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Beslutningsoplæg forår 2020

Projektbeskrivelse 
Foranalyse om tværgående datastrategi  

1. Formål og baggrund
1.1 Baggrund 
Kommunerne spiller en væsentlig rolle, når det gælder udnyttelse af data 
og ny teknologi til at udvikle velfærdsopgaverne og skabe bedre kvalitet 
og bedre brugeroplevelser for borgerne. Med en velfunderet strategisk 
tilgang til udnyttelse af data kan kommunerne tilrettelægge, prioritere og 
dimensionere indsatser og løsninger til den enkelte borger. 

Der er på de forskellige kommunale fagområder en række initiativer i 
gang, der alle handler om at højne service og velfærd til gavn for 
borgerne gennem forbedret anvendelse af data. Der er imidlertid ingen 
fælles strategi for, hvordan vi bedst opnår gevinster med data på tværs af 
de kommunale fagområder. 

Oplevelsen i mange kommuner er, at mulighederne med data ikke 
udnyttes i tilstrækkeligt omfang. KL har i februar 2020 afholdt 
workshops med kommuner, om de udfordringer som kommunerne 
oplever. Kommunerne gav udtryk for at data ”ikke er gode nok”, ”har 
utilstrækkelig kvalitet” og at der ”mangler relevante data”. 

Anvendelse af data står centralt i det udfordringsbillede, som tegnes af 
kommunerne, og som konkrete indsatsområder i en kommende 
fælleskommunal digitaliseringsindsats efter 2020 skal bidrage til at løfte. 

Udfordringerne med data kræver en nærmere uddybning for at få omsat 
dem til konkrete handlinger og en strategi for kommunernes tilgang til 
anvendelse af data i kerneopgaverne.

1.2 Formål
Formålet med foranalysen er at skabe et solidt beslutningsgrundlag for 
en kommende fælleskommunal, tværgående datastrategi. Foranalysen 
skal klarlægge, hvilken værdi kommunerne vil skabe med data samt 
identificere elementer i et fælles roadmap for udarbejdelse af en 
tværgående datastrategi. Herunder skal foranalysen pege på, hvad der 
med fordel kan løses fællesoffentligt og fælleskommunalt.  
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Foranalysen ligger i forlængelse af strategien ”På forkant med fremtidens 
velfærd” og gennemføres forud for en ny handlingsplan for digitale 
indsatser i kommunerne og fællesoffentligt efter 2020.

Med afsæt i kommunernes behov og borgerne forventninger ift. 
anvendelse af data skal foranalysen således undersøge, hvad en 
fælleskommunal datastrategi skal indeholde. Undersøgelsen skal afdække, 
hvilke udfordringer de forskellige fagområder i kommunerne oplever og 
hvad der skal til, for at man også på tværs af fagområderne kan løfte 
arbejdet med data på en måde, der giver værdi i kommuner og for den 
enkelte borger. 

Undersøgelsen skal finde den rette balance mellem, hvad der på den ene 
side giver tilstrækkelig operativ anvisning til, hvordan data får den 
kvalitet og de egenskaber, der er nødvendige for at data kan gøre nytte i 
forbindelse med styring, forudsigelser, beslutningsstøtte mv. i 
kommunerne og hvordan vi på den anden side tilgodeser, at der er rum 
til, at kommunerne kan arbejde med data på en fleksibel måde, afstemt 
efter den konkrete situation og de lokale behov.

Foranalysen skal indhente inspiration fra globale erfaringer samt den 
fælleseuropæiske og den statslige datastrategi. Arbejdet skal stå på 
principperne i den fælleskommunale rammearkitektur: 

 Data som værdiskabende ressource 
 Anvende åbne og internationale standarder og krav
 Stille data og løsninger til rådighed for private
 Dele og genbruge data
 Anvende fælles regler for dokumentation af data
 Give data den fornødne kvalitet 
 Udstille oplysninger om datakilder, begreber og datamodeller 
 Levere data i henhold til aftalte servicemål 

Foranalysen skal inddrage allerede opnåede erfaringer med 
fælleskommunalt data, herunder FLIS, Helhedsorienteret indsats, 
Fællessprog III og andre projekter med fokus på behov for 
sammenhæng internt i den kommunale sektor på tværs af fagområder og 
behov for alignment med andre sektorer. Arbejdet med foranalysen skal 
ikke have en opsættende virkning på verserende dataarbejder.

1.3 Gevinster
KL vil med foranalysen bane vejen for at det fælleskommunale arbejde 
med data på alle fagområder får en fælles tilgang og begrebsforståelse, så 
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mål og principper i praksis kan omsættes til at kommunerne i sidste 
ende:

- Har styringsdata af høj kvalitet (aktualitet, troværdighed, 
genkendelighed osv.)

- Får valid viden om effekten af forskellige indsatser
- Lever op til borgernes ønsker om transparens og dataadgang
- Opretholder borgernes tillid til kommunernes brug af data
- Realiserer helhedsorienteret sagsbehandling
- Yder databaseret beslutningsstøtte
- Bliver bedre til at forudsige diverse scenarier
- Tilvejebringer relevante datamængder til machinelearning, 

kunstig intelligens mv.

1.4 Resultatmål
Målet for foranalysen er at få et overblik over nuværende og planlagte 
fælleskommunale arbejder med data på de forskellige fagområder og 
identificere de forretningsmæssige behov og ønsker til dataanvendelse i 
kommunerne. 

2. Leverancer og succeskriterier 
Der er tale om et forprojekt, der skal understøtte og styrke kvaliteten 
af indsatser på dataområdet i kommunerne de efterfølgende år.

Resultatmål
Når foranalysen er gennemført foreligger et beslutningsgrundlag for igangsættelse af 
en fælleskommunal datastrategi og et beslutnings- og prioriteringsgrundlag med 
forslag til det videre arbejde med data på såvel kortere som længere sigt.

Leverancer
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3. Budget
[Leverance 1 og 2]
Aktivitet/år 2020 I alt
Lønudgifter 250.000 250.000
Øvrige 
omkostninger

110.000 110.000

Samlet finansiering 360.000

Lønomkostningerne dækker ¼ årsværk til inddragelse af relevant 
forretningsviden fra fagkontorerne og ca. 100 timer til it-arkitekters 
medvirken. Øvrige udgifter dækker køb af ekstern konsulentbistand, 
som skal bistå med viden og kvalitetssikring i projektet samt en 
mindre sum til øvrige projektomkostninger, f.eks. afholdelse af 
workshops med deltagere fra kommuner, KL og KOMBIT. 

Et kvart årsværk indgår i projektgruppen som ansvarlig for at bære 
erfaringer og behov for en fælles ramme for arbejdet med data ind i 
projektet, især baseret på arbejdet med Fælles SprogIII. Center for 
Digitalisering og Teknologi finansierer projektledelse og 
mødeomkostninger lige som fagkontorerne forudsættes at levere 
timer estimeret til 10-15 timer pr. fagkontor.

Opstartsmøde og projektplanlægning inklusiv skærpet projektbeskrivelse
 Leverance 1: projektplan

Workshops med fagområderne om vision, behov, kendte aktiviteter og korte 
såvel som langsigtede mål for arbejde med data  

 Leverance 2: 
Identifikation af nødvendige elementer i tværgående datastrategi 
(overordnet roadmap)

 Leverance 3: Skabelon til tværgående datastrategi (temaer, struktur og 
hovedbudskaber)
Bred involvering af relevante interessenter i KL og kommunerne

Succeskriterier
 Foranalysen er en succes, hvis kommunerne og KL på den baggrund kan 

udarbejde en fælleskommunal datastrategi med tilhørende roadmap, som 
understøtter, at der på tværs af fagområder er sammenhæng og en klar vision 
for, hvordan KL og kommunerne anvender data.
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4. Tidshorisont
Indsatsen ligger fra bevillingsbrevet er modtaget og frem til forventet 
afslutning senest oktober 2020. Derefter vurderes om projektet skal 
overgå til en ny fase, med supplerende finansiering efter behov, som skal 
udmønte sig i en vedtagen fælleskommunal datastrategi inden årets 
udgang. Den videre fase efter foranalysen kan rumme følgende 
leverancer:

 Leverance 4: Tværgående datastrategi
Udarbejdelse, godkendelse og kommunikation

 Leverance 5: Handlingsplan 
Udarbejdelse af et solidt grundlag for en samlet, prioriteret plan for 
udmøntning af datastrategien på kort og mellemlang sigt.

5. Risikovurdering af projektet
Risikoen for ikke at lykkes med forprojektet vurderes som lav, 
forudsat, at de medvirkende deltagere har tid nok til at bidrage til 
opgaven.

6. Interessenter
Borgerne, der med kommunernes strategiske tilgang til arbejdet med 
data skal opleve en højnet service, øget tryghed og god velfærd. 
Medarbejdere og ledere i kommunerne med viden om 
forretningsbehov og data, evt. via KLs netværk for BI- og dataanalyse og 
Arkitekturrådet.
Stat, regioner og øvrige beslægtede aktører i det kommunale 
datalandskab.
Omverdenen i øvrigt, evt. via Kommunernes Teknologitænketank og 
KLs strategiske forum for leverandører og konsulenthuse.  

7. Organisering 
For at sikre progression og kvalitet til tiden nedsætter KL en 
styregruppe med repræsentanter fra KLs fagområder og KOMBIT. 
Kommunernes it-arkitekturråd fungerer som kommunal følgegruppe, 
for at sikre arbejdets retning og kommunal forankring.



2.4 Orientering vedr. arbejdet i ’Udvalget for Arkitektur og 
Standarder’



Kommissorium 28. januar 2020
CTD/CJV/MBK
J.nr. 2019 - 6439  

Udvalg for arkitektur og standarder (UAS)

Formål og mandat
Udvalget for arkitektur og standarder (UAS) har til formål at understøtte, at 
offentlig digitalisering udvikles med fokus på sammenhæng i brugerrejser og 
processer, sikker og effektiv datadeling, samt fælles standarder og infrastruktur, 
hvor det er relevant. 

Udvalget for arkitektur og standarder (UAS) har ansvar for at udvikle og 
vedligeholde den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA), som er en portefølje af 
arkitekturprodukter, som er vedtaget af den nu nedlagte fællesoffentlige 
styregruppe for data og arkitektur. 

Udvalget skal bistå de øvrige styregrupper i det fællesoffentlige samarbejde og 
generelt understøtte offentlige myndigheder med rådgivning, udvikling og 
formidling om arkitektur og standardisering for digitalisering. 

Projekter og opgaver
Udvalget overtager ansvaret for færdiggørelsen af initiativ 8.1 i den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi (FODS 2016-2020) fra den hidtidige styregruppe for data og 
arkitektur. Udvalget skal sikre videreførelse og videreudvikling af det 
fællesoffentlige samarbejde om arkitektur og standarder. Samtidig skal gruppen 
løbende samarbejde med de tre nyetablerede styregrupper for henholdsvis Digital 
kommunikation, Danmarks digitale infrastruktur og Nye teknologier og bedre 
brug af data. Dette samarbejde skal sikre sammenhæng i de konkrete 
arkitekturprodukter, som er nødvendige for de projekter, som udvikles under 
styregrupperne.

Hovedopgaverne kan beskrives således:

1. Styring af den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA) 
Udvalget har ansvar for den formelle optagelse af arkitekturprodukter, 
standarder mv. i FDA. Produkterne kan udarbejdes i forskelligt regi, fx i regi 
af FODS projekter, offentlige myndigheder, EU, OECD og internationale 
standardiseringsorganisationer. UAS har i forlængelse heraf ansvar for at 
vedligeholde et overblik og overordnet overvågning af, om der er behov for 
vedligehold af produkterne i den samlede portefølje af FDA-aktiver. UAS har 
desuden ansvar for at fastsætte styringsmodellen for porteføljen og skal 
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anvende dennes procedurer for beslutninger om optagelse, indstillinger om 
vedligeholdelse og beslutninger om udfasning. 

2. Rådgivning af partsforum, styregrupper og projekter mv. 
Udvalget skal – med fokus på tværgående hensyn - rådgive om udvikling og 
anvendelse af fælles arkitektur og standarder på baggrund af de 
forretningsbehov, som identificeres og prioriteres i partsforum, de 
fællesoffentlige styregrupper og projekter. Desuden kan UAS, hvor det er 
relevant, bidrage til rådgive bredt overfor offentlige myndigheder. 
Udgangspunktet for rådgivningen skal være aftalte arkitekturanbefalinger, 
herunder hvidbogen om digital arkitektur og øvrige anbefalinger fra FDA-
porteføljen samt hensyn til øvrige fællesoffentlige aftaler. Rådgivningen har til 
formål at udbrede anvendelsen af FDA, men den skal være pragmatisk og tage 
udgangspunkt i nytteværdi og afvejning mellem hensynet til det enkelte projekt 
og tværgående hensyn.

3. Review af digitaliseringsprojekter
Udvalget skal bistå med arkitekturreviews af relevante projekter. 
Arkitekturreviews gennemføres først og fremmest af fællesoffentlige projekter, 
men kan tillige gennemføres for andre offentlige digitaliseringsprojekter, hvor 
hensyn til tværgående sammenhæng har en væsentlig betydning. 
Gennemførelsen af reviews har særligt til formål at sikre at projekterne i deres 
arbejde har tilstrækkeligt fokus på sammenhæng og datadeling. Review sker 
tillige med henblik på kvalitetssikring af projekters arkitekturprodukter som fx 
målarkitektur og løsningsarkitektur, begrebs- og datamodeller, 
snitfladestandarder samt komponenter og services med særlig fællesoffentlig 
interesse. Parterne kan stille krav om, at et fællesoffentligt projekt er genstand 
for review under UAS, fx hvis projektet er strategisk vigtigt og/eller har 
sammenhæng/snitflader til øvrige strategisk vigtige indsatser. UAS har ansvar 
for at vedligeholde en review-model, der sætter rammer for arkitekturreview 
og som bygger på FDA-porteføljen, herunder hvidbogsprincipperne, 
retningslinjer for arkitekturdokumentation, referencearkitekturer, modelregler 
og andre relevante retningslinjer.

4. Udvikling og vedligehold af konkrete arkitekturprodukter og standarder 
Partsforum og de fællesoffentlige styregrupper kan bestille opgaver til 
udvikling i regi af UAS. Det kan fx være referencearkitekturer, retningslinjer 
og vejledninger om metode, tekniske specifikationer, sammenhængende 
begrebs- og datamodeller, kataloger, mv. Tilsvarende kan andre 
fællesoffentlige fora, som eksempelvis Arkitekturforum for grunddata løfte 
tværgående problemstillinger i forhold til eksempelvis Grunddatamodellen til 
behandling i udvalget. Udvalget kan også af egen drift igangsætte udvikling af 
tværgående arkitekturprodukter. 

5. Formidling af den fællesoffentlige digitale arkitektur
Udvalget har ansvar for formidling af FDA. Udvalget skal sikre, at formidling 



 Side 3 af 4

sker med henblik på, at den fælles arkitektur og standarder kommer bredt i 
anvendelse, hvor det er relevant og giver mest mulig værdi. Det kan fx ske 
gennem generel kommunikation via hjemmeside, konferencer, netværksmøder 
for fageksperter og andre former for videndeling og erfaringsopsamling. 

Udvalget kan nedsætte relevante arbejdsgrupper og netværk, herunder 
eksempelvis arkitekturarbejdsgrupper knyttet til igangværende projekter, 
reviewpanel, netværk for arkitekter, forum for datadistributører og følgegruppe 
for modelregler. 

Udvalget skal bidrage til koordinering med tilsvarende organer inden for 
forskellige domæner, jf. fx Statens It-råd, Det rådgivende udvalg for standarder og 
arkitektur (RUSA), Regionernes it-arkitekturråd (RITA) og Kommunernes IT-
arkitekturråd. Dette kan fx ske ved at identificere og håndtere konkrete snitflader, 
aftale samarbejde og arbejdsdeling, gensidig deltagelse i aktiviteter og møder, 
koordinering af bemanding af arbejdsgrupper, reviewboards, o.l. 

Økonomi
Udvalgets budget for 2020 udgør 1.676.000 kroner svarende til budget for initiativ 
8.1 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (FODS 2016-2020). Fremadrettet 
budget aftales i regi af Partsforum/Økonomistyringsudvalget.

Såfremt det prioriteres at igangsætte større arbejder, der forudsætter eksternt 
budget, så kan UAS indstille til Partsforum/Økonomistyringsudvalget, at der 
ansøges om finansiering til konkrete projekter. Såfremt øvrige fællesoffentlige 
styregrupper tilsvarende bestiller større opgaver, som forudsætter et ekstern 
bistand forudsættes dette finansieret af den bestillende instans. 

Medlemmer
Udvalget for arkitektur og standarder skal være sammensat af repræsentanter fra 
de fællesoffentlige parter. Medlemmerne af udvalget skal både besidde faglig 
kompetence i forhold til arkitektur og standarder, samt passende 
beslutningskompetence på chefniveau. 

Den konkrete sammensætning af udvalget for arkitektur og standarder tager 
udgangspunkt i den sammensætning, der var i det tidligere SDA dvs. KL, Danske 
Regioner, SDFE, ERST, UFST, STAR, STIL, MFVM, SDS, ATP, Rigspolitiet, 
DST og DIGST. KL og DR deltager med to repræsentanter.

Udvalget for arkitektur og standarder kan beslutte at invitere andre myndigheder 
med, hvis konkrete forretningsbehov tilsiger det.

Møder
Der afholdes som udgangspunkt [4] møder om året.
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Sekretariatsbetjening
Digitaliseringsstyrelsen har ansvar for sekretariatsbetjeningen af UAS.



2.5 Fællesoffentlig datainfrastruktur for indendørsgeografi
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Bilag A: Interviewmateriale



 

 

 

KOMMUNAL BEHOVSAFDÆKNING FOR INDENDØRS GEOGRAFI 1  

1. INDLEDNING OG KONTEKST 

Rambøll har i oktober-december 2019 bistået Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 

(SDFE) med at belyse behov og potentialer for etablering af en national datainfrastruktur af 

komplekse bygningers indre; også benævnt ”Indendørs geografi”. Som led i dette er afholdt en 

række interview med efterfølgende opsummering af materialet herfra. Alle interviewpersoner er 

udpeget af KL i samarbejde med SDFE. 

 

Interviewpersonerne har både på skrift inden, samt mundtligt som indledning til interviewet, 

modtaget en introduktion til projektet og således baggrunden for interviewet: 

 

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) og KL er i gang med at undersøge potentia-

ler og udfordringer ved at etablere en datainfrastruktur for indendørs geografi. I den forbindelse 

interviewer vi en række videnspersoner udpeget af KL og SDFE, for at kvalificere kommunernes 

overvejelser og mulige tilgang til etablering af en sådan infrastruktur. 

 

En datainfrastruktur for indendørs geografi vil være baseret på standarder og aftaler, der skal 

sikre, at grundlæggende informationer om bygningers indre geografi kan gøres tilgængelige for 

andre end den enkelte bygningsejer, på en struktureret og standardiseret måde. Denne datain-

frastruktur for indendørs geografi vil skulle være fælles på nationalt niveau, og er primært til-

tænkt større (i første omgang offentlige) bygningskomplekser. Databasen kan ses som en paral-

lel til de udendørs adresser (Danmarks Adresseregister). Tanken er, at på det adressepunkt, hvor 

Danmarks Adresseregister stopper, begynder den indendørs steddatabase, således at de to regi-

stre supplerer hinanden. 

 

Dette betyder, at det overvejes at lave et register, hvor indendørs geografiers data dannes (unik-

ke referencer), opbevares, løbende revideres, og distribueres fra. I sin fysiske form er det en 

database, som vedligeholdes, sikres og ejes af staten. Data vedligeholdes af dataejerne. En sted-

database kunne f.eks. indeholde følgende: Koordinater for alle rum, herunder placering af døre, 

vinduer, nødudgange – Rummets funktion, f.eks. gang, mødelokale – Rummets kapacitet, f.eks. 

mødelokale med plads til 20, projektor – Rummets varmeforbrug etc. 

 

Ideen og initiativet kommer fra SDFE, men opgaven skal drives lokalt fra kommunerne. 

 

Der er blevet afholdt syv interview, med deltagelse af i alt ni interviewpersoner (under enkelte 

interviews deltog to repræsentanter fra den pågældende kommune). Der er således indsamlet 

input fra syv forskellige kommuner. Interviewpersonerne er ledelses- eller fagspecialistprofiler 

primært indenfor ejendomme og byggeri for den samlede kommune, en enkelt er dog leder in-

denfor kommunens kulturforvaltning med ledelsesansvar specifikt for kommunens idrætsfacilite-

ter og svømmehaller. Med undtagelse af denne, refererer interviewpersonerne typisk til økonomi 

og det politiske system på kommunens ejendomsområde samlet set. Interviewpersonernes ar-

bejdsområder strækker sig fra strategisk arbejde i forhold til kommunens ejendomsportefølje, 

over klassisk bygherrerådgivning, til arbejdet med digitalisering af ejendomsforvaltningen og 

organisering af vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse generelt. 

 
 

2. VURDERING AF PERSPEKTIVER 

Kommunerne står med mange løbende udfordringer i deres brug og forvaltning af bygningskom-

plekser og ejendomme uanset om disse er selvejede, lejede/leasede eller indgår i andre arran-

gementer omkring offentlig adgang, vedligeholdelse eller blot et fælles overblik. 
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Konsekvenserne af både nye og gamle politiske udfordringer analyseres konstant: Indretning og 

etablering af bygninger som følge af den demografiske udvikling, minimumsnormeringer på dag-

institutionsområdet, kvadratmeter nok til at udføre arbejdet, er der kontorer nok, eksisterer in-

ventaret til at kunne løse udfordringerne, klima- og energioptimering etc. Samt i den daglige 

anvendelse og forvaltning af bygningerne: Hvor findes hvad, hvilke adgangsveje (eller udveje) 

findes og er de mest hensigtsmæssige i givne situationer, hvordan gøres hverdagen nem for 

f.eks. mobilitets- eller synshandicappede, udpegning af teknikrum eller fejlbehæftede bygnings-

elementer til håndværkere, nedlukning af varme og lys i ubrugte lokaler etc. 

 

Alt sammen noget, og meget mere til, der klart leder i retning af potentialet i at skabe et langt 

bedre og mere detaljeret overblik over den offentlige (og generelt offentligt tilgængelige) byg-

ningsmasse. 

