Adressecirkulæret. Vejkoden, som altid skal have 4 cifre registreres i
CPR’s vejregister.

Kilde

BBR.

Bemærkninger

Ingen.

Virksomhed

Definition

En organisation som producerer og/eller leverer produkter eller
tjenesteydelser til brugere eller andre virksomheder.

DBK

Definition en bearbejdning fra den Danske Ordbog.

Bemærkninger

Ingen.

Værdianalyse
Definition

Metode til kvantitativ vurdering og sammenligning af projekter
m.v., således at både økonomiske og kvalitative faktorer indgår
i en samlet vurdering. Der benyttes typisk karaktergivning og
vægtede beregninger.

Kilde

FM håndbog.

Bemærkninger

Ingen.

Ydelse
Definition 1

En formålsbestemt proces i byggeri eller ejendomsforvaltning
(proces).

Definition 2

Et materielt eller immaterielt produkt frembragt gennem en
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faglig aktivitet (produkt).
Definition 3

Effekten af en maskine eller et teknisk anlæg (effekt).

Kilde

OCCS: Services: Services are the process and procedures performed to create and sustain construction entities. (OCCS)

Eksempler

I forbindelse med ejendomsforvaltning kan ydelsen f.eks. være
rengøring af kontorer, service på et teknisk anlæg eller udskiftning af en ituslået rude. Ydelsen kan også være mere kompleks
og f.eks. omfatte vedligehold af en bygningsmasse.

Bemærkninger

Ingen.

Ydelsesbeskrivelse
Definition

En beskrivelse af en eller flere specifikke ydelser.

Kilde

Egen definition.

Bemærkninger

Omhandler ydelsen f.eks. drift af tekniske anlæg eller bygningsdele, kan ydelsesbeskrivelsen foruden de formelle aftaleforhold omfatte arbejdsbeskrivelse, omfang, tidspunkt og evt.
interval for udførelse samt krav til kvalitet og honorering.

Zone
Definition

Område i en bygning eller en bebyggelse. Området kan være
fysisk og/eller funktionelt afgrænset.

Kilde:

IfcZone: A zone is a group of spaces, partial spaces or other
zones.

Bemærkninger

Ingen.
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