 

Indendørs geografi er derfor i bred forstand et område, der ses meget positivt på i kommunerne, 

og som der er mange forventninger til nytteværdien af. Det er dog i høj grad muligheden for at 

kæde anden viden, andre data, sammen med bygninger, arealer og lokaler, der vækker begej-

string, mere end blot kort- og lokations-informationer som indendørs geografi i snæver forstand 

dækker over. Men hvor alle kommuner ser klare individuelle lokale perspektiver, nytteværdi og 

gevinster, ser reelt ingen andet end ganske begrænsede fordele ved at etablere en fælles tilgang, 

en national database, på området – selv i en afgrænset form, der ”blot” forlænger eksisterende 

almen tilgang til udendørs geografi (via helt almindelige kortapplikationer) ind i større offentlige 

bygningskomplekser. 

 

Kommunerne arbejder med indendørs geografi fordi det er sund fornuft, men de gør det hver 

især på egen vis og i en form, som matcher de lokale tilgange og behov. Viden, kort- og loka-

tionsdata samt andre informative datalag findes allerede i større omfang, men ikke nødvendigvis 

i en form, så det kan bringes sammen på tværs. Samtidig er de redskaber og processer, kommu-

nerne har etableret omkring det, ganske forskelligartede. Og reelt har ingen haft afsæt i tanken 

om at nyttiggøre den etablerede viden for andre, hverken i forhold til den bredere offentlige sek-

tor, overfor virksomheder eller overfor borgere. Så strukturer, processer, koblinger mellem data-

lag, værktøjsanvendelse etc. understøtter ikke som udgangspunkt en nem sammenbinding eller 

ekstraktion til en fælles database. 

 

En klar udfordring for kommunerne ved en bredere offentlige anvendelse af indendørs geografi-

data er, at de ikke selv nødvendigvis har behov for en fuldt løbende og detaljeret retvisende re-

præsentation, men at et aggregeret overblik ofte er tilstrækkeligt til daglig forvaltning og beslut-

ningstagning. Derfor ser kommunerne en betydelig ekstraarbejdsopgave og -omkostning i både 

at bringe grundlaget i en stand så det giver mening, og er teknisk muligt, at dele, men også en 

omfattende løbende opgave i at holde det vedlige, uden at det følges af en modsvarende lokal 

nytteværdi af tilnærmelsesvis samme størrelse. At der så, som senere beskrevet, nødvendigvis 

må være begrænsninger i hvilke deldata (herunder lokaleinformation) der så kan stilles til rådig-

hed, samt en særskilt forvaltning heraf, er en yderligere komplikation. 

 

Fælles for indendørs geografi for flertallet af de interviewede kommuner er: 
 Området har et kæmpe potentiale, og visionen om nyttiggørelse er flot. Derfor investeres 

der lokalt allerede ganske massivt heri, og for nogles vedkommende allerede over mange 

år. 

 Men det er ganske vanskeligt at se værdien af en national database, selv i begrænset 

omfang. På et strategisk benchmarkingniveau – måske ja, operationelt – næppe. 
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3. POTENTIALER 

I dag eksisterer en lang række teknologier, som tilsammen giver nye muligheder for at overvåge, 

optimere og omlægge bygningsdriften med baggrund i automatiseret indsamling af detaljerede 

data om bygningers tilstand, performance og aktivitet. Sensorer, målere, dataloggere og interak-

tive enheder kan indsamle alt lige fra data om forbrug (vand, varme, lys, el), indeklima (CO2, 

luftfugtighed, temperatur), tilstedeværelse (IR, interaktive dørkalendere), placering (BIM, 

transpondere), positionering (GPS), tilstand (kameraer) osv. De teknologiske muligheder er 

mangfoldige, men nytten heraf afhænger fuldstændig af de styrings- og brugsmæssige gevinster 

(kan noget spares, bliver noget enklere, er noget mere tilgængeligt) set i forhold til de underlig-

gende investeringer, samt af de detaljeringsmæssige forudsætninger både bygningsgeografisk, 

kvalitets- og tidsmæssigt (hvilke og hvor mange elementer, sensorers tæthed, hvor ofte måles, 

hvor præcist etc.). 

 

Mange af disse teknologier er allerede i varierende omfang taget i brug af kommunerne men ofte 

med en informationsmæssig granularitet, der er meget grov (f.eks. hovedmålere for et bygnings-

kompleks og eventuelt bimålere p. fløj, men sjældent på lokaleniveau). Trods dette opnås allere-

de en ganske høj tilfredshed med de eksisterende muligheder, så potentialer (samt muliggørende 

teknologisk infrastruktur og investeringer) skal ses i kontekst heraf – der skal skabes en klart 

samlet positiv (og lokal) nytteeffekt udover det, der allerede opnås, ellers er villigheden hos 

kommunerne til at gøre en indsats eller foretage investeringer begrænset. 

 

Fælles for kommunerne generelt i dag er, at nytteværdien ved ovennævnte teknologier er knyttet 

til et makroniveau (bygningskomplekser, fløje) og at det generelt står uklart i hvilket omfang en 

finere granulering ned mod et mikroniveau (lokaler og elementer såsom vinduer, døre, radiato-

rer, elevatorer, installationsskakter) vil føre til øget nytteværdi udover den specifikke lokalviden, 

som allerede er tilstede herom. 

 

Indendørs geografi udgør af natur allerede fundamentet for den eksisterende nytteværdi, blot i 

en stærkt varierende form (både indenfor og på tværs af kommuner) lige fra viden forankret hos 

medarbejdere og plantegninger på papir, frem til kommuner som har 2D- (og i et vist omfang 

3D-) digitaliseret deres bygningsmasse. 

 

Fælles for indendørs geografi for flertallet af de interviewede kommuner er: 
 At det blot er et middel til at opnå en nytteværdi, ved at implementere lag af data fra bå-

de historiske og ovennævnte teknologier, samt af mere manuel bygningsvedligeholdel-

sesmæssig karakter, ovenpå. Lokalitet er kun et enkelt blandt mange parametre. 

 At der ikke meningsfuldt kan differentieres mellem selvejede og lejede/leasede bygninger 

eller andre former for bygningspartnerskaber med tredjepart eller potentielle bygninger 

på vej ind i ejendomsporteføljen. 

 Navigationsmæssigt er langt de fleste bygningsbrugere daglige og langsigtede, og langt 

de fleste bygninger anses for ganske overskuelige. Dog kan understøttelsen af handicap-

pede, håndværkere og foreninger bedres. Men der ses ikke et bredt offentligt behov. 

 Arealoptimering er kritisk, men handler mere om et aggregeret lokaleanvendelsesoverblik 

og lokal bookinginformation end om detaljeret lokalitetsviden.  

 Facility management udgør en meget væsentlig opgave, men med større fokus på en 

mangfoldighed af detaildata vedrørende hvert enkelt bygningselement mere end på loka-

litet, som kun er en enkelt parameter heri. 

 Energieffektivisering fremadrettet handler mere om lokal automatisering (slukke for for-

bruget, når ingen er tilstede) og tilpasning af andre systemer til at være lokalebaserede i 

stedet for bygningsbaserede (f.eks. energimærkningsordningen). 
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 Benchmarkingmæssigt er der et klart behov for nationale bygningsanvendelses- og -

forbrugsnøgletal til både inspiration og som belæg for beslutningstagning, men sjældent 

på lokationsniveau. 

 Kommunerne hver især virker ganske tilfredse med de individuelle løsninger og tilgange, 

de har. 

 

Bortset fra at nogle kommuner nævner mulige fremtidige fordele i at gøre ting på standardiseret 

vis, virker det evident, at de gode og robuste nytteværdiskabende praktiske eksempler fra virke-

ligheden (både i dansk og international kontekst) mangler som inspiration. 

 

Samlet set er kommunernes konklusionen vedrørende potentialerne ved national indendørs geo-

grafi: 

 At de generelt finder det vanskeligt at formulere reelle potentialer for indendørs geografi 

som andet end noget af mere eller mindre teoretisk karakter.  

 At det står ret uklart hvad potentialet er ved en national indendørs geografi-database.  

 At ressourcer og økonomi til at understøtte området udover allerede dækkede lokale be-

hov – og dermed lysten – halter lige nu. 

 

Mere konkret er et antal potentialetemaer karakteristiske for kommunerne: 

 

3.1 Indendørs navigation 

Et teknologiunderstøttet navigationsbehov anses som ret begrænset, da bygningsbrugerne typisk 

er daglige og langsigtede, samt at langt de fleste bygninger er relativt overskuelige. Handicapun-

derstøttelsen (særligt for f.eks. mobilitets- eller syns-besværede og demente), foreningsanven-

delse af lokaler samt håndværkerunderstøttelse kan dog bedres.  Der ses ikke et bredt offentligt 

behov. 

 

Mere specifikt giver kommunerne udtryk for: 
 Karakteristisk for potentialet her er store bygninger (komplekser), hvor enten mange 

mennesker uden bygningskendskab kommer, eller hvor forholdene er uigennemskuelige, 

specielt for visse handicappede borgere. Sygehuse (i regionalt regi) er et brugt eksempel.  

 Bygningsmassen udgøres hovedsageligt af skoler, institutioner og haller, hvor langt ho-

vedparten af brugerne typisk er gengangere og derfor kun undtagelsesvist forventes at 

have et teknologiunderstøttet navigationsbehov.   

 Biblioteker, rådhuse og servicecentre besøges oftere af uvante eller indkaldte borgere, så 

for dette begrænsede segment kan et vist behov være tilstede, herunder måske i særlig 

grad for ovennævnte handicapgrupper, da f.eks. hensigtsmæssige adgangsveje, eleva-

torplaceringer og skiltning ikke altid er indlysende for alle. 

 Mange lokaler har desuden en almen foreningsanvendelse, hvor en bredere kreds af bor-

gere kunne understøttes bedre i at finde frem. 

 Eksterne håndværkere og servicefolk har typisk et meget specifikt behov for at kunne 

finde frem til f.eks. teknikrum eller andre specifikke lokaliteter, så her kunne geotagging 

være en mulig fordel, men dette løses allerede i dag på anden vis.  

 

3.2 Udnyttelse af lokaler 

Alle kommuner arbejder intensivt med løbende arealoptimering, så der eksisterer et stort behov 

for et lokalt overblik over både den daglige primære (f.eks. skoledrift) og sekundære (f.eks. for-

eningsbrug) lokaleanvendelse. Desuden kunne en tværkommunal tilgang sikre endnu bedre ud-



 

 

 

KOMMUNAL BEHOVSAFDÆKNING FOR INDENDØRS GEOGRAFI 5  

nyttelse i områder omkring kommunegrænserne. Behovene ses dog lokalt og mere i retning af 

noget, som fælles (eller åbne) bookingsystemer kan bidrage til. 

 

Mere specifikt giver kommunerne udtryk for: 
 Nøgletal omkring lokaleudnyttelse både i relation til bygningers primære formål og se-

kundære formål er vigtige dimensioneringsparametre ifm. arealoptimering for kommu-

nerne. Opgaven løses i dag på ganske forskellig vis på tværs af kommunerne. Interessen 

for en fælles database er dog meget begrænset. 

 Særligt i periferien af de enkelte kommuner kan et fælles overblik over til rådighed væ-

rende lokaler i nabokommunerne være en fordel og bidrage til at sikre en bedre fælles 

udnyttelse, særligt ved sekundære formål. Fælles (eller åbne) bookingsystemer vil dog 

kunne løse opgaven. 

 

3.3 Energieffektivisering 

Kommunerne er allerede langt med energistyring og energiledelse på bygningsniveau – potentia-

let er i højere grad lokal automatisering (slukke for forbruget, når ingen brugere er tilstede) og 

samkøring af data med f.eks. en lokalebaseret energimærkningsordning. Behovene ses hovedsa-

geligt som rent lokale, bortset fra adgang til mere granulære data fra andre relevante fællessy-

stemer. Et fælles overblik over data om kommunale energiproducerende anlæg kan desuden 

blive en fordel. 

 

Mere specifikt giver kommunerne udtryk for: 
 I sig selv siger rums og bygningers geometri intet om deres energipotentiale, det kræver 

samkøring med relevante sensor- og målerdata samt lokaleanvendelse – gerne koblet 

med en automatisering af energiforbrug styret af brugeres fysisk tilstedeværelse. Kobling 

med andre databaser som f.eks. fra energimærkningsordningen giver mening, hvis de li-

geledes gøres rumbaserede (baseret på indendørs geografi). Men bortset herfra er der 

tale om en rent lokal opgave. 

 Der er fordele at hente ved at anvendte komponenter til energieffektivisering kan tale 

bedre sammen, men det handler mere om branchestandarder end om udveksling via en 

fælles database. 

 I takt med at kommunale bygninger i højere grad også bliver energiproducerende (sol-

fangere, solceller) vil et fælles overblik heraf give nogle fordele. Det er dog i langt højere 

grad data om løsningerne i sig selv, snarere end lokaliteten heraf, der kan nyttiggøres. 

 

3.4 Facility management 

Kommunerne bedriver allerede i dag facility management på et højt professionelt niveau – poten-

tialet handler derfor om struktureret tilgængelighed af en mangfoldighed af detaildata vedrøren-

de hvert enkelt bygningselement mere end om lokalitet, som kun er en enkelt parameter heri. De 

fleste har allerede løsninger, der i rimelig grad understøtter deres behov – specielt for nyere byg-

ninger hvor BIM-modeller eksisterer. Detailkortlægning på et tilsvarende (BIM) niveau for den 

ældre bygningsmasse anses for urealistisk. Bygningskortlægning bør i øvrigt omfatte alle kom-

munalt anvendte bygninger og ikke kun selvejede, da kommunerne i betydeligt omfang både 

lejer/leaser og indgår i andre former for bygningspartnerskaber med tredjepart. 

 

Mere specifikt giver kommunerne udtryk for: 
 Adgang til detailviden om bygninger har stor værdi, herunder hvilke bygningselementer, 

der indgår, og hvor. Behovet rækker dog langt udover blot placeringen af f.eks. døre og 

vinduer, og omfatter også typer, stand, vedligehold etc. 

 For nyere og kommende bygninger eksisterer dybt detaljerede informationer standardise-

ret i BIM, for den ældre bygningsmasse er kommunernes systemanvendelse derimod ret 
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differentieret, og en pragmatisk tilgang til detaljeringsniveau er alment udbredt. De fleste 

har dog allerede løsninger, der giver et betydeligt højere detaljeringsniveau end blot in-

dendørs overblikskort – oplysningerne eksisterer blot spredt ud. 

 Der hvor BIM-modeller forefindes, giver det desuden adgang til at overveje augmented 

reality ifm. vedligeholdelse og omlægning. Kortlægning på et tilsvarende niveau af den 

ældre bygningsmasse vil være ressourcemæssig og økonomisk urealistisk. 

 Ved fælles krav til tilstedeværelsen (og eventuel fælles registrering) af elektroniske byg-

ningstegninger (f.eks. BIM) med en aftalt detaljeringsgrad vil køb eller leje og efterføl-

gende facility management af bygninger kunne forenkles. 

 Ved partnerskaber (ESCO, offentlig-private, leasing, leje) f.eks. ifm. drift, vedligeholdel-

sesplaner eller udbud, er fælles adgang til bygningsgeografiske data (herunder også for 

ejendomme der bruges, men ikke er ejede af, kommunerne) en fordel. Behovet vil dog 

ofte være på et ganske detaljeret niveau; ikke bare på et oversigtsniveau. 

 Ved en bredere bygningsregistrering – også udenfor kommunalt regi – vil en national da-

tabase kunne bruges til at identificere relevante leje-/leasingpotentialer. 

 

3.5 Benchmarking og nøgletal 

Kommunerne har løbende behov for indsigt i best practice både til inspiration men også som 

belæg for beslutningstagning. Tilgængelige nationale nøgletal både tværs af kommuner og på 

tværs af bygningstyper er derfor meget relevante, men sjældent på lokationsniveau. 

 
 National/tværkommunal benchmarking og nøgletal er vigtige inspirationskilder til optime-

ringsinitiativer (f.eks. udnyttelsesgrader, plads per elev/barn/medarbejder/…, energifor-

brug/vedligeholdelse/… pr. arealenhed). Baggrunden herfor er dog mere detaildata om 

lokaler end lokalitet og visualisering heraf. 

 

 

4. RAMMER OG FORVENTNINGER 

Hvis en fælles national database over indendørs geografi skal realiseres, er der en række forud-

sætninger, der skal være på plads og understøtte dette. En del af det datamateriale, der vil skulle 

samles i en fælles database, findes og bruges allerede lokalt i kommunerne. Hvis dette og mere 

skal samles i en fælles database, må det understøttes af nogle fornuftige rammer. Nedenstående 

beskriver hvilke rammer, kommunerne vurderer nødvendige for projektet. 

 

4.1 Det bliver ressourcekrævende. Forventninger om økonomisk kompensation 

Fælles for flertallet af de interviewede kommuner er, at de arbejdsopgaver, der individuelt vil 

skulle varetages for at understøtte en national steddatabase, vil medføre et så omfattende res-

sourceforbrug, at det forudsætter økonomisk kompensation udover de eksisterende rammer.  

 

Mere specifikt giver kommunerne udtryk for: 
 Det at skabe og kvalitetssikre data til denne fælles database, og efterfølgende løbende at 

holde data opdateret i tilstrækkelig grad, vil indebære en voldsom ekstra arbejdsbyrde i 

kommunernes allerede trængte rammer. 

 Udover arbejdstimer vil økonomi skulle findes til både scannings- og modelleringsværktø-

jer og sikring af specialkompetencer, enten in-house eller eksternt fra. 

 At levere data til en fælles national database i en relevant detaljeringsgrad vil være en 

arbejdsbyrde så omfattende, at de ressourcer, der vil skulle til for at løfte den, umuligt vil 
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kunne findes i deres nuværende budgetter, uden at det vil gå fra kommunernes nøgleop-

gaver 

 En forventning om økonomisk kompensation. 

 

4.2 Der skal defineres entydige begreber, modeller og proces – men af hvem og i 

hvilken detaljeringsgrad 

 

Kommunerne skal levere data – men må SDFE definere standarderne? 

Der er generel enighed om, at kommunerne naturligt må være ansvarlige for at producere data, i 

både tilstrækkelig detaljeringsgrad, og sikre at data løbende er retvisende. SDFE forventes her-

udover at skulle etablere og drifte den centrale database.  

 

Der er imidlertid ikke enighed om, i hvilken udstrækning SDFE må definere de standarder, som 

den fælles database skal baseres på. Anbefalingerne strækker sig fra, at den eneste realistiske 

model er, at SDFE definerer og dikterer standarder samt det tekniske set-up, over nødvendighe-

den af en forudgående proces hvor kommunerne bliver inddraget i diskussion om standarder og 

definition af begreber, til, at et diktat ovenfra ikke vil resultere i andet end modstand. 

 

Mere specifikt giver kommunerne udtryk for: 
 Der er stor indbyrdes forskellighed, så der skal defineres en barre, der ikke er sat højere 

end at alle kan være med. Omvendt skal niveauet sættes højt nok til at der skabes reel 

værdi, og at arbejdet kommer up to speed rimeligt hurtigt. 

 Der benyttes allerede et væld af standarder og formater rundt i landets kommuner, som 

allerede er valgt ud fra lokale overvejelser og beslutninger, og som ikke blot kan tilside-

sættes – men omvendt bliver nødt til at kunne omgås, hvis en fælles løsning skal kunne 

spille sammen på tværs. 

 Hvor det ikke direkte er muligt at udtrække data til et fælles format, ligger der en meget 

stor forandringsopgave i at tilpasse de lokale systemer og processer, som på mange må-

der fungerer fint i dag. 

 

Entydige standarder for data, modellering og kvalitetssikring – i en passende detalje-

ringsgrad 

For at kunne drage nytte af en fælles database er det afgørende, at der fastsættes standarder for 

data, modellering og kvalitetssikring – men også at disse er entydige og benyttes på samme 

måde af alle, der leverer data ind (f.eks. at areal opgøres på samme måde hos alle og begreber 

benyttes ensartet). 

 

Mere specifikt giver kommunerne udtryk for: 
 Det skal klart defineres hvilke data, der skal tilvejebringes, i hvilket format og med enty-

dig klassifikation af indhold. 

 Samtidig må der ikke gå detailstyring fra centralt hold i kommunernes udførelse af opga-

ven. Der skal sikres et passende niveau for ensartethed af indhold og proces. 

 Der anføres omvendt en bekymring for at ”drukne i data”. Der skal ikke registreres blot 

fordi det er muligt – leverede data skal føre til en reel nytteværdi. 

 

4.3 Hvem skal bruge data, og til hvad 

Hvilke data, der skal til for at skabe værdi, afhænger fuldstændig af hvad det er for en værdi, der 

skal skabes. Hvem skal drage nytte? Hvilke oplysninger til hvad? Fælles for flertallet af de inter-

viewede kommuner er, at det er vanskeligt, hvis ikke umuligt, at definere databehovet, hvis ikke 

der er sat en klar politisk retning for, hvad der skal opnås. 
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Mere specifikt giver kommunerne udtryk for: 
 Hvilke data, der skal til for at skabe værdi i en fælles database, kommer an på, hvilke 

forretningsmæssige behov der ønskes opnået. 

 Hvilke datamodeller, klassifikationer og opmålingsprincipper, der er de rigtige, kommer 

derfor an på i hvilket øjemed, data skal benyttes. 

 At skabe værdi af data fordrer samtidig en stor grad af modenhed hos dem, der skal bru-

ge data, og på hvilke måder de er i stand til at anvende informationerne. 

 

4.4 Det tekniske set-up får betydning for arbejdsbyrden hos de forskellige parter 

Registrering af rum mv. eksisterer allerede i dag i lokale fagsystemer. Værdiskabelse gennem en 

national database vil bl.a. basere sig på, at lokale registreringer kommer ind i den fælles data-

base. Det tekniske set-up omkring hvordan dette skal ske, vil være afgørende for, hvad det er for 

en opgave, der skal løftes af de forskellige parter. Er det kommunerne, der skal uploade data 

direkte i et fælles system, skal IFC-modeller indsendes til håndtering af SDFE, eller skal den cen-

trale database evt. have adgang til at trække data ude fra kommunerne? Hvordan den tekniske 

løsning tilrettelægges, er afgørende for, hvilken og hvor stor en arbejdsbyrde, den enkelte kom-

mune vil få. 

 

Mere specifikt giver kommunerne udtryk for: 
 At det vil gøre en betydelig forskel, hvorvidt den tekniske løsning kan baseres på, at der 

centralt hentes data fra kommunernes systemer – eller om det er kommunerne selv, der 

skal stå for at sende materiale ind i rette format og modellering. 

 I det omfang kommunerne selv skal indsende datamateriale, vil det være betydende for 

arbejdsopgaven, hvor nemt og ligetil dette kan gøres. I den ene ende af skalaen om 

kommunerne skal uploade data direkte ind i en fælles platform allerede ved registrerin-

gen (med de fordele og ulemper, der ligger i det), eller om der, hvilket er det forventeli-

ge, skulle ske et større behandlingsarbejde af data, inden de kan sendes ind. 

 Løsningens tekniske set-up vil være afgørende for, hvilke opgaver der skal løses hos de 

respektive parter, både med hensyn til omfang/mandetimer og kompetencebehov. 

 

4.5 Hvis det overhovedet skal være, skal det være et lovkrav 

At etablere og drive en national steddatabase kræver klar politik opbakning, både indledningsvis 

og løbende. Som en kommune direkte udtrykker: ”Hvis ikke projektet har politisk opbakning, er 

projektet ikke relevant”. Og det gælder både national og lokal politisk prioritering. Fælles for 

flertallet af de interviewede kommuners vurdering er, at hvis en sådan national database i det 

hele taget skal kunne etableres og drives med succes, bliver kommunal deltagelse nødt til at 

være et lovkrav.  

 

Mere specifikt giver kommunerne udtryk for: 

 Behov for minimumskrav til, hvad den enkelte kommune skal byde ind med. 

 Behov for politiske beslutninger om, og rammesætning af hvilke data, man faktisk er vil-

lige til at, eller skal, dele med andre. 

 Behov for et diktat oppefra, hvis ensretning af 98 kommuners tilgange til området nogen-

sinde skal finde sted. Erfaringen er, at selv på områder, hvor der i dag er krav om at gøre 

tingene på en bestemt måde, er dette ikke noget, der nødvendigvis bliver håndhævet. En 

lovgivning vil derfor skulle følges op med håndhævelse af samme, hvis projektet ikke blot 

skal gå i sig selv. Og hvis det bliver håndhævet, vil det forventeligt stadig afføde betyde-

lig modstand og diskussion, også over tid. 
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 Det anførte behov for ”tvang ved lov” er reelt et udtryk for den skepsis, kommunerne i 

det hele taget har overfor projektet. Som en kommune udtrykker det: ”Det bliver en 

enorm opgave, og jeg er noget tvivlende om det skaber værdi nok for os. Hvis der er no-

gen, der kan se den store værdi på længere sigt med det her, så tror jeg, at det skal 

komme centralt fra; at vi vil gøre det her, og hvordan vi vil gøre det.” 

 

 

5. DET DIGITALE BILLEDE PÅ BYGNINGSOMRÅDET I DAG 

Kommunerne har individuelt vidt forskellige forudsætninger for at indgå i, og nyttiggøre, et sam-

arbejde om indendørs geografi eller digital bygningskortlægning – i hvert fald på kort sigt. Nogle 

kommuner har arbejdet med systematisk bygningsdigitalisering siden 1990’erne, hvorimod andre 

først er kommet i gang for nylig. 

 

Spændvidden er stor, fra simpel registrering af rum og eksisterende bygningstegninger for sær-

ligt den ældre eller den mindst interessante (f.eks. offentlige toiletter) del af bygningsmassen, og 

i den anden ende af spektret kvalificerede 3D BIM-modeller for den nyere bygningsmasse (ofte 

baseret på AutoDesk Revit eller Dalux), men dog generelt kun omfattende overordnede byg-

ningsstrukturer og ikke nødvendigvis indeholdende detaljerede bygningselementer. En del af 

BIM-modellerne er desuden ikke målfaste, da de er etableret ved simpel indscanning af gamle 

bygningstegninger, pdf-filer eller hvad der nu har været til rådighed som grundlag. Størrelser, 

placeringer, eksistens af bygningselementer såsom skillevægge, døre og vinduer etc. er derfor 

ofte ikke retvisende. 

 

Selv om de fleste kommuner er godt undervejs, kan spektret kort karakteriseret som:  
 Nogle baserer sig stort set på den eksisterende dokumentation i forefindende form, andre 

har investeret i 3D punktsky-scannere og lasermålere, som bidrager til semiautomatisk 

rumopmåling. 

 Dem med lang vej endnu ser opgaven som meget stor og omkostningstung, selv hvis det 

blot handler om digitalisering af de primære bygninger. De er kun i begrænset omfang 

nået frem til overvejelser om mulig værdi. 

 Kommuner, der ser sig som færdige med at BIM-modellere (3D i et vist omfang, og 2D 

for resten men dog kun delvist i IFC-format), har også digitaliseret alle processer om-

kring det, og ser klar værdi i både fuldt overblik over råderum og økonomi. Men de ser 

ingen værdi i at opkvalificere alle bygninger til fuldt BIM- og IFC-niveau. 

Indsatsmæssigt prioriteres løbende efter vigtighed og nytteværdi – og i bred forstand efter 80/20 

reglen: 80% af værdien ligger ofte i viden om 20% af bygningerne. Tilgangen er ligeledes prag-

matisk: Først etableres simplere arkitektmodeller (f.eks. til minimum Level-Of-Detail LOD200 

niveau) for så efterfølgende at overlejre med datadetaljeringslag af f.eks. elevatorplaceringer og 

installationsskakte, og så tilknytte disse data til det anvendte facility management-system. 

 

Den primære indgang til skabelse af nytteværdi ligger dog helt generelt i de tillægsdata (f.eks. 

serviceaftaler, vedligeholdelsesplaner) som typisk registreres i de anvendte facility management-

systemer, ejendomsdatabaser eller selvopfundne værktøjer, og her knyttes til de lokale planteg-

ninger. 

 

Kommunernes digitale fundament for indendørs geografi er tydeligvis baseret på at understøtte 

deres allerede i dag veludførte individuelle facility management-opgave. Der tænkes hverken 

national eller fælles tilgang men findes mange gode eksempler på opnået lokal værdi med andre 

og mangeartede relevante data. Indendørs geografisk information er heri mere bi-informationer 

end noget primært. 
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Fælles for indendørs geografi for flertallet af de interviewede kommuner er: 
 Rumlige informationer forefindes generelt, men i mange former og oftest uden relationer 

til andre rum og bygningsdele. Direkte tilknyttede data om anvendelse og udnyttelse er 

usædvanlige. 

 Indendørs geografiske informationer er ikke udgangspunktet for nytteværdiskabelse, men 

ses oftest blot som en relevant information ifm. udnyttelsen af de øvrige data.  

 Det er en langsigtet opgave at få etableret digitale modeller af selv alle primære bygnin-

ger, og der er ikke noget umiddelbart incitament til at etablere det i et fælles format. 

Kommunerne vil derfor kun i et vist omfang kunne stille retvisende data til rådighed for en natio-

nal indendørs geografidatabase, men uden klare incitamenter til selv på den længere bane til at 

udbygge eller vedligeholde dem, udover hvor der kan opnås klar lokal værdi i relation til facility 

management-arbejdet.  

 

 

 

6. OFFENTLIG ADGANG TIL DATA 

Givet brugeres og borgeres generelle adgang til kort- og lokationsdata (Google, Apple, navigati-

onssystemer, SDFE etc.) samt diverse overlejrede datalag, der stilles til rådighed fra både de 

samme, men også mange mere specialiserede leverandører, virker det umiddelbart naturligt at 

det samme må gøre sig gældende for indendørs geografi i offentligt tilgængelige bygninger, og 

nogle af de interviewede kommuner giver da også udtryk for denne holdning. Når der desuden 

tænkes på den enorme værdi, vi som samfund generelt oplever ved de teknologiske muligheder 

for at stille både fundamentale kort-, lokations- og navigations-data bredt til rådighed samt over-

lejre dem med diverse nyttige informationslag, virker det tilsvarende naturligt. 

 

Og tænkes der kreativt over kombination heraf med yderligere teknologianvendelse, kan man 

som en kommune forestille sig det, ”f.eks. have rum tagget med RF-teknologi, og når Peters mor 

så går ind i klasselokalet, får hun direkte adgang til Aula. Så kan Aulas administratorer desuden 

se registreringen af at hun har været der og hvor længe”. De teknologiske muligheder er mange 

– om det så giver mening, er rimeligt, nyttigt, nødvendigt eller forsvarligt, er en anden diskussi-

on. 

 

Tager man omvendt sikkerheds-, forsikrings- eller retskravs-briller på udfordres forestillingen om 

den åbne offentlige adgang til kortinformation: 
 Kommunale boliger for ældre eller handicappede vil normalt være underlagt retskrav om 

privatlivets fred, og offentlig udstilling af boligernes tilgængelighed vil være uhensigts-

mæssig. 

 Skoler har ofte værdisikringsrum hvor f.eks. computere sættes i depot for natten, men 

deres placering og adgangsvejene hertil bør næppe skiltes. 

 Generelt vil der være rum med værdifuldt indhold, hvor det af forsikringsmæssige årsa-

ger vil være et brud på betingelserne, hvis de er identificerbare eller adgangsvejene illu-

streres. 

 Hvis det gøres identificerbart, hvor specifikke personer (sandsynligvis) arbejder, kan det 

blive nemt at begå personrettede (kriminelle) handlinger. 

 Målrettet terror, eller blot trusler herom, kan understøttes af frit tilgængelig adgangsin-

formation og lokaleoplysninger. 

Hertil kan man grundlæggende have den holdning, at disse problemstillinger omhandler imple-

mentering af bygningssikkerhed, men i et samfund, der i høj grad baseres på tillid, giver det 
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mening i højere grad at indtænke begrænset adgang til information end til etablering af værns-

arrangementer. Også selvom muligheden for at få adgang til en del af informationerne allerede i 

dag er tilstede via f.eks. forespørgsel hos de tekniske forvaltninger. Nogle kommuner har da også 

allerede været i dialog med sikkerhedsansvarlige og PET med det resultat, at der efterfølgende er 

lagt restriktioner på hvad der må ligge tilgængeligt for alle i f.eks. facility management-systemer. 

 

Andre problemstillinger rejser sig i forhold til kommunernes individuelle politiske overvejelser, 

hvor det f.eks. vil kunne blive lokalpolitisk udfordrende, hvis detaljer vedrørende f.eks. bygnin-

gers energiforbrug og vedligeholdelse ligger åbent fremme og nemt kan sammenlignes på tværs 

af kommunerne. Som en af kommunerne formulerer det: ”Ikke at man skal skjule noget for bor-

gerne, de skal bare ikke vide alt. Uvidenhed er meget rart en gang imellem”.  

 

Yderligere en problemstilling rejser sig, hvis man fra offentlig side lægger oplysninger ud som har 

en kommerciel værdi, og denne forsøges udnyttet af en kommerciel tredjepart, for når det of-

fentlige stiller data til rådighed, kan man også pådrage sig et ansvar, hvis de er fejlagtige. Det 

kan stille store krav til indsatsen omkring kvalitetssikring – også hvor kommunerne ikke selv i 

øvrigt har nogen nytteværdi ud af høj datakvalitet eller præcision. 

 

Rammerne for informationsafgrænsning må af natur være lokalt definerede af de enkelte kom-

muner og kan i praksis gribes an fra to vinkler: Enten kan kommunerne stille et særligt lokalt 

begrænset datasæt til rådighed for en fælles national indendørs geografi database, hvilket med-

fører dobbelt vedligeholdelsesarbejde, eller det muliggøres individuelt at rettighedsbasere adgan-

gen til et bredere fælles datasæt, hvilket så væsentligt forøger administrationen og sikkerheds-

kravene til en national løsning. 

 

Fælles for indendørs geografi for flertallet af de interviewede kommuner er: 
 At der af mange årsager ikke blot kan skabes fuld og åben offentlig adgang til kort, loka-

tionsbeskrivelser og yderligere datalag over offentligt tilgængelige bygninger.  

 At understøtte differentierede kort og datalag af hensyn hertil vil enten medføre dobbelt 

vedligeholdelsesarbejde eller tung administration uden nytteværdi for kommunerne. 

 Balancen mellem etablering af et nyttigt og værdifuldt offentligt tilgængeligt datasæt har 

stor betydning for hvilket ansvar, kommunerne pådrager sig. 

 



2.5 Fællesoffentlig datainfrastruktur for indendørsgeografi
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Følgende bilagsmateriale udgør et konsolideret og anonymiseret overblik over relevante kommunale 

interviewudsagn i relation til SDFE’s ”Kommunal behovsafdækning for indendørs geografi”. 

 

Materialet er kategoriseret tematisk ud fra undersøgelsens temaer, og grupperet så de forskellige 

interviewpersoners udsagn vedrørende forskellige emner er samlet med udsagn fra andre kommuner 

om samme emner. Nærværende afspejler således ikke slavisk forløbet af de enkelte interviews, men er 

en samstilling af udsagn vedrørende beslægtede temaer. 

 

1. Vurdering af perspektiver 

Kommune 1 Det er jo en fantastisk flot vision – med en masse arbejde i. 

 

Der er kæmpe potentiale. Det er også derfor, at vi her i kommunen har valgt 

at bruge penge på eksempelvis at lave 3D-scanninger, for at få et bedre 

datagrundlag. Men det behøver ikke nødvendigvis at have noget som helst at 

gøre med en national database. Der behøver ikke komme noget ovenfra til at 

sætte rammerne for, om man vil det her. Vi gør det her, fordi det er sund 

fornuft. Der er nogen store potentialer i at have et godt datagrundlag, men 

hvorfor gøre det nationalt?  

 

Gevinsten må være lidt ligesom den offentlige informationsserver; med 

datatilgange hvor man kan koble databaser på kryds og tværs, som kan give 
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noget værdi. Og kæde forskellig viden sammen med en digital bygningsmodel. 

Det er her, jeg tænker potentiale og stort. Det er her man begynder at snakke 

big data. At bruge arealerne bedre, men egentlig også det med at få et bedre 

overblik. Så bliver det fokus på borgeroverblik; at borgeren har overblik over 

det. Men igen, jeg kan ikke nødvendigvis se, at det ville give en værdi at få 

data ind på en central database. 

 

Man vil sikkert på mange måder kunne yde borgerne noget service, som man 

ikke nødvendigvis gør i dag. Det bliver bare den evindelige diskussion med, om 

vi har råd til at levere et måske øget serviceniveau. Det vil formentlig kunne 

være meget værdiskabende i de borgerrettede enheder, som kan være 

interesserede. 

 

Mine kollegaer og jeg er hele tiden bannerførere på at starte aktiviteter op. Vi 

bruger vores bygningsmodeller i dag til at være udfordrende på både 

demografiudvikling, men egentlig også sige, hvad er der eksempelvis af 

konsekvenser, hvis en minimumsnormering blev indført på 

daginstitutionsområdet. Har vi kvadratmeter nok, er der kontorer, har vi 

inventaret til at kunne løse de udfordringer? Det er noget af det, vi kommer til 

at arbejde med til næste år eksempelvis. 

 

Kommune 2 Jeg ser meget begrænsede potentialer, vil jeg sige. Jeg ser det naturligvis fra 

en bygningspladsstol. Dem som leverer borgerrettede ydelser, ser måske nogle 

andre muligheder end jeg gør. 

 

Vi arbejder på at udbrede adgangen til vores rum. Rumregistreringer til 

brugere rundt omkring i huset, også ikke-teknikere, så vores kollegaer kan 

finde rundt og så videre. Det er planen her. Men der er slet ikke nogen, som 

har overvejet, at folk udefra skulle kunne kigge ind. 

 

Én af tankerne bag er, at leverandører ville kunne tilbyde nogle ydelser, som 

de ikke kan i dag, fordi de nu har adgang til nogle data. 

Det tror jeg squ simpelthen ikke på. Der er selvfølgelig lige en enkelt, og det er 

udbud af rengøring. Så leverandører kan byde mere præcist. Ellers kan jeg 

ikke forestille mig, hvad det skulle være, det rækker min fantasi ikke til. 

Min umiddelbare reaktion det er, at sådan et kæmpe arrangement kan næppe 

give værdi ift. hvad det kommer til at koste rundt omkring. Det har jeg svært 

ved at se. 

 

Kommune 3 Man kan sige, at den viden der bliver efterspurgt i projektet, det er en viden vi 

har, på rigtig mange af vores bygninger. Lige hvor relevant det er for borgere i 

andre byer osv., hvilke rum vi har i vores kommunes ejendomme. Jeg kan godt 

forstå ideen og initiativet, men bliver lidt mat i betrækket, der hvor det skal 

drives lokalt af kommunerne. Det er en kæmpe opgave at vedligeholde det her 

data. 

 

Vi har alle de oplysninger i forvejen, fordi vi har en digitaliseret 

bygningsmasse. Det optegnede i 3D er rigtig meget. Mange af vores arealer 

indeholder også oplysninger om, hvad lokalet indeholder. Alle vores rum er QR-

kodet. Vi har en kæmpe viden på lokaleniveau. Så man kan sige, der er ikke 
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noget af det her, som er nyt på den måde. Det nye er at dele det med 

borgerne, hvis det er der, det skal hen. Eller at dele det med andre i det hele 

taget. 

 

Vi vil ikke mene, at der er potentiale i den nationale database. Vi kan allerede 

koble de her informationer sammen med det, vi har. Det kommer også an på, 

hvilket niveau du ser det. Hvis det er på det strategiske niveau, så er der en 

idé i det; så har du mulighederne for at kunne aflæse potentialerne i stedet for 

at skulle ud og hente oplysningerne hos alle kommunerne. Men hvis vi ser det 

på et mere operationelt niveau, tror jeg ikke, der er glæde eller gavn ved at 

have det på nationalt niveau. 

 

Det kniber lidt at se ambassadører eller drivere for sådan en fælles database 

her. Det ville også alt andet lige koste os nogle ressourcer. Vores direktør for 

området er meget interesseret i digitalisering generelt. Så jeg vil slet ikke 

afvise det, men det er en beslutning, der skal ligge direktionen. Man vil nok 

være positiv, men det skal virkelig være klart, what is in it for us. 

 

Måske som inspirationskatalog, men omvendt har vi allerede noget gennem 

Kloge Kommunale Kvadratmeter og Nøgletalssamarbejdet (Det kommunale 

nøgletalssamarbejde på ejendomsområdet, red.). Med en lille model, hvor vi 

måler os op imod hinanden i kommunerne. 

 

Kommune 4 Det der er vores bekymring er, at vi vil meget gerne være med fra starten af, 

for hvis det her er noget, som bliver trukket ned over hovedet på os på et 

tidspunkt, så vil vi gerne have lov til enten at præge det eller være på forkant, 

så vi ikke får registreret vores ejendomme på en dårlig måde på længere sigt. 

Umiddelbart tænker jeg, at lige her og nu vil vi ikke have den store gavn af 

det, fordi vi har tjek på vores eget forbrug af energi, og vi har fuldstændig tjek 

på, hvor mange toiletter vi har, og hvor meget gangareal vi har og så videre. 

 

Det er jo det ressourcespørgsmål og som altid der, man bliver lyseslukker. Vi 

får jo ikke tilført ressourcer. Så det med at opdatere noget, der kræver man-

power, er vi altid en smule forsigtige med. Men hvis teknikken kan hjælpe os 

på sigt, er det selvfølgelig rigtig fint, hvis det kan lade sig gøre. Vi er også 

meget opmærksomme på, hvilken værdi har det her? Kan vi bruge det til 

noget? Får vi reelt brug for det, for der er ingen grund til at samle data, som vi 

ikke kommer til at bruge. 

 

Jeg tror jeg, at jeg har svært ved at kunne lave en business case, som kunne 

vise en tilbagebetalingstid, der var på et niveau, så vi får vores byråd til at sige 

ja til det. 

 

Kommune 5 Det ville give værdi ift. fx adgang til lokaler. Men arbejdsbyrden… 

 

Kommune 6 Hvis vi sidder og snakker hoved og mave, så siger min mavefornemmelse, at 

det her sagtens kunne være et rigtig godt projekt, men mit hoved siger, hvor 

faen er det lige, vi finder nok interessenter til at starte med, som vil smide nok 

penge og tid i, at det kommer derhen hurtigt nok. 
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Kommune 7 Vi vil gerne kunne lave bedre prognoser - jo mere man ved om en bygning – jo 

mere ved man om den er egnet til brugergruppen. Men vi skal svare 8 mio., og 

det forventer jeg ikke kan spares via en steddatabase. 

 

Jeg kan ikke lige se gevinsterne for mig. Vi har ikke noget at gøre med 

logistikken ude på lokationerne – så det ville ikke påvirke det store i 

hverdagen. 

 

Vi har aldrig leget med tanken om en fælles, national database. 

 

 

 

2. Potentialer 

2.1 Indendørs navigation 

 

Kommune 1 Som tanke er det enormt spændende. Der må ligge en enorm værdi i 

eksempelvis flugtvejsplaner, alle de forskellige elementer, som vil have en vis 

betydning i stedet for de skilte rundt omkring, som folk ikke nødvendigvis kan 

finde. Hvis det løbende blev vedligeholdt digitalt, og man kunne få tilgang til 

dem, når man var i en bygning. 

 

Kommune 2 Jeg kunne forestille mig, at det er smart i sygehuse og den slags steder, hvor 

der kommer rigtig mange mennesker, men det er umiddelbart lidt svært at se, 

hvad det store potentiale er her. Halvdelen af vores bygninger er skoler. Det er 

jo daglige brugere der er her, som godt ved, hvor de er henne. Så har vi en 

masse institutioner, børneinstitutioner osv. Så hvis det er med, at folk udefra 

skal kunne finde vej, så er det jo kogt ned til biblioteker og vores mødelokaler 

her på rådhuset og den slags. 

 

Nu har jeg lige siddet med vores elevatorserviceaftale. De er jo lokaliseret 

rundt omkring i bygninger, hvor der kommer servicemontører osv. Det kan 

være en enkelt funktion, der kunne have nytte af det. Hvor en (håndværker, 

red.) kan finde rundt, og finde frem til hvor teknikrummet er. 

 

Handicappede borgerne kunne måske have en interesse i en registrering, der 

beskrev den smarteste vej til et mødelokale, eller hvor du skal hen som 

borger. Hvor er elevatoren henne og sådan noget. Det kunne være en anden 

interesse. Der kunne være et behov, der blev mødt der. 

 

Kommune 3 Kunne f.eks. stilles til rådighed for borgere. Håndværkerne har adgang til vores 

oplysninger i forvejen. Jeg tænker faktisk der, hvor vi har borgere, der bliver 

indkaldt til vores servicecentre, hvor er det, de skal gå hen. Det kan de godt 

rode lidt rundt i. Det er ikke borgere, der er vant til at komme i bygningerne. 

Jeg tænker også, der kører mange projekter, der kører også det her Bevæg dig 

for livet, som handler om at få flere til at være foreningsaktive, men hvis ikke 

du ved, hvor der foregår aktiviteter, hvis ikke du kan se nogle steder. Der kan 

jeg godt se et potentiale i at få endnu flere med i nogle fællesskaber. 
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Kommune 4 Hvis man nu kom som borger, og skulle op på fx (en afdeling på sygehuset, 

red.), så kunne det være fint nok at have én at tage i hånden, som kunne følge 

én derhen, hvor man skal. Jeg ved det squ ikke. Hvis jeg skal være 

pragmatisk, så synes jeg ikke, at det er en udfordring der er så stor, at det 

giver tilstrækkelig værdi ift. indsatsen. Heller ikke for vores borgere. Det er 

også teknologisk udvikling, alle har jo næsten en telefon i hånden i forvejen, så 

det kan jo godt være sådan, at det begynder at give mening. Så skal man også 

have en holdning til, om det er sundt. Alt er jo fint, men man skal ikke 

nødvendigvis gøre det, bare fordi man kan. Jeg tror ikke, at vi har så store 

problemer. Vi har et sundhedscenter måske, hvor der kommer nogle borgere, 

som kunne blive lidt glade af at blive ledt hen til den dør de skal ind af, fordi de 

står i en presset situation, og er syge osv. Men langt de fleste af vores 

ejendomme tænker jeg ikke, at det er et issue. 

 

Jeg synes jo som udgangspunkt at man bør have den regel med sig, om de 

tiltag, man har påtænkt, giver værdi et eller andet sted i den proces, man er i 

gang med. Hvis man ikke kan svare entydigt ja til det, så synes jeg, at man 

skal klappe hesten lidt. 

 

Hvis vi tænker ren geotagging, så er det noget med at lede håndværkeren hen 

til det rigtige lokale, hvor sidder de tekniske installationer henne. Hvis det så er 

der alligevel, så kan folk tage deres telefon frem, og så kan man lede dem på 

vej hen til det rigtige lokale. På sigt tænker jeg, at det er okay at lave den her 

geotagging, for det kan man bruge til rigtig mange ting. Det er bare et 

spørgsmål om at få det etableret. Det er både ift. etableringsomkostninger og 

de ressourcer der skal bruges, der er bekymrende ved at sætte det i gang her 

og nu i hvert fald for os. 

 

Kommune 5 Så hvis Google maps også gik ind i en bygning og ikke bare til adressen? Jo. 

Men det er lidt begrænset, hvornår det kan bruges. Det vil jo mest være i 

større bygninger. F.eks. hvor jeg sidder nu: når man kommer udefra og skal 

ind til det rigtige mødelokaler, men så vil man allerede være i dialog med 

stedet, som viser én derhen, hvor man skal hen. Nej, det ser jeg ikke den helt 

store magi i. I hvert fald ikke kontra det arbejde jeg forestiller mig, at der skal 

lægges i det. 

 

Kommune 6 Så er vi ovre i sådan noget, som enten har et sikkerhedsøjemed eller har et 

øjemed ift. specielle grupper af mennesker, tænker jeg. I dagligdagen vil det, 

med den viden jeg har, svært at se det store potentiale i det. I forhold til 

sikkerhed vil jeg kunne se det. I forhold til sikkerhed tænker jeg, at langt de 

fleste idrætsanlæg er blevet bygget, og så har de bygget til og bygget til. Så 

de står ikke som da de blev tegnet. Der bliver tit lavet nogle løsninger, som 

ikke er optimale sikkerhedsmæssigt. 

 

Mht. det sikkerhedsmæssig forstår jeg dig sådan, at det vil være planlægning 

af de sikre indendørsfaciliteter? Hvordan med fx at offentligheden kan finde 

vej; Google Maps forlænget indenfor døren? 

Det tror jeg ikke har sin store brugbarhed i dagligdagen til den mest 

almindelige bruger. Men jeg tror til nogle af de specialgrupper, vi har. Et 

eksempel kan være demente i en svømmehal. Demente på et bibliotek, 
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synshandikappede alle mulige steder. Men jeg ved ikke, hvor meget viden der 

er omkring det. Vi kører en forsøgsordning nu her, hvor vi prøver at tage én af 

vores svømmehaller og gøre den dementvenlig. Da jeg sagde ja til det, tænkte 

jeg, at det er bare to møder, og så sætter vi nogle skilte op. Men det er helt 

sindssygt, hvad man skal kunne, hvis man er dementvenlig. Det kunne rent 

sikkerhedsmæssigt være nogle ting, man tog ind ift. kunne man lave Google 

Maps indendørs. Der er slet ingen tvivl om, at demente har rigtig mange 

redskaber på telefonen i dag, så hvis de bare kunne tage deres telefon i 

hånden. 

Det er specialgrupperne du mener, det er ikke offentligheden generelt, de kan 

fint finde rundt?  

Det kan godt være min manglende viden, men det har jeg svært ved at se. 

 

Kommune 7 Jeg synes ikke de bygningsstørrelser, vi har i kommunen, retfærdiggør 

indendørs navigation. Så potentialet om indendørs navigation synes jeg ikke er 

så relevant for os. Hvis man ikke kan finde rundt i vores bygninger, så har man 

større problemer. Den eneste store bygning vi har i kommunen, er rådhuset. 

 

Man kunne måske forestille sig at man fik en pop-up på sin smartphone, når 

man gik ind i en bygning, med kort over bygningen og navigation. 

 

 

 

2.2 Udnyttelse af lokaler 

 

Kommune 1 Jeg tænker jo de klassiske ting, altså hvor kommunale kvadratmeter bliver 

stillet til rådighed efter almen brugstid. Skoler, hvor deres almene funktion 

selvfølgelig er at køre skoledrift, men det at man bruger det som byens rum, 

der er det rigtig smart, hvis det kan være med til at give et datagrundlag, 

sammen med andre databaser eksempelvis, når foreninger booker sig ind i 

lokaler, så se, hvor meget og hvor lidt bygningerne egentlig er i brug. Det 

kunne være et godt potentiale at kigge på også. Det er klassisk noget, som 

bliver håndteret i andre systemer. 

Uddybende spørgsmål: I den udstrækning du tænker, at det bliver håndteret i 

andre systemer, kan du så se en øget værdiskabelse i at gøre det på den her 

måde? 

 Det er der, jeg tænker, at hvis man kan få lagt nogle elementer ind, hvis 

man har arealer og way-finding, så, for vores vedkommende, vil det 

eksempelvis på andre tider af døgnet være foreninger, der bruger vores 

bygninger. Det at de kan få kvadratmeterne visualiseret, hvad det er andre 

kan se, hvem er det egentlig, der bruger bygningerne over tid. Det kunne være 

en spændende ting at sætte sammen. 

 

Jeg ser et kæmpe potentiale i optimering af den daglige anvendelse. Men jeg 

har ikke nødvendigvis behovet for, at det skal ind på en fælles database. Vi har 

reduceret bygningsmassen med et sted mellem 40- og 50.000 kvadratmeter de 

seneste fem år. Så det der med at kigge på anvendelsesmuligheder og 

optimere måden, vi bruger vores bygninger på, det kigger vi på kontinuerligt. 
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Det er der, hvor et dataoverblik giver noget. Dermed tilbage til vigtigheden af 

nøgletal. 

 

Kommune 2 Det har ikke noget med en national database at gøre. Det har noget at gøre 

med, om man har nogle værktøjer i huset, så man kan følge med i, hvordan 

rummene bliver brugt. Der kan jeg ikke se, hvad en national database skal. 

Det kan jeg ikke lige umiddelbart sige i hvert fald. 

 

Kommune 3 Et af de få (potentialer, red.), jeg umiddelbart kan se er, at vi finder ud af, 

hvad naboerne har. Om de har noget vi kan bruge og omvendt. Det kan jo 

eksempelvis være: vi skal bruge et mødelokale til 50 personer, det har vi ikke 

lige ude i en landsby, men vi kan se, at nabokommunen har noget, der ligger i 

nærheden. Så man kan optimere brugen på tværs af kommunerne. Det kan 

jeg se et potentiale i. Hvis man dykker ned i den kommunale tankegang. 

Borgerne der skal finde vej i store bygninger, der kan jeg også se et potentiale. 

Men hvis det kommer der til, at de skal kunne bruge de lokaler, der er, så 

begynder det straks at blive en smule sværere, for så skal vi sikre, at der er lys 

og luft og rengøring og alt muligt andet. 

 

Jeg ser det ikke så meget, hvad kan det bruges til. Det er nok mere, hvor 

meget bliver det brug ift., hvor meget vi planlægger at bruge det. Hvor er det, 

at vi ikke udnytter det godt nok. 

 

Kommune 4 Hvis jeg må komme med et bud fra hoften: der hvor vi måske ikke helt er så 

skarpe, er udnyttelsen af de enkelte lokaler, space management. Om vi kan 

optimere mere end det, vi allerede gør i dag. Vi mangler noget information. Én 

ting er at vi spørger ud, det har vi gjort for mange år siden. Der fik vi ét svar, 

og hvis man stod på stedet, fik man et andet. Det kunne være fint, hvis man 

havde noget track på, hvordan de enkelte lokaler bliver udnyttet. På den måde 

kunne vi lave noget analyse på det. Det element kunne godt være interessant. 

Det kunne gøres på mange måder. Det kan man også gøre via CTS-anlæg, 

måle CO2’en og så videre. Så holde øje med er der borgere i lokalet. Det er 

mere den logning der, som måske godt kunne være til gavn for os. 

 

Grunden til, at jeg nævner det er, at (en anden kommune, red.) er i gang med 

et pilotprojekt under FM, hvor de kigger på deres idrætsanlæg, for at få et klart 

billede ift. deres bookingsystemer. Men det kunne bredes meget mere ud 

omkring de offentlige bygninger, hvor vi stiller dem til rådighed for andre. 

Derved får man måske et mere retvisende billede af, hvordan tingene egentlig 

er blevet brugt. 

 

Det er så nogle andre ting, der skal til. Geotagging, det er f.eks., hvis man 

laver det med et idrætsanlæg, man laver bookingsystemer, og holder styr på 

det. Udnytter de kvadratmeter, du har på en ordentlig måde. Et idrætshus har 

vel et bookingsystem. Det har vi også i vores mødelokaler i vores 

administration. Jeg tænker, hvis man ser på foreningslivet her i kommunen, så 

vil det måske være fint, hvis man havde en fælles platform, hvor de 

foreninger, der har brug for nogle lokaler, kunne booke sig ind på. Havde det 

centralt et sted fra, en fælles platform. Det overblik har man så ikke. Tingene 
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er meget siloopdelte. Det er jo ikke så meget på tværs, når man snakker 

booking. Der kunne måske godt ligge noget med optimering af lokaler, det er 

meget tænkeligt. Hvis en forening fx skal finde nogle lokaler til et eller andet 

behov, så burde de let og elegant kunne finde noget der passer dem, og booke 

det lokale. Om det ville give økonomisk gevinst for kommunen er svært at 

svare på. Lige det der, det tror jeg er svært. Det kan man ikke sige. Gevinsten 

skulle være, at man kan udleje de kvadratmeter, man allerede har på bedst 

mulig vis, så man ikke skal bygge nyt. Jeg er hundrede procent sikker på, at 

der er plads til, at de rykker sammen, hvis der er politisk villighed ift. det. Der 

er siloer, fordi vi har nogle forskellige udvalg, som ikke altid taler sammen. Det 

er en helt anden ting end geotagging, men der et betydeligt potentiale i at lave 

en arealsvinding. Det koster omkring 6-700 kroner pr. kvadratmeter, hvis man 

ellers er god til bygninger og vedligeholder dem hvert år og holder dem rene 

og opvarmet. Der er rigtig mange penge sparet i at udnytte de lokaler på bedst 

mulig vis. Og hvis vi gjorde det, så er der sandsynligvis også økonomi i at 

sætte nogle følere op og lave en investering i det. Der er nogen, der skal tage 

den beslutning, og den skal først høstes om 4-5 år. Det skal være en virkelig 

god business case for, at der er nogen, der siger, at det er det vi skal.  

 

Kommune 5 Vi har lidt af det allerede i kommunen, med fokus på anvendelse. Hvor vi har 

sensorer oppe til at se, hvor mange mennesker, og hvor meget bliver lokalet 

brugt. Det er et pilotprojekt vi kører lige pt så vidt jeg ved, men jeg er ikke så 

meget inde i præcis hvordan det fungerer. Jeg tror, at det er nogle folk ude fra, 

der er blevet bestilt til at lave noget analyse af det. Vi har rigtig meget fokus 

på arealoptimering/effektivisering. 

 

Kommune 6 Kunne der være noget i forhold til, hvis I havde kendskab i de andre 

kommuner, at I kunne låne af hinanden? 

Ja, det ligger er jo også ift. udstyrsbudget. I (en anden kommune, red.) er der 

forholdsvis meget fokus på robotter, fordi det er det, kommunen prøver at slå 

sig op på. Jo tungere vi bliver på den del, jo dyrere bliver det også. Der kunne 

sagtens være nogle ting, vi kunne få ud af hinanden ved at arbejde på kryds 

og tværs af kommunegrænserne der. Noget af det, som ligger i 

brancheforeningen, Dansk Idrætsfaciliteter, er, hvorfor skal man have en 

ishockey hal i to kommuner, der ligger ved siden af hinanden. Det er et 

sindssygt dyrt anlæg at køre, hvorfor er det man ikke aftaler at anlægge en 

ishockey hal i den ene kommune og så bygge et 50 meters svømmebassin i 

den anden. For borgerne er i virkeligheden ligeglade med kommunegrænsen. 

 

Kommune 7 Det ville give mening for os. Vi forsøger at finde ud af hvornår og hvor meget 

bygninger anvendes; men det har vi lidt udfordringer ved. De små 

lokalsamfund mener, at de anvender nogle lokaler 25 timer ugentligt, hvor det 

for os ser ud som om de anvendes 2 timer – og vi har ingen mulighed for eller 

ressourcer til at tjekke op på det. 

 

Jeg ser et potentiale i at kunne registrere personer i bygninger – så vi ved hvor 

meget bygninger rent faktisk bliver brugt. 
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2.3 Energieffektivisering 

 

Kommune 1 Jeg tænker nok, at der kan ligge nogle potentialer, men det er mere den 

diskussion om, om det vil være givtigt at få dataen ind på en central database. 

Det ved jeg ikke nødvendigvis, om jeg kan se, at det giver en værdi. Der hvor 

det kunne give en værdi vil eksempelvis være, hvis andre databaser er 

registreret på samme niveau. Jeg tænker eksempelvis omkring en 

energimærkningsordning. Man kan sige, hvis de data, der bliver lagt ind på de 

energimærkede, også blev rumbaseret, og man kunne sammenføre data 

mellem systemer, så kunne jeg godt se, at man kunne bruge det på 

energiområdet; ved at prøve at sammentænke. Jeg tænker, at det andet 

handler mere om energiledelse. 

 

Kommune 2 Det er vi ret overbevist om, at der ikke er noget at hente på, på rumniveau. Alt 

energiforbrug. 

 

Kommune 3 Hvis der skal være et energipotentiale i det, så bliver du nødt til at bringe den 

faktiske anvendelse ind over. Rummets geometri i sig selv siger ikke noget om, 

hvem der bruger det eller hvornår. Så skal vi jo have anvendelse. Anvendelsen 

i real tid. Det er også det, du siger med målinger. Sensorer og så videre skal 

så lægges ind over. Så er det klart, at så vil der være et potentiale ift. at 

slukke for forbruget, når der ikke er nogen. 

 

Kommune 4 Ift. energistyring og energiledelse af de enkelte lokaler, der er nok ikke de 

store potentialer for os. 

 

Energieffektivisering har vi allerede på bygningsniveau. Ift. geotagging, der har 

jeg svært ved at se, hvordan sammenhængen er. Vi måler allerede på tværs. 

 

Vi vil meget gerne være progressive, men det er også her vi lige nu har en 

kæmpe udfordring med vores gamle CTS-anlæg, som skal udskiftes, 

renoveres, ombygges. Det koster simpelthen så mange penge at gå i gang 

med det. Der er mange CTS-anlæg, som sagtens vil kunne håndtere det her, 

hvis vi har følere i lokalet i forvejen. Man kan forestille sig rigtig meget, og det 

kunne være rigtig fedt, at kunne holde øje med det på lokaleniveau, men det 

er også her, at det er ressourcer, der mangler. I forhold til hvilken værdi det 

giver. Det handler jo om at spare noget CO2. Hvad kan vi spare i el eller 

varme, det er jo det, der skal kunne bære sådan en investering. Der sker der 

også noget ift. teknikken. Det bliver billigere og billigere, og nemmere og 

nemmere. Ja, vi sidder egentlig bare og venter på, at tingene er klar til, at 

tilbagebetalingstiden er tilstrækkelig til, at vi kan gå ind i det. Vi har hos os 

(det princip, red.), at ting der har en tilbagebetalingstid på 10 år, det 

investerer vi i. Det nulstiller ligesom alle de andre bekymringer ift. ressourcer. 

Hvis det har en værdi, så er vi der. Vi har det forhåbentligt flere forskellige 

steder allerede. 

 

Kommune 5 Det lyder meget spændende, men det har jeg ikke kendskab nok til. 

 

Kommune 6 I vores kommune har man valgt at centralisere energi ind, så det er i 
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virkeligheden ikke en del af mit ansvar. Der er ingen tvivl om, at der er et 

kæmpe potentiale der. Hvis man tager bare de to store brancher og kigger på 

vind- og solenergi. Solenergi begynder at blive boostet på internationalt niveau 

i øjeblikket, og begynder så småt at bevæge sig op til Nordeuropa. Der 

kommer også nogle ting, som kommunerne bliver nødt til at forholde sig til, og 

anderledes end de gør i dag. Hvor man typisk har en ansvarshavende leder 

eller et sted, som siger, at det vil jeg have, så kan det tit lade sig gøre. Det 

kunne man sagtens få noget mere hardcore viden på, så man har et bedre 

grundlag, når man tager en beslutning. 

Hvordan tænker du, at en national database vil kunne understøtte 

realiseringen af sådan et potentiale? 

Det vil den jo kunne gøre ved alene det at nævne hvor mange anlæg der er, og 

hvornår de er bygget, hvilken type, hvor stor effekten. Bruger stedet, hvor de 

har bygget anlægget, selv den fulde kapacitet, bruger de supplement eller kan 

de sælge kapacitet? Hvis de sælger kapacitet, hvad er der så af fordele og 

ulemper i det. 

 

Kommune 7 Hvis komponenter til brug for energieffektivisering kan tale sammen, tænker 

jeg godt det kan gøre en forskel. Vi arbejder allerede i dag på, at der skal være 

varme de steder hvor der er behov for det, specielt i gamle bygninger hvor der 

er mere at spare. Alle bygninger er overvåget og vi kan se varme- og 

vandforbrug, nogle steder på rumniveau. Helt praktisk fungerer det sådan, at 

der fx er varme i klasselokaler fra 8-16. 

 

Jeg mener ikke generelt at der er så stort et potentiale i energieffektivisering, 

eftersom vi allerede har hentet delvise gevinster i dag. 

 

 

 

2.4 Facility management 

 

Kommune 1 Der ser jeg noget, det er jo derfor, vi rundt omkring satser på det. Det er jo 

måske mere den der med, hvor ligger værdiskabelsen i at have de her 

informationer tilgængelige for andre. Der kan man selvfølgelig sige, at der hvor 

der kan ligge en politisk strategi på eksempelvis partnerskaber på forskellige 

måder, der vil det selvfølgelig altid være en god ide at dataene er tilgængelige 

for samarbejdspartnerne. Jeg tænker, der er jo både ESCO og offentlig-private 

samarbejdsrelationer, men det kan også godt være, hvis man har udliciteret en 

del af sine facilities til eksterne leverandører. De vil kunne få lettere adgang til 

data. Men generelt, det er jo også et af de områder, vi arbejder rigtig meget 

på. Det er egentlig med at lave 3D-scanninger af bygninger, og derved få 

indblik i vores bygningsgeografi. Det er jo både for at kunne bruge det 

strategisk, men egentlig også at bruge det i driftsøjemed ift. 

vedligeholdelsesplaner, udbud af mængder, og hvad man ellers arbejder med. 

 

Kommune 2 Automatisk registrering af håndværkere kan man allerede nu. Det er mere det, 

når håndværkeren kommer, og skal finde rundt. Det behøver ikke være 

automatisk, det kan være at blive ringet efter og få at vide, at man skal 

servicere den elevator, der står der og der. Så skal han jo finde det rigtige 
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teknikrum. Så ift. Facility Management, data om bygningsvedligehold, 

registrering af fejl og mangler osv. kommer det ned til udelukkende, om 

håndværkerne kan finde vej eller ej. Hvor teknikrummet er henne. 

 

Kommune 3 Nej, ikke når I taler på et nationalt niveau. Det kan vi ikke se. Vi har det lokalt. 

Vi bruger alle vores tegningsmodeller. Det er fuldstændig digitaliseret. 

 

Om borgere eller andre kommuner kunne have gavn af at se det? Det er kun 

for at lave nøgletal, men så har du brug for lidt flere oplysninger alligevel. Til 

det formål har vi heller ikke brug for en national database. Jeg vil i hvert fald 

skelne imellem, at når vi taler om det her, så taler vi om nationalt niveau. Vi 

skelner mellem forskellige kommuner. 

 

Kommune 4 Den registrering, der skal ligge til grund for det, er så betydelig i forhold til. 

Det kan godt være ved fx et nybyggeri, at man kan indarbejde det. Bede 

entreprenøren om at registrere alle de her ting. Men ved eksisterende byggeri 

tror jeg simpelthen, at det vil koste alt for meget ressourcemæssigt, og der vil 

være alt for mange fejl i det. Når vi laver bygningsvedligehold, så laver vi det i 

Caretaker, hvor vi registrerer alle aktiviteter. Det der har givet os succes ift. 

det, det er at vi ikke har været nede på søm og skruer, når vi taler 

bygningsvedligehold, fordi det kan vi slet ikke håndtere kommunalt i 

virkeligheden. Vi kunne godt lave en forkromet plan, hvor vi skriver, at nu skal 

den skrue smøres, og nu skal den skrue smøres. Men når vi følger med, hvor vi 

er i en fireårs kontekst, hvor der skal budget til hvert eneste år, så er vi nødt 

til at kigge mere pragmatisk på det i virkeligheden. Bare fordi man kan, og det 

har vi jo kunnet de sidste tyve år, så skal man jo ikke nødvendigvis gøre det. 

Og for at trække en reference til det her: Bare fordi man kan lave geotagging, 

så skal man overveje, om værdien er der; om det er nu, man skal kaste sig ud 

i det her. 

 

Der hvor det kan give god mening er ift. nye og kommende projekter, for der 

tegnes det hele jo i 3D. Der har vi alle informationer på de tekniske fag, så der 

kender vi kabelføring og både el og vvs og ventilation. Modellerne er også 

kodet ift. GIS-delen. Når du projekterer i dag, så tegner du dine 

bygningsobjekter, og du tegner dine komponenter, det er du nødt til at gøre, 

for at en model kan blive bygget. Det er det, man tager som udgangspunkt. 

Der har du sådan set det hele. Matriklen, som du arbejder ud fra, har jo også 

et koordinat i GIS’en, så den er også stadfæstet. Så de ting er sådan set på 

plads. 

 

På længere sigt, kan I se nogle andre gevinster eller måder at anvende data 

på? F.eks. Virtual Reality eller Augmented Reality? Igen, bare fordi vi kan, så 

er det ikke sikkert, at vi skal gøre det. Jeg kan ikke se værdien umiddelbart. 

Det skal være fordi, man kan tilbyde borgeren et eller andet. 

Vil man tilbyde borgerne et større serviceniveau, det sådan set det, der er 

spørgsmålet. På betingelse af, ressourcerne er jo også der. Er værdien høj nok 

i forhold til alle de andre ting, som kommunen også har ansvaret for. Det er en 

business case. 

 

Når jeg bare brainstormer, så kunne vi måske godt bruge geotagging ift. vores 
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bygningsvedligehold. Når vi skal sende en maler ud til et sted, varer det måske 

ikke længe, før vi kan sende ham ud via et koordinat, så vi ved, at vi taler om 

det samme lokale. Vi er tæt på at kunne det. Det kommer også an på, om det 

kun er mødelokaler, der er på spil her, eller om det er den komplette 

portefølje, vi taler om? Det vil det jo være, hvis den værdi skal være der. Så 

der er da givetvis noget, der kan rendes efter, og også få et rimeligt output. 

Men det er igen et ressourcespørgsmål, men det er også økonomi. Hvis det kan 

realiseres, som det jo sikkert kan på et eller andet tidspunkt, fordi teknologien 

går i den retning, så vil det jo være fint nok, men det vil være svært for os at 

kapitalisere en værdi på nuværende tidspunkt ved at sætte nogle ressourcer 

af, til at få flere data om vores ejendomme. Det jeg lige funderer lidt over, er 

dataindsamling; at når man kan håndtere det struktureret og ensartet, så 

begynder det at bruge din data klogt, ligesom de kloge kvadratmeter. Så kan 

vi også køre noget robot ind over, men det er en længere proces, vi er i gang 

med. Det er ikke noget, du bare lige gør. Fremadrettet er der nogle tiltag, og 

jeg skitserer bare nogle tanker. Der er ingen tvivl om, at der givetvis er noget 

gevinst der, man kan bygge videre på. 

Så ift. vedligehold gør vi det, når vi får ny elektronik ind, at vi laver et udbud 

med en anskuelig mængdefortegnelse, mest småtingene, og tager nogle 

billeder, som bliver sendt med ud til håndværkerne, så de kan se, hvad det er, 

de skal prissætte. Men hvis de går hen og vinder prisen, så bruger de også de 

her billeder til at udføre arbejdet på baggrund af. De er jo taggede allerede, så 

på den måde tænker jeg, at det kun er et spørgsmål om tid, så går der 

håndværkere derind og finder ud af, hvor billedet er taget, og så bruge det til 

noget. De har også vores plantegninger, de er også med i den rapport. 

 

På et eller andet tidspunktet giver det sandsynligvis mening, at hver eneste 

lokale får et geotag. Jeg tror også, at der er nogle potentialer i det, vi ikke lige 

kan se her. Det giver sandsynligvis mening at se ind på hvert enkelt lokale, så 

vi ved, hvad det bliver brugt til, og hvor stort det er i bruttokvadratmeter, så 

giver det også mening at få geotagget på et eller andet tidspunkt. Men det er 

et kæmpe stykke arbejde, og jeg tænker ikke, at det umagen værd 

ressourcemæssigt, men det kan være på et eller andet tidspunkt, at man kan 

få det gjort automatiseret på en eller anden måde. Så kan vi bruge det til at 

henvise til lokaler, hvor som helst på kort. 

Vi er ikke afvisende overhovedet, og det er helt sikkert noget, der kommer, 

men det er et spørgsmål om det er nu. Så er der ressourcerne, både man-

power og økonomi. Det er der, det halter lige nu.  

 

Vi har et årligt budget, hvor vi beskriver meget detaljeret, hvad vi foreslår, der 

skal laves på hver eneste ejendom, og hvornår det skal laves. Det er det, vi 

bruger til at give os den bevilling, de mener, vi har fortjent. 

Vedligeholdelsesplaner. Ellers kan vi ikke håndtere det. 

 

Kommune 5 Det bliver jeg næsten nødt til at sige ja til. Det er det, vi sidder og arbejder 

rigtig meget med. Vi har et FM-system lavet af NTI, hvor vi netop styrer alt det 

her. 

Vil det give øget værdi for jer at have det i en national database? 

Ja, det vil det jo. Vi har f.eks. rigtig mange bygninger, som vi ikke ejer, men 

bare lejer os ind i. Lige pt. har vi kun en database over de bygninger, vi ejer 
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som udgangspunkt. Hvis der så var en national database, vi kunne gå ind på, 

så vi kunne få på de bygninger, hvor vi bare lejer nogle enkelte lokaler, og 

nogle bygninger hvor vi også har noget bygningsvedligehold, det kunne godt 

give noget. I nogle lejeaftaler er der også vedligeholdelsespligt. I de tilfælde 

kunne det godt give noget ekstra værdi. Fordi så skulle vi ikke selv 

vedligeholde de planer. Det giver mere mening, at vi så kunne nøjes med at 

holde os til de ting vi ejer, og ikke vi skal til at registrere bygninger, vi som 

sådan ikke ejer, men stadigvæk skal vedligeholde i et eller andet omfang. 

Nogle mere end andre. 

 

Det er der meget stort fokus på arealoptimering og den daglige anvendelse. Vi 

må væk fra at have faste arbejdspladser og over til at du kan nærmest sætte 

dig, hvor du vil. Der er vi også. Igen, hvis man skal kigge på et mere nationalt 

niveau, så vil det også være fint nok, hvis der var en database vi kunne indgå i 

og hente fra i og med, at vi lejer os ind i rigtig mange bygninger. Fx med det 

formål simpelthen at få øje på, hvor er der noget, der er relevant for os at leje. 

Hvor er der noget til rådighed, som vi ikke ejer, og hvordan det kan optimeres 

bedst muligt. Kan det bruges om aftenen til én ting og om formiddagen til 

noget andet. 

 

Når vi køber en ejendom, hvilket der også er relativt stor udskiftning i i 

kommunen, kunne det godt gøre en kæmpestor forskel hvis al den her 

information lå klar med det samme. I dag står vi simpelthen og mangler 

tegninger. Det er også noget, vi arbejder på lige nu; at finde ud af, hvordan vi 

får tegningerne, hvad vi kan kræve af tegningerne, når vi køber bygninger. Det 

der i bund og grund er i det, er at vi i det team jeg sidder i, vi skal ud og måle 

en bygning op, når den er købt, for at se om tingene de passer. Så vil vi 

registrere og lave en 3D model, og så vil det blive lagt ind i systemet. Det vi i 

dag gør, når vi erhverver en ny bygning, det vil så allerede ligge klart i sådan 

en database, så nogle andre bare havde gjort arbejdet allerede. Live-kontakt, 

vi udarbejder med det samme i stedet for, at den der arbejdsgang skulle køre 

først, som i nogle tilfælde er en rimelig stor arbejdsgang. Specielt i nogle af de 

bygninger vi sidder med. Jeg er faktisk ikke klar over, om det er noget der 

forhindrer processen i dag. Der har været snak om, om det måske kunne gøre 

det, men jeg ved ikke, om det er noget, der nogensinde har gjort det. Det er 

en anden afdeling, end den jeg sidder i. Så det er primært det, at der er et 

stykke arbejde når vi køber en bygning, og det kunne være dejligt, at nogle 

andre havde gjort det. 

 

Der er noget i det her, hvor jeg ser, at der en stor gevinst at hente, og det er 

standardisering indenfor tegningsmateriale. Rådgivere og generelt tegnestue 

de vil være meget mere åbne og interesserede overfor idéen, at det bliver 

afleveret på en bestemt måde. 

 

Kommune 6 Et helt vildt potentiale. 

Hvis du spørger mig lige nu, hvor mange døre har jeg, så ved jeg det ikke. Jeg 

har imellem 7- og 900 døre i de faciliteter, jeg har ansvaret for. Hvad nu, hvis 

vi skal have skiftet låse i alle sammen. Altså hvis det lå i en database, så vi 

vidste, at vi havde 694 døre, og de lå i fire forskellige kategorier, og nogle af 

dem kunne man sætte en ny slags lås på, og nogle af dem kunne man ikke. Så 
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ville det bare gøre det hundrede gange nemmere for mig, når jeg skal 

implementere et nyt låsesystem. Tilsvarende kan man nærmest brede den her 

ud til alt, hvad man lige kan tænke på. Det er alt lige fra tagplader, 

vindueskamme, døre, trappetrin, fugninger, brusehoveder, afkalkning af 

brusehoveder for at gå i detaljen, fliser i svømmehallen, broer. Der er 

simpelthen et hav af ting der. Hvis man spørger mig ind til det, så har jeg en 

cirka fornemmelse af, hvor vi er henne af, men det er det. Hvis man skal vide 

det præcist, så sender jeg jo en mand ud, som bruger en arbejdsdag på at 

tælle det op. 

Den anden ting der ligger i det er jo også – og det vil (kontorchefen i Byggeri 

og Ejendomme, red.) kunne fortælle noget mere om, for han sidder med nogle 

tungere systemer end jeg gør. Der bliver jo også nogle gange skiftet rundt 

frivilligt og tvangsmæssigt i kommunerne, og der er rigtig meget viden. Og der 

er rigtig meget viden, der ligger i personers hoveder. Det betyder, at hvis man 

skifter en mand ud, så kan man reelt skifte en helt masse information ud, som 

man overhovedet ikke kan komme til efterfølgende. Jeg har lige et hurtigt 

eksempel. Jeg sidder pt med udskiftning af en teknisk chef og har bedt ham 

om at komme med et hurtigt rids på, hvilken viden jeg skal tage med videre. 

Så har jeg simpelthen været nødt til at ansætte en chef i en to måneder slip-

periode, hvor han sådan set bare skal følge ham, for ellers går der for meget 

tabt. Lå noget af det her i en database form, ville jeg kunne sætte som et krav, 

det kunne være én af de ting, man skrev i et ansættelsesopslag, at man skal 

have viden til at kunne søge i databasen selv. 

 

Noget af det jeg iværksætter samtidig med, at jeg skifter den her tekniske chef 

er, at jeg får en ekstern leverandør til at lave ti-års vedligeholdsplaner for 

vores svømmehaller, for det har vi ikke. Det er pinligt. Vi er i 2019, 2020 lige 

om lidt, og så har vi ikke noget så gammeldags som en vedligeholdelsesplan, 

men går på må og få og håber, at tingene holder. Men det er ikke måden at 

drive noget effektivt på. Det er, at man har et tæt på fuldkomment billede af 

sine faciliteter. Så ved man, at den her dims skal skiftes om tre år, den her 

dims skal skiftes om syv på. Hvis man så ved samtidig, hvor stort brug man 

har. Hvis så brugerkapaciteten ændrer sig, så er det klart, at så ændrer planen 

sig også. Den data vi snakker om her skal jo komme et sted fra. Der skal være 

nogle folk, der er villige til at sende ind. Og det skal jo gerne centraliseres et 

sted, hvor så meget data som muligt kan centraliseres, for ellers giver det 

mindre værdi. 

 

I forhold til at låne af hinanden kunne man på tilsvarende måde forestille sig, 

at der kunne ligge noget ift. facility management delen. Der kunne være noget, 

der var så tungt digitaliseringsmæssigt, at det kunne give god mening, at vi 

afprøver det på tværs af kommunerne. Det er jo sådan et system, hvor man 

kan se, hvad er det for noget materiale, de bruger i en anden kommune. 

 

Kommune 7 Det kunne være smart. 

Jeg synes det giver mening. Vi har mange gamle bygninger og det er ofte som 

at lede efter en nål i en høstak at finde fejl. 

Det er smart hvis man kan kortlægge tekniske installationer – DALUX har lavet 

noget til Augmented Reality, hvor man kan bevæge sig rundt i bygningen og se 

hvad der er bag vægge og under gulv. 
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At fejlfinde ved hjælp af målinger er et af de mest værdiskabende potentialer, 

som jeg ser det. 

 

 

 

2.5 Yderligere potentialer nævnt – Benchmarking og nøgletal 

 

Kommune 3 Benchmarking og nøgletal er også noget, vi kunne bruge, til at sammenligne os 

med kommuner. Hvordan vi bruger bygningerne. Overordnet synes jeg, at 

nøgletal og benchmarking er det største potentiale ved en national database. 

For at kunne sammenligne vores bygninger med andre kommuner. Det kunne 

være energiforbrug, eller det du nævnte tidligere med uudnyttede bygninger. 

 

Der sidder hos os KL’s nøgletalssamarbejde, hvor vi netop sidder og kigger på, 

hvad er egentlig interessant at se på, på tværs af kommunerne. Det er hvor 

meget areal bruger vi pr. skoleelev, og hvor meget bruger vi pr. 

administrationsmedarbejder. Sådan nogle ting vil jo også kunne give et hint 

om, hvor er der mulighed for at optimere. Det er nok mere de der lidt større 

klumper, tænker jeg. Der har du også brug for igen at kende det på 

rumniveau. Børneareal og sådan nogle ting i daginstitution, der bliver du nødt 

til at gå helt ned på rumniveau for at kunne udnytte det. 

 

Kommune 6 Tænker du sådan noget som brandfare eller flugtveje? 

Tja, alle anlæggene er jo godkendt. Men de er jo godkendt på en måde, hvor 

det måske stadig kunne gøres smartere. Havde man en fornemmelse af, 

hvordan bygningsmassen hang bedst muligt sammen både ift. drift på varme 

og el, men også på sikkerhed og belysning og alt muligt andet, så vil det da 

klart være en fordel. Det der er på idrætsfaciliteterne i dag, er jo, at når man 

bygger, så laver man jo en konkurrence. Nogle af de nyeste steder, hvor de 

har bygget fodboldstadion, som f.eks. Silkeborg, ny idrætsby i Holbæk, så er 

det store byggerier man udbyder, og så er der nogen, som går ud og vinder. 

Dem der vinder, går så i gang med at bygge, men på hvilken baggrund. Den 

viden de har, som de bygger på, er det den, som de selv lige har kunnet finde 

tilfældige steder. Kunne det igen ikke være fedt, at man havde den her 

benchmarking et eller andet sted, så kunne man selv vælge til eller fra. Det er 

der ikke nogen tvivl om, at det er der stort potentiale i. 

 

Nu er det her jo et nationalt initiativ med sigte på at sætte data til rådighed for 

alle på tværs af kommuner osv. Er det det, at det er nationalt, der vil give jer 

noget, eller er det i virkeligheden snarere det med at få stillet et krav om, at 

nu skal I sætte jer ned og kortlægge det her? 

Det er faktisk begge dele. Det er klart, at jeg har udgangspunkt i mit kontor, 

og så bevæger jeg mig geografisk udad. Men jeg sidder faktisk også i 

brancheforeningen Danske Idrætsfaciliteter, og vi benchmarker rigtig meget op 

ad hinanden i forhold til optimering af fritidsfaciliteter. Der kunne også ligge 

noget, hvis jeg i stedet for at skulle ringe til én af mine kollegaer og spørge, 

hvad er det rent faktisk I gør i (jeres kommune, red.), eller hvad er det I gør i 

(jeres kommune, red.), så kunne jeg gå ind i databasen og slå det op. 
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Det nationale i det kunne give noget ift. benchmarking? 

Ja, det kunne det helt klart. Med et glimt i øjet, kunne jeg også sige, at vi låner 

og stjæler fra hinanden. Låner fordi vi altid spørger pænt, og hvis man så får 

nej, så kan man jo huske, hvad man har set, når man hvad ude. Så kan man 

jo huske, hvad man har set, og så kan man kopiere det efterfølgende. Hvis 

man giver lov til det i et nationalt system her, så er der jo ingen ko på isen, så 

kan man bare søge informationen. Så det kunne jeg sagtens se noget brugbart 

i. Jeg ved ikke, hvor meget I kender til det, men der findes i dag 

facilitetsdatabasen, som beskriver alle de idrætsfaciliteter, der er i Danmark. 

Det er meget på baggrund af, hvilken type idræt man kan lave der, det er slet 

ikke udfyldende som det vi snakker om her. Altså vedligehold og facility 

management? Ja, den del af det er ikke specielt godt beskrevet. 

 

Kommune 7 Jeg ser en gevinst i at vi har mulighed for benchmarke kommunerne imellem – 

det giver os noget at tænke over. 

 

 

 

3. Rammer og forventninger 

3.1 Det bliver ressourcekrævende. Forventninger om økonomisk kompensation 

 

 Det kan vi simpelthen ikke. Det får vi aldrig ressourcer til. 

 

 Det kommer til at trække mange ressourcer. Muligvis kræver opgaven også, at der kommer 

eksterne rådgivere og hjælper os – både pga. timer, men også ekspertise. 

 

 Der vil ligge et kæmpe registreringsarbejde, som skal laves. Og så er der hele 

vedligeholdelsesdelen af data. Vi skal langt ned i detaljen. For at give et eksempel: Vores skoler, som 

er vores største bygninger: hvert skoleår flytter de lokaler, 7. klasse flytter osv. Alene det at få det 

opdateret én gang om året er en udfordring. Det ville kræve en månedlig gennemgang af alle 

ejendomme at sikre opdaterede data. Hvis man så skulle ajourføre data i databasen lige så hyppigt, 

vil det kræve, at man tilsvarende skulle eksportere sine IFC-modeller af den reviderede model ud fra 

ens månedlige bygningsgennemgang. 

 

I lægger op til, at alt skal tegnes i IFC-format. Men der findes ikke nogen værktøjer til at tegne IFC-

modeller. Det vil sige, kommunerne skal gå ud og investere i nogle dyre modelleringsværktøjer, til at 

kunne tegne det her; det er også en ressourceudfordring. Det er ikke kun at få det tegnet; der ligger 

et kæmpe ledelsesapparat bagved ift. at man skal ud til alle ejendomme, og de skal vide, hvornår 

man kommer, og man forstyrrer. Det er både teknisk udfordrende og organisatorisk udfordrende, når 

man skal få det tegnet op. 

 

 Vi bliver nødt til at forholde os til tid. Da vi skulle digitalisere bygningstegninger samt lave 

vedligeholdelsesplaner, tog det to mand på fuld tid i to år. Vedligeholdelsesplaner består fx af en 

vurdering af, hvornår en given bygningsfacade skal omfuges, hvornår vinduer skal skiftes, hvornår 

lofter skal males. Denne vurdering er lavet af to eksterne rådgivere, men planen er, at kommunen 

tager ud og kvalificerer rådgivernes vurderinger for alle bygninger. 

 

Nogle er ikke engang begyndt at digitalisere bygningstegninger – andre er lige begyndt. Det er en 



Rambøll - Bilag A: interviewmateriale 

 

 

  

 

17/32 

tidskrævende opgave - det tog som sagt to år hos os. Dertil er der mange kommuner der har flere 

kvm end vi har. XX kommune har fx 1,7 mil kvm til vedligeholdelse – og de er lige påbegyndt 

vedligeholdelsesplaner, og har endnu ikke digitaliseret bygningstegninger. 

 

 Der vil udestå et kæmpe arbejde i at tilvejebringe data, og justere formen og detaljeringsgrad osv. 

(…) Og i forhold til at realisere de her potentialer, er der mange ting i det, mange faser. Der er 

kommunen rimelig stor, når det kommer til det punkt. Der er mange små dele, der arbejder sammen. 

Som udgangspunkt vil jeg sige, at opgaven primært vil ligge i vores afdeling. Vi vil så skulle ændre 

vores arbejdsgang, for det her arbejde, der bliver lagt op til i det her projekt, det er jo det, vi allerede 

laver. Vi registrerer allerede bygninger og indhenter al den her data. Vi gemmer det bare lokalt. Vi 

lægger det bare ind i vores eget system. I stedet for at gøre det, skulle vi så videresende dataene til 

jer, eller I ville skulle hente data fra vores FM-system. Jeg er bare også lidt realistisk anlagt; der er 

mange ting i det. Der vil være et helt FM-system, der ville skulle laves om. Der ville være noget, der 

skulle tilføjes på et grundlæggende niveau for at understøtte det, at data skal overføres til jer, og vi 

så skal hente den tilbage igen. Der er en proces, som skal være helt på plads, så data bliver udstillet 

korrekt og indlæst korrekt. I dag har vi bare ét led i vores FM-system, og der sker allerede fejl. 

 

 Det koster tid og penge. Hvis man kigger på Google Maps og kigger på, hvor meget de har brugt 

på at køre rundt i lille Danmark for at lave et kort over det hele, så er det jo enorme summer. Hvem 

er det, der vil sætte de enorme summer til rådighed for at lave den dataindsamling, som vi sidder og 

snakker om nu; det ser jeg som den primære udfordring. Du kan se på det som en business case. 

Den mængde penge vi putter i det, skal vi som minimum have tilbage, når der er et færdigt produkt. 

Så, repræsenterer den data en værdi i den størrelse, så tror jeg, at man kan finde folk til det. Hvis 

den ikke gør det, så tror jeg ikke, at man kan. 

 

 Man hører tit om nye tiltag med systemer, som skal give gevinster, men det kræver at vi anvender 

dem – og det er ikke altid vi gør det, så det skal vi selvfølgelig sikre os i det her tilfælde. Dertil skal vi 

finde ud af, om gevinsterne kan stå mål med den indsats, der skal lægges for at få etableret en 

steddatabase for kommunen. Gevinsterne skal være ret synlige. Man kunne overveje at lave en 

løsning, hvor kommunen kan bidrage med de data, der giver mest værdi for den enkelte i stedet for 

det er alt eller intet. 

 

 Man kunne forestille sig interfacet med et eller andet projektweb, hvor man hver især har ansvaret 

for at opdatere sine egne bygninger og holde dem ajour. Det kommer til at koste noget hos 

kommunerne. Der bliver jo rettet hele tiden i de modeller. Det vil kræve nogle ressourcer fra 

kommunernes side, så der skal være en gevinst ved det. 

 

 De kommuner. der er i gang med sådan en registrering af rum – og særlig hvis det skal være i 3D-

modeller – bliver jo nødt til at have nogle medarbejdere, som kan det der. Det vil da være muligt. De 

skal så afsætte ressourcerne, men det bliver kommunerne vel kompenseret for i den årlige 

økonomiaftale, når staten pålægger dem en ny byrde? 

 

 I bund og grund skal kommunen forpligtes til løbende at ajourføre data til den fælles database. Så 

håber jeg da godt nok, at vi bliver økonomisk kompenseret. 

 

 Vi har ikke ressourcer til at drive sådan noget her. (…) Hvis vi har data i forvejen, så kan vi godt 

levere til en database. Men vi har ikke uanede mængder af ressourcer. Det tager længere tid at 

skaffe data end man regner med. Hvis løsningen kræver, at nogle data skal skaffes forfra, tager det 

meget tid og mange ressourcer. 
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 Der skal både økonomi og personer til at tage sig af den, og de koster jo penge. Vi kan ikke, i 

hvert fald i vores kommune, påtage os opgaven, fordi så forsvinder ressourcerne fra vores 

nøgleopgaver. Der skal sandsynligvis også noget økonomi tilstede i kroner og øre, hvis man vil lave 

den her. Der kan sandsynligvis heller ikke laves in-house, så der skal nogle eksterne til. Jeg ved godt, 

at det bliver en ressourcesnak hele tiden, men ressourcerne er de samme, det er de alle steder. (…) 

Det skal komme et eller andet sted centralt fra, og der skal følge noget med. (…) Jeg kan lige nu ikke 

se værdien ift. den indsats, der skal ydes. Så bliver det sådan et lag, der bliver lagt ned over os, med 

en eller anden kontrolfunktion. 

 

 

 

3.2 Der skal defineres entydige begreber, modeller og proces – men af hvem og i hvilken 

detaljeringsgrad 

 

Kommunerne skal levere data – men må SDFE definere standarderne? 

 

 Kommunens tekniske forvaltning skal levere og vedligeholde data. SDFE skal være tovholder på 

projektet og stille en database til rådighed. SDFE skal desuden styre slagets gang og beskrive en fast 

proces. Hvis ikke SDFE tager det ansvar, tror jeg ikke på at initiativet kan realiseres. 

 

 Kommunen selv og de relevante bygningsejere er ansvarlige for datakvaliteten, og for at opdatere 

data løbende så det bliver overført til databasen. SDFE er så ansvarlig for at definere, hvad det er for 

standarder, hvilke typer data, hvilket format, hvor ofte det ajourføres, i hvilken form og farve, og 

hvilke datamængder man skal have. 

 

 Jeg ville forvente, at kommunen selv skal have ansvaret for kvaliteten og rigtigheden af det der 

bliver lagt op. 

 

 SDFE har et ansvar, og dem, der leverer ind, har et ansvar. Noget har SDFE, og noget har 

kommunen. SDFE vil have ansvar for at udarbejde en standard, for at levere en retning for, hvad der 

skal afleveres. Vi – kommunen bredt set – vil så have ansvaret for at aflevere det. 

 

 Vi har haft god gavn af tværkommunalt samarbejde. Man burde tage emnet her op på et fælles 

møde, og diskutere fordele og ulemper, muligheder og begrænsninger. De opgaver, som er ens på 

tværs af kommuner, giver det god mening at have en del samarbejde om. 

 

For at initiativet giver mening, skal der være en kritisk masse – i det sidste projekt var vi 27 

kommuner i et samarbejde om nøgletal og benchmarking. Jeg ved ikke hvor mange kommuner der 

skal til for at det giver mening, men det kræver en kritisk masse. 

 

 Der skal defineres nogle entydige standarder, og det skal ikke være SDFE, som definerer det. Det 

vil være rigtig dårligt. Vi har set så mange gange med alle de her rapporter, der er lavet, at når man 

træffer nogle beslutninger, så siger kommunerne nej. Jeg ved ikke hvorfor. Nu etablerer man så det 

her tværkommunale samarbejde, og vi kommer frem til præcist de samme definitioner, som alle de 

andre kommer frem til, men nu er det er vores beslutning. Det er åbenbart super vigtigt, at det er 

kommunerne, der træffer beslutningerne. 

 

 SDFE står for at beskrive en fælles proces, så man er sikker på, at alle leverer ensartet data ind til 
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den model. Men de skal også lave beskrivelsen i samarbejde med kommunerne. Det har vi set i 

forhold det KL-projekt, der har været, hvor nogen har rendt skrigende bort efter første møde, fordi de 

kan se, at de risikerer, at der bliver lagt nogle standarder ned over dem, som vil koste uanede 

mængder af ressourcer at nå i mål med i løbet af kort tid. Så det der med, at der bare kommer et 

direktiv oppefra, at nu skal det være sådan her. Det tror jeg, vil skabe nogle udfordringer, hvis man 

ikke kan fortælle hvorfor. Jeg tror også, at man skal passe på. 

 

Vi er meget forskellige som kommuner. Der er også os mindre kommuner, så hvis man skal have alle 

med, skal man have for øje at sætte en barre, så det er muligt at komme i mål hele vejen rundt. Det 

skal ske sammen med dem, som skal i gang med det her. Det skal ikke nødvendigvis være højeste 

fællesnævner, det har vi lært til andre seancer. Der skal ligge en værdi bag ved det her. Man skal 

først gå i gang, når man kan se, at der er et klart udbytte af de bestræbelser, man skal foretage sig, 

før skal man ikke gå ind i det her. En kommune som havde fuldstændig styr på det (IFC, red.), ville 

jo synes, at det var fedt. Men så vil der stå syv andre, som overhovedet ikke vil nå i mål med noget 

som helst. Så kan det blive sådan et projekt, som ikke overlever sig selv, inden der kommer ny 

teknologi. 

 

 Over årene har vi jo sat os sammen på tværs, så hen ad vejen er vi er ved at opbygge erfaring 

med at netværke på tværs, typisk ned i de fagområder man sidder. For vores er det bygningsdata, 

hvor vi nu arbejder sammen med KL. Det foregår i alle mulige regi. Der foregår også netværk på 

tværs af kommunerne i regi af vores facility management system, Dalux FM. Så der er mange små 

lommer, hvor der bliver udviklet ting. Et tværkommunalt samarbejde her skulle være for, at man 

bliver enige om standarderne og grundlaget for at gøre det. Så vi skal have et fælles fagområde, og 

så skal man være enige om det praktiske. Og om business casen. Man skal være helt enige om, på 

tværs af kommunerne, hvad skal det bruges til, og hvem har et gyldigt mandat til at bruge det. 

 

 Der vil skulle aftales eller fastsættes nogle standarder og formater, både ift. det tekniske format, 

men også ift. hvordan gør man noget op. For mig er det ligegyldigt, hvor det bliver besluttet, så 

længe det bare bliver besluttet ét sted. Jeg vil stadig mene, at den part der har ansvar for at beslutte 

det, inddrager alle de parter der skal bruge det her. Altså de store parter, jeg tænker kommunerne, 

rådgiverne, de udførende. Så man bliver enige om en standard, der fungerer for alle. Jeg vil forvente 

at der er en vis form for dialog inden det bliver sat. Omkring hvad folk skal bruge og hvordan. Det er 

fint nok, at der er en instans, der beslutter, at sådan er det. Så er det nemmere for folk at følge. Der 

skal bare have været noget dialog. Og det er ikke tilstrækkeligt, at man går efter Molio-standarder 

(Molio er ”byggeriets videncenter”, som bl.a. udarbejder standarder og vejledninger for, hvordan 

tegninger skal se ud, red.). I hvert fald ikke min erfaring. Det kan godt være, at det her et spørgsmål 

om tid, for hvis det bliver besluttet, at det er sådan det er, indretter folk sig så måske bare. En 

løsning kunne være, at SDFE bare lavede en standard procesmanual eller en leverancespecifikation 

og meldte ud, at den skulle følges og tilføjes til sin aftale hver eneste gang. Jeg ved bare fra erfaring, 

at selvom man dikterer i vores IKT-aftale med rådgivere og udførende, at tingene skal laves sådan og 

sådan i de her modeller, så er der en konstant kamp om det nu også nødvendigt; kan de ikke lave 

det på deres egen måde. Sådan en leverancespecifikation ville nok opfattes som et oplæg til dialog 

frem for noget, som man skal gøre. 

 

 Når standarderne skal defineres, kommer der til at være en forudgående proces. Det bliver at 

stikke hånden ind i bikuben, den er rigtig svær. Du bliver nødt til at diskutere med nogle folk, som 

allerede har diskuteret, hvorfor de har lige præcis den standard, som de har valgt at have. Og hvis 

man så ønsker, at den skal være anderledes, så vil de sige, ”at prøv lige og hør her, det her har vi 

brugt de sidste tre år på, og så vil vi ikke være med i projektet. Vi kører den her standard, og det er 
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sådan det er”. Så vil der sidde ti andre kommuner med ti forskellige standarder, som vil sige det 

samme. Den er svær, men den er bare vigtig, for ellers er benchmarkingværdien der ikke. Det er det 

jeg sidder i kommunerne, at så siger de, ”at det er også forfærdeligt, at xx kommune fungerer bedre 

end os på det her punkt”, og så er der lige stille i fem sekunder, og så siger man ”at det er også den 

måde de opgør deres tal på.” og så kommer der alle mulige undskyldninger, og så flytter vi os ikke 

nogen steder. 

 

 

 

 

Entydige standarder for data, modellering og kvalitetssikring – i en passende 

detaljeringsgrad 

 

 Den store udfordring i alt det her er, hvornår er data validt? I hvilket omfang skal det løbende 

ajourføres?  Hvad er det for en opgave, man tænker? Er det specifikke bygninger man tænker, er 

mere interessante end andre? Der er jo meget det der med om omfanget skal afgrænses. 

 

 Så vil jeg også mene, at der skal etableres et samarbejde på tværs af kommunerne med 

nøglepersoner fra hver kommune. For at validere de data, der kommer ind. Der kan sagtens være fejl 

i de data, så der skal være et eller andet kvalitetssikringsled i en eller anden form. Og en der tester. 

Det nytter ikke noget, at man har forskellige forståelser af begreberne. F.eks. hvis nu man samler 

børneareal, så er man enige om, hvad børneareal er. Så en datamodel, det må være en forudsætning 

for gennemførsel af det her. 

 

 For at vi kan realisere potentialer, skal rammer om hvordan data skal registreres og detaljeret 

beskrivelse af processen udarbejdes. 

 

 Der er også noget helt lavpraktisk ift., hvad kalder vi puderum i en børnehave. Så begrebslisten er 

den samme, så man kan klassificere det til fx at være børneareal. CCS-kodning kunne komme deraf. 

Sætte sig sammen og blive enige om, hvad kalder vi tingene. Og hvordan udregner vi tingene. Når du 

skal til at lave nøgletal, så kan vi jo udregne forskelligt. Så løsningsmodellerne skal man også være 

enige om. 

 

Der vil være masser af detaljer, som vil vise sig, også når vi får sensorer på det. Der er forskellige 

slags og forskellige frekvenser og modeller. Så hvad er standarden for at samle data op, og hvordan 

omregnes det? Og hver kommune er jo sprøjtet i sin retning. Så der vil også være virkelig mange, 

som skal lave noget om. Der findes allerede forskellige systemer, og forskellige måder at opgøre det 

på. Det at vi er enige om en standard, det vil helt klart betyde, at nogen skal bruge ret meget tid på 

det her. 

 

 Det ville klart give værdi at samarbejde på tværs af kommuner, på strategisk niveau. I forhold til 

værktøjer til er jeg mere i tvivl. Det er lidt vigtigt i det her, at man ikke kommer til at sætte for 

mange krav generelt til udførslen af det. Generelt hvordan folk når frem til, at I får det, som I vil 

have. Så længe de bare leverer det, som I har brug for. Generelt hvis du går for meget i detaljer, går 

for langt ned og vil styre for småt, så er der risiko for, at du vil begynde at få konflikter og 

problemstillinger om hvordan, man bedst føler, at man løser en opgave. Nogle ting vil skulle defineres 

centralt fra, efter en dialog på tværs; sættes standarder vedr. fx format. Det dur ikke, at der kommer 

fire forskellige formater ind.  Man kan fx sige, at folk kan konvertere til IFC og selv sikre sig, at det 

IFC-format, de har eksporteret, ser ordentligt ud. Lige som der skal være en standard for, at døre ser 
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ud på en bestemt måde. Så der er ensartethed i planerne i geografien. Men præcis hvordan de skal 

arbejde med det, det er op til dem selv. 

 

Det er bare svært det der. Vi er selv i en forretning, hvor vi er ved at finde ud af, hvad vi overhovedet 

skal have, og hvordan tingene skal bruges. Jeg kan slet ikke forestille mig, at man er i stand til at 

lave en standard på nuværende tidspunkt, der kan gælde for alle. Det virker som en meget stor 

opgave. 

 

 At nå til enighed om, hvad der skal være fælles standard, kunne jeg også forestille mig, kunne gå 

hen og blive lidt problematisk. Det er også et spørgsmål om modenhed i de virksomheder (dvs. både 

tredjeparts leverandører og kommunen selv og andre kommuner), der skal bruge data. Jeg kunne 

forestille mig, at det her er noget alle vil kunne bruge. Nu taler jeg primært fra egen kommune, og 

lige præcis den afdeling jeg sidder i. Hvis du skal erhverve bygninger, kan du gå ind og finde planer 

og alt det, som du skal bruge. Folk skal bare blive enige om, hvordan de skal arbejde, for at aflevere 

det her materiale. 

 

 Hvad er det for en information, der skal gøres tilgængelig. Vi kan blive kvalt i information 

efterhånden. (…) Bare fordi man kan, så er det ikke nødvendigvis en god ide. Så kan man blive kvalt i 

de der data i virkeligheden. Havde vi for 20 år siden begyndt at registrere alle hængsler, som et 

system som (vores, red.) lidt lægger op til, så ville vi være fuldstændig kvalt i det. Så skulle vi hvert 

år ud at tjekke de der hængsler. Det er det der med at finde niveauet ift. vedligeholdelse af data. 

Hvis der er alt for mange data, der skal vedligeholdes, skal der være en betydelig værdi i det. Kan det 

automatiseres, er det selvfølgelig fint. Jeg er helt sikker på, at geotagging af de enkelte lokaler vil få 

en værdi, hvis det ikke allerede har det. Så ville vi kunne geotagge det lokale, der skal males, når vi 

stiller det i udbud. Så kan de tage telefonen op af lommen, så er det ikke det forkerte lokale, de 

kommer til at male i hvert fald. Det er lidt for at sætte det på spidsen. Jeg er helt sikker på, at man 

vil bruge det, men detaljeringsgraden af det skal man nøje overveje. Og de ressourcer der skal 

lægges i det. 

 

 De to store udfordringer jeg ser: Den ene er det krævende arbejde at skabe data, det andet er at 

definere standarderne for data. Som to hovedpunkter, så dækker de to de største udfordringer, som 

jeg ser. De andre vil jeg næsten vove at påstå, at de bare ligger inde under den. 

 

 

 

3.3 Hvem skal bruge data, og til hvad 

 

Hvilke data, der som minimum skulle være til rådighed, kommer an på, hvem der skal 

bruge det og til hvad. 

 

 Det kommer an på, hvad formålet er. Det er meget forskelligt, om du sidder øverst på 

kransekagen med nogle oplysninger du har brug for, eller om du er borger, der har brug for at finde 

vej. Det kommer fuldstændig an på, hvad man beslutter at forfølge af forretningsmæssige behov. Det 

er nok rigtig meget omkring økonomi og arealforbrug, og så er der brugeren, der skal ind og bruge et 

lokale og nok skal bruge oplysninger om, hvordan kommer jeg overhovedet ind i bygningen, og 

hvordan booker jeg et lokale. Hvis behov er det, der skal opfyldes. 

 

 Den er lidt tricky. Det ligger rigtig meget i modenheden af virksomheden, der skal bruge dataene. 
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Basalt set skal geografien være på plads. Vægge, vinduer, døre, rum, bygningsgeometri. Afhænger 

hundrede procent af hvor langt den person, der skal bruge data, er i stand til at drifte og anvende 

informationen. På det stadie vi er nu, bruger vi jo næsten ikke andet end geometri, og geometrien 

bruges ikke til andet end lejerapporter. Vi er ved at implementere således, at vi kan præcisere ved 

helpdesk-sager, hvis der er et vindue der er gået i stykker. Så kan man se på planen, hvilket rum det 

drejer sig om, i stedet for at der bare står rum et eller andet på den etage. Derudover er vi ved at få 

implementeret CCS-kodning på alle bygningsdele i forbindelse med ventilation og teknisk rørføring. 

Det projekt er relativt tidligt i fasen hos os; men idéen er, at man kan komme med en kode, og så 

ved man lige præcis hvor den her lille del af det er henne, baseret på CCS-koder. På sigt kunne det 

også være fedt, at man fx havde data på rørføring, som man kan hente, og hente al 

vedligeholdelsesdata fra det. Men folk skal også kunne aflæse den her data og bruge den i deres eget 

system. (…) Det kan godt være svært at komme ud og registrere alle de skjulte installationer. Det vil 

nok mest være møntet mod nybyggeri, hvor der i forvejen er krav til, at det skal leveres. Ift. den 

eksisterende byggemasse er der lidt lempede krav på, hvad der skal til, og så har du nybyggeri, hvor 

man lige så godt kan sætte kravene til rådgiverne, at de projekterer i et bestemt niveau, og afleverer 

noget, som man så kan drifte videre på. 

 

 Første step når vi snakker indendørs geografi, vil handle om, i hvilket omfang kommunerne kan 

levere datamodeller – og så at fastlægge normen, eksempelvis krav til rumklassificeringer. Med hvilke 

øjne kigger man på bygningen. Er det med udgangspunkt i brand? Er det med udgangspunkt i 

hvorledes er skolen indrettet? Er det med udgangspunkt i, hvor der et handicaptoilet? Det samme når 

vi snakker GIS. Hvilke lag er det i bund og grund, der er interessante at kigge på. Så hvad der som 

minimum skulle være til rådighed, kommer an på, hvem der skal bruge det og til hvad. Det næste lag 

er jo så også at sige, at når man kigger på et givent GIS-lag, hvilke informationer vil man så 

eksempelvis kunne trække fra andre systemer, som egentlig kan give et overblik. 

 

Det vil blive alle fagområder, der kommer til at byde ind på at levere data til modellerne. Selve way-

finding delen, altså hvis man skal vide helt specifikt på første skoledag hvor 4.a holder til, her er der 

masser af information, der yderligere skal ind i bygningsmodellerne ift. rumpladsinvestering, som ikke 

nødvendigvis giver værdi på det tekniske områder. Der bliver noget interessentafdækning man skal 

ind i. (…) Det følger naturligt, hvem der vil kunne levere informationerne. Mange ting er pr. automatik 

nødt til at følge bygningsejeren. 

 

 Med den viden jeg har om, hvordan man driver fornuftig forretning, bliver det simpelthen nødt til 

at være et samarbejde mellem det private og kommunerne. Fordi der er ikke nogen af de parter, der 

for sig selv vil kunne smide mængden af økonomi i det her. Det ville kunne minde om et sponsorat 

fra private virksomheder, som kunne være interesserede i at komme til den her viden. Det at de skal 

gå ind i det, og kommunerne skal gå ind i det. Hvis alle de faktorer kan spille sammen, så tror jeg, at 

det kunne blive rigtig godt. Som virksomhed der sælger dørhåndtag, skal du kunne se, at det giver 

god mening at kunne suge den her viden, for at komme med et godt tilbud, og komme ind og tjene 

nogle penge hos kommunerne. Det vil være den information, som de er interesseret i. Det er 

handelsbaseret. Fra kommunens side er man interesseret i, hvordan vi kan vedligeholde vores 

faciliteter bedst og billigst muligt, og dermed også være interesseret i at blive kontaktet af en 

leverandør, der på forhånd har lavet sit benarbejde ordentligt. Og så kunne vi allerede på første møde 

med leverandøren sige, ”hør her, med 894 dørhåndtag, som er otte år gamle og normalt skal skiftes, 

når de er seks, kan jeg give jer et godt tilbud på det. Mine dørhåndtag kan det her, ift. det I har på 

nuværende tidspunkt”. Det vil spare en proces i tid, og det vil højest sandsynligt også give en bedre 

kvalitet til en lavere pris på det produkt, som man så valgte at købe. Det er der, jeg mener, at det 

har et kæmpe potentiale. Noget af det jeg ser kunne have en stor værdi i det her projekt, er det her 

med, at man kan spare nogle af de indledende møder og noget af den indledende 
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informationsindsamling, fordi det allerede ligger der. Man kan meget hurtigere komme ind til kernen 

af problemstillingen. ”Vi har det her behov med økonomi og den her tidsramme, det kan jeg hjælpe 

dig med, tak”. Til gavn for både leverandøren og kunden. 

 

 Hvem er det, der skal have gavn af dette projekt? Er det os som bygningsejere, os der driver 

ejendommene, eller er det borgerne der skal have glæde af at vide, hvor sidder en projektor i et 

mødelokale? 

 

 

 

3.4 Det tekniske set-up får betydning for arbejdsbyrden hos de forskellige parter 

 

 Det bliver noget af et apparat. Det forudsætter jo, at staten kan få snablen ned i alle vores 

respektive fagsystemer rundt omkring. Vi går ud fra, at det er digitaliseret. At vi ikke skal sidde og 

udfylde formularer og sådan noget, så hænger det slet ikke sammen. Men den registrering af rum, 

som kommunerne er i gang med, sker jo i nogle systemer. (…) Hvis vi snakker en national database 

af rum, skal de rum jo komme et sted fra, og jeg går ud fra, at staten ikke selv vil ud og registrere 

rum? Så det vil være vores rumregistrering, det bygger på. Vi registrerer rum, og det gør vi i nogle 

fagsystemer, i nogle digitale etageplaner og databaser. Så punkt ét er vel, at et centralt organ skal 

have lejlighed til at kigge ned i vores systemer og trække rumdata ud. 

 

Der er i virkeligheden to ting i det: Én ting er at bygningerne skal registreres, altså måles op eller 

scannes, og en anden ting er, at de skal modelleres op. Man kan godt lave en 3D-model på grundlag 

af tegninger, men så skal det være nogle rigtig gode tegninger. Når der skal måles op på den måde, 

sender man nogen ud og scanner. En simpel model er det selvfølgelig i første omgang, men et reelt 

godt bud på det. 

 

Det vil være muligt logistisk og økonomisk at foretage sådan nogle scanninger eller opmålinger af 

bygninger. Nu har vi prøvet det med nogle stykker og fundet en model. Der er et par kommuner, der 

konsekvent har scannet det hele, eller er i gang med det, og lavet 3D-modeller af alle deres 

bygninger. Nogle af disse har gjort det selv, andre købt sig til det. Det ville ikke give mening for os at 

gøre det selv; vores tegninger er for dårlige til det. Merudgiften for at købe sig til at få dem scannet 

er ubetydelig. Der er nogle firmaer, der bliver bedre og bedre til det lige nu, fordi der er flere og flere 

der køber ydelsen, og de får bedre og bedre udstyr til det. Hvis alle kommuner skulle ud og rekvirere 

de her firmaer til at scanne bygninger på én gang, ville det naturligvis give et kapacitetsproblem. Der 

skal være en pænt lang implementeringsfase, hvis man laver sådan noget her. 

 

Hos os foregår registrering af digitale rumplaner i Dalux FM, men der findes også andre systemer. 

Nogle bygninger har vi som 3D-modeller, men det er ikke nødvendigt for at registrere rummene. Man 

kan beslutte, at sådan skal det være, og så har vi jo en kæmpe opgave for at få lavet de der 3D-

modeller. Det vil være én vej; at SDFE forestiller sig, at man skal sende selve IFC-modellen ind til 

dem med jævne mellemrum. Den anden mulighed ville være at gå ind og hente og eksportere 

oplysninger fra de tabeller, hvor rumregistreringerne allerede ligger, med egenskaber og formater 

osv., i stedet for at skulle eksportere hele modeller. Men det vil jo også være en beslutning, om man 

sætter barren højt og går efter at få fuldt gyldige modeller ind. 

 

Hvis vi tager det som udgangspunkt, at man skal levere data om rum, vægge og adgangsveje osv., 

alt sammen i IFC-format – Det bliver noget af et kontor, der vil skulle sidde der. Vi kommer jo til at 
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sende ind hele tiden, hver gang vi indsætter en ny væg, og så skal vi indsende en ny model. Og hvis 

det er en model, så er det jo en model af vores rådhus, og jeg ved ikke hvor mange rum der er her, 

der skal loades ind i stedet for den eksisterende. Det bliver nok lidt ressourcekrævende. Medmindre 

man kunne forestille sig en digital model, hvor man selv kunne logge ind og uploade sin model, uden 

at der er andre, der skal ind over. Den simple måde er jo, at man indsætter sin model som en 

vedhæftet fil til en mail, og så en eller anden modtager, der kan gøre noget ved det. Det er en lidt 

gammeldags måde at gøre det på. Hvis man går linen ud, skal det være et system, hvor man logger 

ind og uploader sin reviderede model af den pågældende bygning. 

 

 Det handler også om tid. Hvad er tidshorisonten på sådan et projekt, man går i gang med. I 

forhold til den teknologiske udvikling skal man passe på, at tiden ikke fanger én. Det er min erfaring, 

at tidsfaktoren er ret vigtig for succes. 

 

 Måske hvis man fastsatte, at man på en national datainfrastruktur leverede et system, hvor man 

kunne opdatere sine modeller i selve serveren. 

 

 Har I forventninger til, at brugerne også stiller en datainfrastruktur til rådighed, eksempelvis for 

borgeren, når de opholder sig i bygningen? Jeg tænker eksempelvis hvis GPS tracking. Nu har vi 

steder, hvor mobildækning ikke nødvendigvis er verdens bedste. Tænker I også, at kommunen skal 

stille et netværk til rådighed, som er fuldt offentligt tilgængeligt? 

 

 Jeg kan ikke forestille mig andet end at kommunerne selv skulle eje data. Og det at lave 

analysearbejdet må jo så også plantes hos kommunerne. SDFE skal have ansvar for platformen og 

systemets- drift og udvikling. Ansvar for integration til systemerne. Hvis man har lyst til at indhente 

energidata, så må SDFE på en eller anden måde levere nogle integrationsløsninger, som kan trække 

de data. Jeg tænker ikke, at det skal være kommunernes byrde at kunne levere det udtræk af data 

på den måde. Vi kan føre data ind i et fælles system, og så skal ansvaret for at behandle data ligge 

der i en fælles model. 

 

 Det vil være en udfordring, hvis der er uoverensstemmelser mellem en national datainfrastruktur 

og den lokale infrastruktur, og vi så skal lave opsætningen om i vores lokale systemer, for at få det til 

at passe den nationale. 

 

 

 

3.5 Hvis det overhovedet skal være, skal det være et lovkrav 

 

 Projektet skal have politisk medvind. Hvis vi skal lægge løntimer i projektet, skal vi kunne forsvare 

det. Hvis ikke projektet har politisk opbakning, er projektet ikke relevant. 

 

 Det kræver politisk vilje og prioritering. De politiske rammer skal først og fremmest være på plads 

for, at man fra kommunens side vil give de her oplysninger til andre. Det rummer jo også en risiko 

for, at andre begynder at kigge i ens butik. 

 

 Hvis der ikke bliver fastlagt minimumskrav, og krav om hvorvidt alle skal være med i en given 

struktur, så kunne man nok lige så godt lade være at have det i en national database. (…) Hvis en 

given kommune tænker, at vi har et spændende Big data- eller IoT data-projekt, som man egentlig 

selv ønsker at rulle ud, så kan man rulle det ud lokalt. 
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 Med de budgetter vi har, kan vi ikke bare sige ja til det her. Det er politik, hvis det kommer oppe 

fra. Det skal give gevinst for vores lille land. Og det også skal være nogenlunde i sync på 98 

kommuner, så det er nødt til at dedikeres ovenfra. Nødt til at være et krav. Det er der, der er noget 

synergi. Hvis man lægger det op til hver enkelt kommune, så peger det i mange retninger, og så står 

vi der og kigger lidt på hinanden, og laver alt muligt. I kan bare se på KL’s nøgletalssamarbejde, som 

vi er med i, og hvor meget forskelligt vi tænker. Bare at finde nogle fællesnævnere for det er bestemt 

ikke let, det er en opgave uden lige. Hvis der skal være noget ræson i det her, så skal de tage det 

oppe fra, og så bliver det sådan. Diktere nedad.  

 

 Man får ikke lige alle kommunerne til at skifte til samme system, det kan ikke lade sig gøre. Man 

kan ikke ændre kommunernes system. Det er i udbud og alt muligt andet, så det kan man ikke. 

 

 Vi har nogle lokale netværk, hvor vi taler om tingene, og om de udfordringer vi møder. Et decideret 

samarbejde er det ikke. Det synes jeg ikke jeg har observeret at der er tid til. (…) Det med at hjælpe 

hinanden, det tror jeg ikke på lige nu. 

 

 Hvis man vælger at gøre det nedefra og op, er jeg ikke sikker på, at det kommer rigtig op at virke. 

Der er vi simpelthen for presset på tid. Det er nærmest den første sætning vi lærer, når vi bliver 

kommunalt ansatte. Så vil det ikke få sin reelle værdi. Nogen vil smide tid og penge i det, og når der 

er gået en given periode, vil det ikke have fået den værdi det skal have, og så vil det lukke ned igen. 

(…) Jeg tænker næsten, at hvis det var muligt, at man skulle løfte det op til noget 

lovgivningsmæssigt. Vi har en boligminister lige i øjeblikket, der har været inde og kigge på ny 

lovgivning ift. sikkerhedsdelen for bygningsgodkendelser. Kunne man løfte det op til et sådant  

niveau, at der var minimumskrav for alle kommuner om at levere den her data til den her database. 

Så kan det godt være, at der er nogen, som vil synes, at det er træls til at starte med, men så vil det 

blive en rigtig brugbar database ret hurtigt. Jeg har svært ved at se den vokse fra neden, hvis den 

skal vokse hurtigt nok. Hvis jeg putter tid og penge i noget, og der går tre år og jeg ikke kan se, at 

det er fandme noget der sparker røv, så hiver jeg stikket på det, og så starter vi op et andet sted, 

hvor vi tror, at vi kan flytte noget hurtigt i høj kvalitet. Jeg tror ikke på tre år, at det her vil frivilligt 

kunne vokse til den værdi, det skal. Det skal ind fra oven, og jeg tror ikke, at lokalpolitik er højt nok 

niveau. Det kunne sagtens have værdi, men så vil det blive værdi for kommunen og ikke andre 

steder. Den rigtige benchmarkingværdi ligger, når vi kan komme op og sammenligne os med andre 

kommuner. 

 

Hvis det her skal virke, skal det være en overskuelig database, som skal ramme mange forskellige 

niveauer. Den skal ramme det strategiske, det taktiske og det operationelle niveau. Derfor skal den 

have en venlig brugerflade, og den skal ikke styres af noget som helst, der har noget med en 

kommune at gøre, men centralt fra SDFE, som skulle definere brugergrænsefladen. 

Brugervenligheden skal tænkes af andre end kommunale mennesker. Dataindsamlingen på den giver 

sig selv, det bliver kommunerne nødt til at være en ret væsentlig del af, for ellers bliver det en for dyr 

proces. Altså at producere egne data. Jeg kunne godt tænke mig, at der var et niveau højere end 

borgmesterniveau. Et regionalt eller nationalt niveau i virkeligheden. 

 

Der eksisterer standarder i alle kommunerne, de er bare ikke ens. Det er derfor, at det vil gøre det 

lettere, hvis det kommer som noget, der minder om lovgivning. Så kan man sige, at det er nationalt 

valgt, at vi vælger at gøre sådan her. Hvis man vælger ikke at topstyre det her, så bliver det sådan 

en ting, hvor vi kan sammenligne og benchmarke os med hinanden på tværs af kommunegrænserne, 

men sammenligningen giver ikke rigtig værdi, hvis de er ikke helt ens. Vi bliver nødt til at kunne 
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sammenligne direkte. Jeg ved godt, at hundrede procent er svært, men så tæt på. 

 

Den største barriere for at komme i gang, er at definere hvilket niveau man ønsker at starte det på; 

hvor er det man angriber problemstillingen fra. Om dette har gang på jord eller ej. Der er jo tusind 

indgange at angribe den fra; det er vigtigt at gøre sig nogle grundige overvejelser omkring. For 

starter man det op forkert, så kan man have verdens bedste projekt, men så bliver det ikke til noget 

alligevel. Og forkert kunne være, at det var for meget nede fra og op eller lokalt fra og ind. Det her 

projekt afhænger af, at man hurtigst muligt får rigtig meget information i rigtig høj kvalitet, for ellers 

bliver det en delvis database, og der er ikke særlig mange, heller ikke af de private, der måske kunne 

købe abonnementer ind i et system som det her for at komme til viden, der vil være interesseret i et 

delvist billede af, hvordan tingene ser ud i nogle danske kommuner. De vil være interesserede i at få 

det fulde billede af alle danske kommuner, altså i den optimale verden. Så skal alle være med. Det er 

det, der i min optik taler for, at vi snakker om noget, der minder om national lovgivning. 

 

 Helt grundlæggende skal det afklares, hvordan folk skal være i stand til at få de her tegninger ind i 

systemet. Skal de hyre en til at komme og lave arbejdet for dem, og udarbejde de her tegninger? Det 

forestiller jeg mig bliver en meget stor og dyr opgave. Én ting er erfaringen, der skal til for at 

registrere en bygning, men der skal også software til. Og IFC-format kræver alligevel en vis form for 

know-how og kendskab. Jeg ser det her projekt som noget, der vil skulle kræve lovmæssig 

opbakning. BBR-informationer skal fx også være vedligeholdt, der er lovgivning på det, men bliver på 

nuværende tidspunkt ikke rigtig håndhævet. Der skal lovgivning til, men også håndhævning; det er 

tydeligt at se. Det projekt vi har kørt lige nu, er netop at få al BBR-data opdateret og ajourført. Bare 

det i sig selv er et stort projekt. Hvis man så lægger tegninger oveni vil jeg vove at påstå, at det 

bliver betydeligt større. 

 

 Når jeg tænker det igennem, kommer vi meget hurtigt til det med ressourcer: Giver det værdi for 

os med de ressourcer, vi skal stille med, og de ressourcer vi har? Både ift. hvad det koster i kroner og 

øre i ekstern hjælp, men også ift. hvor mange ressourcer, vi selv skal bruge in-house. Det bliver en 

enorm opgave, og jeg er noget tvivlende, om det skaber værdi nok for os. Hvis der er nogen, der kan 

se den store værdi på længere sigt med det her, så tror jeg, at det skal komme centralt fra; at vi vil 

gøre det her, og hvordan vi vil gøre det. 

 

 

 

4. Det digitale billede på bygningsområdet i dag 

Kommune 1 Vi har jo (for) meget bygningsdata til rådighed. Overvejende bliver alting 

håndteret digitalt. Vi er i øjeblikket ved at konvertere fra et FM-værktøj til et 

andet. Arealdelen er overvejende Revit, hvor vi anvender det direkte. Vi har 

ikke på den måde fokus på IFC. Det vil sige, at vi har vores egen 

tegningsafdeling, hvor der sidder to-tre personer og arbejder med vores 

bygningsdata. Der pågår et scanningsarbejde, hvor vi får hele vores 

bygningsmasse ind i Revit. Vi udbyder klumper alt efter bygningskompleksitet. 

Der har vi løbende lavet nogle 3D-scanninger, hvor vi får vores 

bygningsmodeller ind som arkitektmodeller med et minimums LOD200 niveau 

(Level Of Detail, red.). Det gør selvfølgelig, at den eksisterende bygningsmasse 

begynder vi stille og roligt at få skabt et digitalt grundlag hos, som selvfølgelig 

er på et lavere niveau, men ift. at vi kan anvende det på mange måder i 
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dagligdagen, og så begynder vi stille og roligt at lægge lag på. De 

bygningsmodeller indlæser vi ovre i vores FM-værktøj. Vi er konverteret til 

Dalux. Der begynder vi også at lægge bygningsdele på løbende, eksempelvis 

hvis vi har elevatorer. Får sat fx vores services ift. elevatorer i system; 

registrere dem digitalt og få dataen ind i vores FM-værktøj. På en lang række 

områder gør vi jo forskellige tiltag. Hele vores bygningsgennemgang og vores 

vedligeholdelse ligger også i Dalux som digitale opgaver. Meget forskelligt. 

Normen for ejendomsniveau, normen for bygningsniveau og andre ting på 

rumniveau. Vi har et godt overblik på, hvor vores tegningsgrundlag har en høj 

grad af validitet. Så har vi selvfølgelig også overblik over, hvor det er lidt mere 

tvivlsomt. (…) Det har i bund og grund ikke rigtig noget at gøre med, om 

bygningerne er ældre. Vi har bygninger, som på mange måder ikke har været 

særlig interessante for os endnu. Hvor tegningsgrundlaget er overdraget i 

forbindelse med sammenlægning, hvor vi ikke har anlægsanciennitet. Vi 

prioriterer hele tiden, hvad der er vigtigt og hvad der ikke er. Et offentligt toilet 

som vi egentlig bare tjekker en gang imellem, har vi ikke det helt vilde behov 

for at komme ud og få 3D-scannet. 

I det omfang hvor I har registreret bygningerne i fx Revit, hvor stor en opgave 

vil det være eksempelvis at eksportere dem til IFC, som SDFE planlægger at 

basere databasen på? Jeg har en maskinmesterbaggrund, så med mit liden 

kendskab til Revit mener jeg i bund og grund, at det er IFC-kompatibelt. Så 

der burde ikke ligge en udfordring i det. 

 

Det er i første omgang primært tiltænkt større offentlige bygningskomplekser.  

Man kan sige for mit vedkommende: hvis større også blev defineret i et 

kvadratmeterantal, fik man lynhurtigt et billede. For mit vedkommende med 

310.000 kvadratmeter bygninger, så kunne det godt være, at jeg ville sige, at 

så var vi nede på 250.000 kvadratmeter, men i bygningsantal, er jeg faktisk 

kun nede på 25 % procent af mine bygninger i antal. Vi er jo en klassisk 

landkommune. Fx på energiområdet er det 25% af antallet af vores bygninger, 

som bruger 80% af energien. Resten er noget bette noget. 

 

Kommune 2 Vi har snart registreret halvdelen af vores rum. Men det er kun en brøkdel af 

dem, som er registreret i en 3D-model; der er et par enkelte. Vi har to skoler, 

vi har fået målt op som et pilotprojekt. Så selvfølgelig de nye bygninger, vi får 

leveret, de bliver også leveret i 3D-modeller. Det bliver en meget stor opgave, 

hvis vi skal have 3D-modeller af alle vores bygninger. Vi har tidligere regnet 

ud, at hvis vi målte op og digitaliserede de primære bygninger i 3D, så skulle vi 

bruge 2 millioner på det. 

 

De tegningsmaterialer, der skulle til for at opbygge 3D-modeller, er ikke klar. 

 

Kommune 3 Vi er færdige med at BIM-modellere. Det ville vi være i stand til at levere. Vi 

har BIM-modeller, hvor vi kan konvertere til IFC-modeller. Men vi er helt 

sikkert ikke repræsentative ift. det. Der er brugt rigtig mange ressourcer i 

(vores kommune, red.) på at komme foran i det her felt. Der er andre 

kommuner, som ikke engang har digitaliseret 2D-tegninger. 

 

Det har været en politisk prioritering, men også ledelsesopbakning. Det var jo 

visionen man havde. Ud fra en forretningsfordel valgte man at kaste sig ud i 
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det. 

Helt sikkert på driften af ejendommene. Det har været primer’en for at gå ind 

og have så detaljeret en viden om ejendommene. Og så især koblingen af data 

til, hvordan vi arbejder digitalt i hverdagen. Sådan, at alle processer er 

digitaliseret. Det betyder, at selv helt små ombygningsarbejder bliver 

registreret direkte ind i vores FM-system. Vi bliver kompenseret og betalt 

derinde. Så vi har et fuldstændigt overblik over, altid, hvad vi har af råderum 

og økonomi. Det er den værdi, det giver. 

 

Kommune 4 Vi har energistyring og energidata af alle kundernes ejendomme, de her 

500.000 kvadratmeter. Vi har forholdsvist godt styr på hvad vi af ejendomme. 

Vi har en ejendomsdatabase, som beskriver alle vores ejendomme meget 

detaljeret helt ned på rummål. Så vi har et detaljeret overblik allerede, måske 

ikke i geotal, men vi ved, hvad vi har. Alle vores ejendomme er lagt ind i 

Dalux. Der var tidligere et system, som vi selv havde udviklet. Vi startede 

allerede i slutning af 90’erne med at begynde at lægge vores ejendomme ind 

digitalt. Så vi var rimelig på forkant på det tidspunkt. Skal vi lige sige også, at 

når vi drifter omkring vedligehold, så er det både indvendigt og udvendigt 

terræn på matriklen, og så også på de tekniske anlæg har vi også i porteføljen, 

så vi har pakken, kan man sige. 

 

Har I målt jeres eksisterende bygninger op? 

Sådan som vi ser det, lige nøjagtigt omkring den bestående bygningsmasse, 

den har vi jo digitaliseret fra sidst i 90’erne og frem. Så det har vi i 2D. På 

daværende tidspunkt var teknologien ikke så langt. Man kan sige, at det vi 

havde brug for, var på arealdelen at kunne lave space. I dag er teknologien 

bare en anden, i dag opererer du med 3D, når du tegner. Det ligger næsten 

implicit. Hvis man tegner i 2D i dag, så bliver man nærmest kigget skævt til. 

Når vi kører vores større projekter får vi en bog i original format og også i IFC-

format. Det har vi helt bevidst valgt, ift. den prioritet der ligger for grund for 

opgaven. 

Så I har IFC?  

Ork, jaja. Vi er tilbage i 90’erne og start 2000. Så vi har alt digitalt i 2D.  

Så der, hvor det ligger i 3D, det er så efter bekendtgørelsen trådte i kraft? 

Ja, det kan man sige jo. Men alle de nye større projekter, som vi har, de kører 

fuldt ud i BIM. 

Hvis man skulle se på generelt, hvor mange ressourcer det vil kræve at få 

opdateret alt til IFC?  

Det giver ikke mening. Det vil ikke give os værdi.  

Det vil være et forkert mål at tænke på. Så giver det mere mening at bruge 

nogle gadgets, og så kaste dem ud, og så logge på dem, og så samle det op i 

databasen, hvis det er sådan det er. (…) Nej, det andet, det giver squ ingen 

værdi. Det der giver meget værdi er, at man har areal pr. rum, og rumidéer, 

som du kan have ift. udbudsmateriale, som entreprenøren kan bruge og har 

med ude. Hvad det angår, så giver det god mening. 

 

Hvilke data kan I bidrage med, og hvor opdaterede er jeres lister? 

Vi har jo vores selvopfundne værktøj, Arealdatabasen, så der har vi lige 

500.000 etagemeter og 7.000 rum. Det er det, vi opererer med i kommunen. 

Det er i runde tal. Det er fordi, når vi snakker areal og FM-system, så er der 
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mange måder at registrere det på. Som vi omtalte er der fire niveauer. Vi har 

ejendomme, så har vi bygninger, vi har etager, og rum. vi har alle niveauer. 

Derfor kan vi trække rigtig mange informationer, når vi snakker benchmarking. 

Hvordan tingene ser ud. Men tiden har vi ikke, altså hvor meget det bliver 

udnyttet. 

 

Kommune 5 Vi har bygningsgeometri på alle de bygninger, vi ejer. De er ikke nødvendigvis 

præcise, fordi mange af dem er tegnet efter PDF-filer. Så det er bare lagt ind 

som PDF, og så er der tegnet ovenpå, så de har en vis usikkerhed eller 

fejlmargin. Plus de er bygget om mange gange efter, at de her PDF-tegninger 

er blevet lavet. Derudover er vi også i gang med et projekt lige nu, hvor vi er 

ved at opmåle og få præcise data på alle vores bygninger. Jeg tror, at vi er 

cirka halvvejs med vores bygningsportefølje. Jeg tror, at vi er færdige om 

halvandet til to år med det. Så planen er, at om to år er alle oversigter over 

alle offentlige bygninger ejet af kommunen opdateret og ligger i samme 

format. Vi har to måder vi arbejder på. Ét, vi har en 3D-scanner, som vi laver 

punktskyer af bygningen. Og så har vi også en lasermåler, hvor vi går rundt. 

Sådan en punktskys-scanner er der desværre GDPR-lovgivning, som forhindrer 

os i at scanne alting. 

Så trækker vi det ind og laver Revit-modeller. Så vi har Revit-modeller på det 

hele. Planen er også, at vi også skal have det på både tredjemand og 

ejerlejligheder. Så der er allerede sat ressourcer af til, at det er i fuld gang 

med at ske. 

 

BIM-software: Vi bruger Revit og Wecad. Så vi har det anskaffet det,  

som vi skal bruge af software, for vi er i fuld gang. 

 

Kommune 6 Der vil (chefen for Ejendomme, red.) klart være bedre at snakke med end jeg 

er i forhold til det samlede overblik. De tegninger, der ligger på de faciliteter, 

jeg har ansvaret for, er blevet digitaliseret og lagt ind i et fælles kartotek for 

hele kommunen. Men samtidig er der en masse data, der slet ikke findes. Det, 

der er, er digitalt. Det er svært at sætte en procentsats på, men vi mangler 

nok i hvert fald 25% af den samlede information, fordi den er blevet lavet i 

småprojekter mellem større projekter, og så er papirerne blevet tabt i 

processen. 

Jeg ved ikke hvilket digitalt format, det ligger i. 

 

Kommune 7 Vi har lige digitaliseret bygninger på klimaskærmsniveau samt knyttet 

vedligeholdelsesplaner til bygningerne. I bygningstegningerne er der både 

indtegnet vinduer, døre, indervægge, og rummets funktion er beskrevet (dog 

ikke præcise mål på vinduer og døre). Dvs. der ligger 3D-filer på alle 

bygninger. Vi deltager i nogle erfagrupper om digitalisering af bygninger, og vi 

er langt foran her i vores kommune. 

Niveauet af digitalisering omfatter de primære bygningsdele og rum, men ikke 

fx klassifikation af disse i et specifikt klassifikationssystem som CCS (Cuneco 

Classification System, red.). Den rumlige repræsentation kan siges at være 

der, men ikke anvendelse og relationer til andre rum og bygningsdele. 

Vi benytter i kommunen et Computer Aided Facility Management (CAFM) 

system kaldet MDocFM (leveret at NTI), hvori driftsdata registreres og 
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vedligeholdes. Systemet er kompatibelt med de Revit (BIM)-modeller, som er 

resultatet af kommunens digitalisering af bygningsmassen. 

Planen på sigt er, at alle de rumdata, kommunen har, skal kobles til et 

bookingsystem, for at give et let overblik over bookingprocenter og hermed se 

hvor meget en bygning bliver anvendt. 

Revit (BIM) modeller kan eksporteres til IFC, derfor er kommunen i stand til at 

levere de grundlæggende data til SDFE-systemet. Dette er dog kun for de 

grundlæggende data. Såfremt rum- og driftsdata fra FM-systemet skal føres 

over i modeller eller SDFE-database, kræver det, at de skrives over manuelt, 

som indtastning eller lignende. 

 

 

 

5. Offentlig adgang til data 

Kommune 1 Den har jeg ikke rigtig en holdning til. Man kan jo tænke den helt vildt langt 

ud. Jeg tænker i hvert fald, at der kunne være noget spændende, hvis vi var 

helt derude, at jeg har en bygningsmodel, hvor et rum er tagget med RF-

teknologi, og så når Peters mor går ind i klasselokalet, så fordi hun bevæger 

sig ind i rummet, så kan hun få direkte adgang i Aula. Og så kan Aulas 

administratorer se, at nu går Peters mor ind i klasselokalet. Og registrere, at 

Peters mor har været der, og hvor lang tid hun har været der. Om det er fint 

skal jeg på ingen måde være dommer på. Jeg siger bare, at mulighedsfeltet er 

uendeligt. 

 

En anden spændende ting omkring datasikkerhed, så når man begynder at 

sammenfatte data på alle de her forskellige måder. Bare helt generelt det er 

lidt spændende. 

 

Kommune 2 Jeg tror, at der bliver nødt til at være en eller anden form for begrænsning. Det 

kan jeg ikke forestille mig andet. Der vil formentligt være nogle følsomme ting. 

Vi har nogle almene boliger for ældre handicappede, som har deres retskrav på 

boligens tilgængelighed. Jeg ved ikke, om der er noget der. Vi har nogle it-

centraler, som vi måske ikke vil skilte med, hvor er henne. Vi har nogle skoler, 

der har vi nogle værdisikringsrum, hvor computerne bliver kørt ind i om 

natten. Jeg er heller ikke sikker på, at den smarteste vej hen til dem, er noget 

man skal kunne slå op på sin telefon. Der bliver nødt til at være nogle 

afgrænsningsvilkår. 

 

Begrænsningen af adgangen til data må der være nogen fra centralt hold, der 

får styr på. Men der skal nok også være plads til noget lokalt, at kommunen 

selv kan bestemme, at lige det der afsnit af bygningen, det viser vi ikke. Hvis 

det bare er noget med at finde vej, så er det måske fint. Det er mere hvis man 

begynder at lægge data ud med værdi i, som en kommerciel part kan udnytte, 

så kan det blive lidt speget. For så kunne man jo også pådrage sig et ansvar, 

hvis der var fejl i de oplysninger. 

 

Kommune 3 Hvorfor skulle der være nogen begrænsning eller kontrolleret anvendelse på 
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data? Alt hvad vi laver, er jo fuldt offentligt. Jeg kan ikke se, hvorfor dele af 

det ikke skulle være. Hvorfor det hele ikke skulle være tilgængeligt. 

 

Så kunne det være nogle oplysninger omkring nogle bygninger, som vi har. 

F.eks. et forsikringsspørgsmål. Dog har vi også nogle bygninger, hvor der 

ligger noget værdifuldt it. Det vil vi jo ikke fortælle, hvad indgangen til det 

kunne være, eller hvad bygningen kunne bruges til. Indholdet i bygningerne, 

hvor der er nogle værdifulde ting. 

Man kan give det på overordnet niveau. Men 99% kunne være offentligt 

tilgængeligt. 

 

Det eneste der lige står og blinker, det er det her med, at når vi giver 

oplysninger om, hvor folk er placeret i bygningerne, så er det også nemt at 

begå kriminelle handlinger. Persondata kan vi sagtens gøre anonymt. Det er 

mere det med, at hvis du har tænkt dig at begå et røveri, så kan du nemt se, 

hvor er kontoret, hvor er det, jeg skal gå hen. Nu er vi ikke så vante med 

skoleskyderier i Danmark, det kunne jo komme, og det ville jo give nem 

adgang. Men vi har jo også andet end skoler. Hvis det er et plejehjem, og der 

er én, der har lyst til at gå ind og gennemrode et plejehjem efter værdier, så 

er det jo nemt. 

 

Man kan så sige, at det er måske et diskussionsspørgsmål, for de har allerede 

nu adgang til de her tegninger i et bygningsarkiv. Jeg kan som borger gå ind 

på rådhusets bygningsarkiv og se der, hvor man har fået byggetilladelse. Det 

har alle adgang til. Man har dog ikke adgang til alle plantegninger. Men det er 

jo et diskussionsspørgsmål. Modstandere vil sige, at det ikke handler om 

tegninger, det handler om at sikre sin bygning. Der kunne godt være noget i 

det. Det er jo ikke oplysninger, som du ikke kan få, det bliver bare nemmere at 

få dem. Hvis du vil have oplysningerne, kan du altid gå ind på den pågældende 

ejendom og kigge på brandplanen, og så har du dem alligevel. 

 

Alt omkring, hvordan anvender vi areal og økonomi osv., det har jeg ikke 

noget problem i at oplyse. Så: vi har ikke noget at skjule, men der kan så 

være noget sikkerhed for nogen. Hvis nogen er interesserede i at planlægge 

noget kriminalitet, vil vi så ligefrem forære dem tegningerne til at planlægge 

det ud fra. 

 

Kommune 4 Det tror jeg, at du hellere må snakke med Datatilsynet om. Et eller andet sted 

er det jo et spørgsmål om, hvad vi egentlig må lægge frem, ift. de nye 

regelsæt og GDPR. 

 

Jeg synes, at der kan være mange ting i det. Det kommer an på, hvad det er 

for nogle data, I tænker på, der skulle lægges frem. Data omkring bygningens 

energiforbrug, og data omkring bygningsvedligeholdelse. Som det er lige nu, 

kunne det godt gå hen og blive udfordrende politisk. Ikke at man ikke skal 

lægge alt frem for borgerne, de skal squ ikke vide alt. Uvidenhed er meget rart 

en gang imellem. 

Der kan godt være noget omkring terrortrusler. Du kan bare gå ét sted hen og 

få alle oplysningerne, så kan du lave en god plan. Det spørgsmål der, det 

synes jeg man skal stille en eller anden, som har nogle holdninger til, hvad 
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man må præsentere. 

 

Man skal passe på med at lægge alt for meget ud. Der er heller ingen grund til 

det, som (interviewperson 1, red.) siger. Man skal passe på, selvfølgelig skal 

der være åbenhed omkring alt, hvad vi siger, men der kan være udfordringer i 

det. Det synes jeg, er det væsentligt element i den verden vi er i nu. 

 

Kommune 5 Begrænset kontrolleret anvendelse. Noget af det kan helt fint at være 

offentligt. Der vil helt klart være noget, der skal være begrænset. 

 

Det skal bare være en løsning med, at man kan sige, at noget ikke er offentligt 

tilgængeligt. Man kan styre rettigheder. Hvad der så ikke skal være offentligt 

tilgængeligt, må den enkelte kommune så selv vurdere. Vi har allerede haft 

noget dialog med PET og ting og sager med, at der er nogle ting, vi ikke bare 

må have til at ligge frit tilgængeligt i vores FM-system for alle. 

 

Kommune 6 Jeg tror, at der vil være tale om begrænset adgang til det. Det tænker jeg ift. 

det sikkerhedsaspekt, der ligger i det. Jeg ved ikke, hvor terrorbange man er 

her ift. den type information. For hvis folk vil have fat i den, så finder de ud af 

det på den ene eller anden måde. Der kunne ligge noget i, at det bliver utroligt 

let at få et overblik over, hvor ville man lettest muligt kunne lave størst mulig 

skade, hvis nu man tænker terror. Hvis den data er fuldt tilgængelig for alle, så 

kunne det præsentere et problem, jeg er ikke sikker på, at det gør det, men 

det kunne det måske gøre. Igen grunden til at jeg siger det, er, at vi lige har 

kørt et pilotprojekt, hvor vi i et halvt år har haft en sikkerhedsansvarlig, som 

har gennemgået alt hvad vi har lavet, som vi selv synes var ret godt, og så har 

han tilfældigvis sagt at der er rigtig mange huller i osten. Så har vi faktisk søgt 

ud for at igen at prøve at benchmarke med de andre kommuner. Og de er 

mindst lige så langt bagefter som vi er. Nogle af de ting der kommer ind der, 

er lige præcis det her tankesæt med, hvor tilgængelig skal informationen være 

ift. at den kan misbruges. Den skal sættes op i en beslutningsproces – og det 

er jeg ikke den rigtige til – hvor man siger, hvad er det vi skal bruge 

informationen til, og hvor mange skal kunne bruge den og hvorfor skal de 

kunne bruge den. Og det her hvorfor, er rigtig vigtigt. 

 

Kommune 7 Jeg kan ikke se ulempen ved offentlig adgang til data. 
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Arkitekturrapport for
Arena – Bevillingsportalen

Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale 
rammearkitektur.

Rapport ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens ansvar at sikre, at rapporten 
udarbejdes. Det anbefales at den opstartes i projektets indledende fase/i forbindelse med PID, og 
løbende bearbejdes.

Rapporten sendes til sekretariatet for Kommunernes It-Arkitekturråd og offentliggøres på 
kl.dk/arkitekturrapporter

Projektorganisation KOMBIT

Ansvarlig projektleder Tom Bøgeskov

Kontaktdetaljer tob@kombit.dk 20653125

Opsummering

ARENA løsningen forenkle og systematisere den måde 
ansøgninger om tilladelser til afholdelse af offentlige 
arrangementer afgives og sagsbehandlingen af samme. Det 
drejer sig både om private ansøger eller understøttelse af erhverv 
i forhold til at trække nye events og arrangementer til 
kommunerne. Samt understøttelse af myndighedsbehandlingen i 
forhold til ansøgningerne.

Revisionshistorik
Version Revisionsdato Kort ændringsbeskrivelse Rettelse udført af
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effektive digitale løsninger, der styrker den kommunale opgaveløsning 
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Arkitekturrapport

Projektinformation

Projektnavn ARENA

Ledelsesansvarlig Inge Speiermann-Vognsen

Projekttype ny it-løsning, 

Baggrund for projekt

1 Baggrund

A Projektet ARENA (Tilladelses- og bevillingsplatform) er igangsat på opfordring fra 
en række kommunaldirektører, som over for KL har rejst behovet for et system, 
der kan forenkle og systematisere den måde ansøgninger om tilladelser til 
afholdelse af offentlige arrangementer afgives og sagsbehandlingen af samme. 
Det drejer sig både om private ansøger eller understøttelse af erhverv i forhold til 
at trække nye events og arrangementer til kommunerne. Samt understøttelse af 
myndighedsbehandlingen i forhold til ansøgningerne.

2 Andet (fx arbejdsgangs-analyse)

A Der er beskrevet arbejdsgang og ansøgningstyper, men ikke betydende for 
læsning af rapport.
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Vejledning til skrivning af arkitekturrapport
Dette dokument skal give et overblik over de arkitekturovervejelser i et projekt, 
som kan være relevante for at realisere visionerne i kommunernes fælles 
rammearkitektur. Arkitektur realiseres i projekter, og det er derfor afgørende, at it-
projekter arbejder i den samme retning – og koordineres på tværs af 
organisatoriske og tekniske skel.

Der skal i dokumentet redegøres for,

1. Hvilke områder af kommunernes fælles rammearkitektur, det er særlig 
vigtigt at forholde sig til i den kommende løsning.

2. Hvordan jeres arkitektur/produkt indgår i det samlede arkitektur-
/systemlandskab.

Input til arkitekturrapport
Arkitekturrapporten består følgende afsnit:

Projektinformation

 

Baggrund for projektet
Antallet af tilladelser og bevillinger, der skal indhentes på tværs af relevante 
myndighedsområder for at kunne afholde by- og markedsfester ude i landets 
kommuner, er ifølge brancheforeningen’ By- og Markedsfester i Danmark’ steget 
igennem de senere år. Samtidig er der ændret i tilladelsernes gyldighedsperiode. 
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Tidligere har tilladelser og bevillinger været gældende for en tre- eller femårig 
periode, mens mange af de samme tilladelser nu skal indhentes hvert år. 

Brancheforeningen ’By- og Markedsfester i Danmark’ skønner, at der skal op til 
39 tilladelser til for at afholde en almindelig byfest eller et kræmmermarked. 
Brancheforeningen vurderer, at mange af deres medlemmer har fuldtidsansatte, 
der alene løfter denne funktion. 

Ressourcetrækket hos de relevante kommunale myndigheder må forventes som 
minimum at modsvare ansøgernes ressourcetræk. En samlet fælleskommunal 
platformsløsning ville medføre en mere hensigtsmæssig brug af ressourcerne og 
give en bedre serviceoplevelse samt en nemmere administration. Løsningen vil 
have K-98 potentiale og vil ligeledes kunne udbredes til relevante statslige 
myndigheder.

Resultat af gennemført arkitekturanalyse

 Du skal her dokumentere, hvordan projektets behov påvirker det 
kommunale arkitekturlandskab – og passer sammen med den 
fælleskommunale rammearkitektur. Du må vurdere detaljeringsniveauet 
fra projekt til projekt og ligeledes tilpasse analysen til det aktuelle fokus i 
arkitekturarbejdet. 

Anvendelse af forretningsservices
Overordnet kan ARENA beskrives i en flerlagsmodel, hvor præsentationslaget 
rettet mod brugerne (ansøgere, sagsbehandlere) blandt andet vist i den 
udviklede POC. 
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=dvMpqRDk7CM)

Regelstyring: Regelmotor: Eksempelvis WebAdm hvormed der sikres 
genanvendelse af regelopsætning fra BOM (Byg&Miljøløsning fra KOMBIT) eller 
en OpenSoursource motor som TOLS (Anvendes på YR). 

Regelmotoren sikrer udstillingen af beslutningstræer for brugeren, dvs. når 
ansøgeren ansøger om en given type event, sikres det at brugeren guides 
igennem og får ansøgt de korrekte myndigheder (lovmedholdelighed).

Udveksling mellem parter anvendes rammerarkitekturens Beskedfordeler, der 
kan sikre abonnement på nyheder ifht. sagen, eksempelvis i form af 
myndighedsgodkendelse/afslag.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=dvMpqRDk7CM
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Fig. 1: Dokumentdeling mellem myndigheder set fra kommunevinkel

Fig. 2: Håndtering af beslutningstræer ifht. regelmotor. Samt anvendelse af 
beskedfordeler som transport og sikring af sammenhæng af sagsforløb på tværs 
af myndigheder.

Adgangsstyring for ansøgere og for den kommunale del, håndteres via Nemlogin, der 
også sikrer øvrige myndigheders adgang.
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 Du skal her markere, hvilke af rammearkitekturens forretningsservices, it-
projektet anvender, samt om den fysiske service er fra fælles initiativer 
(eks. KOMBIT eller staten), eksterne leverandører eller egenudviklet.

Alle via ServicePlatformen:

Nemlogin SF1920

CPR opslag SF6007

CVR opslag SF1530

BOM snitflade

Nye Services alt. beskedfordeler

Snitflade Politi

Snitflade Brand & redning

Nye komponenter

Regelmotor WebAdm (genanvendelse fra BOM eller TOOLS)

Produktion af forretningsservices og services
I det følgende findes en beskrivelse af de nødvendige aktiviteter for at udføre 
arkitekturrapporteringen.
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Resultat af gennemført 
arkitekturanalyse

3 Fælleskommunale arkitekturprincipper
Hvordan har it-projektet forholdt sig til de fælleskommunale it-arkitekturprincipper 
og dertilhørende arkitekturregler? 

 Er princippet fulgt? –hvordan?
 Er princippet ikke fulgt? – hvorfor?

Se evt. 
http://info.rammearkitektur.dk/index.php/F%C3%A6lleskommunale_Arkitektur
principper_og_-regler

a Princip 1: Arkitektur styres på rette niveau efter fælles rammer (styring)

Princippet er fulgt: Jf. beskrivelse ovenfor. 

b Princip 2: Arkitektur fremmer sammenhæng, innovation og effektivitet (strategi)

Arkitekturregel 2.6: Adskil det foranderlige fra det uforanderlige:
Ved at beskrive og isolere reglerne for hvilke informationer, der skal indhentes og 
hvilke parter der skal involveres i regler, der er beskrevet sammen med den ydelse 
(tilladelse), der er ansøgt om, kan disse regler hurtigt tilrettes, hvis/når der kommer 
ændringer.  

c Princip 3: Arkitektur og regulering understøtter hinanden (jura)

Princippet er fulgt: Ja regelstyring håndteres via regelmotor med mulighed for 
løbende ændringer eller tilføjelse af nye beslutningstræer.

d Princip 4: Sikkerhed, privatliv og tillid sikres (sikkerhed)

Princippet er fulgt: Løsningen har kun begrænsede persondataoplysninger, men vil 
herudover basere sig på Dataadskillelse og Adgangsstyring baseret på bl.a. 
NemLogin 

e Princip 5: Processer optimeres på tværs (opgaver)

Løsningen er i høj grad et processamarbejdsprojekt, som har til formål at optimere 
og smidiggøre sagsgangen på tværs af myndigheder (kommuner, politi, brand, 
beredskab osv.)

f Princip 6: Gode data deles og genbruges (information)

http://info.rammearkitektur.dk/index.php/F%C3%A6lleskommunale_Arkitekturprincipper_og_-regler
http://info.rammearkitektur.dk/index.php/F%C3%A6lleskommunale_Arkitekturprincipper_og_-regler
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Princippet er fulgt: Grunddata, kortdata osv. genbruges i det omfang det er muligt. 
Også Open Source-data som f.eks. OpenStreetMaps kan tænkes ind i løsningen.

g Princip 7: It-løsninger samarbejder effektivt (applikation)

Princippet er fulgt: Den udviklede it-løsning eller app skal ikke udvikles som en 
stand-alone-løsning, men kunne operere i det kommunale og offentlige it-miljø og 
trække på Serviceplatformen og datafordeleren i det omfang det er muligt. 
Løsningen skal også kunne samarbejde med kommunens lokale sags- og 
dokumentmiljø.

h Princip 8: Data og services leveres driftssikkert (infrastruktur)

Se tekst ovenfor

4 Forretningsservices (fra rammearkitekturen)

a Se tekst ovenfor

b Se ovenfor

5 Forretningsservices (eget domæne)

A <Hvilke forretningsservices findes i eget domæne>

B <Hvordan stilles disse til rådighed for andre?>

6 Standarder

A Se tekst ovenfor

B <Hvilke andre standarder og regler er anvendt – og kunne disse være relevante 
for andre?>

7 It-infrastruktur

A Om muligt indlejres løsningens drift i driften af eksisterende løsninger på TM- 
området.

B Se tekst ovenfor

8 Sikkerhed

A Ja, løsningen vil overholde GDPR og baserer sig på de fællesoffentlige 
standarder.
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Forretningsbegrebsmodel
Herunder ses en samlet model for de overordnede forretningselementer, som 
løsningen består af. De enkelte dele gennemgås efterfølgende.
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Sag

Alle kommuner har et sagssystem, så det skal Arena-løsningen ikke indeholde, 
men den skal kunne kommunikere med kommunens sagssystem, således at 
uploadede dokumenter og evt. journalnotater kan lægges på den ansøgningssag, 
som oprettes i kommunen. Den primære part i sagen bliver ansøgeren af 
arrangementet.

Ydelse

Det at man kan give tilladelse til et arrangement er en ydelse, som kan bevilges 
af kommunen. De forskellige typer tilladelser der kan gives samles i et katalog, 
hvor de forskellige typer kan vælges fra.

Til den enkelte tilladelse, der kan bevilges, beskrives ophæng i lovgivningen, 
ophæng i kommunens emnesystematik (formentlig KLE), og der kan beskrives 
den eller de regler, som skal overholdes, for at der kan bevilges tilladelse til 
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arrangementet. Disse regler kan bl.a. styre, hvilke krav der skal være opfyldt, 
hvilke spørgsmål der skal stilles, og hvilke myndigheder, der skal involveres.  

Reglerne her er særligt vigtige, da de er styrende for resten af applikationen og 
forløbet. De skal kunne tilrettes af den enkelte kommune til dens lokale forhold. 
Eksempelvis hvem ansøgningen skal sendes til, og hvem der skal orienteres om 
arrangementet.

Bevilling

Bevillingen udtrykker den ret bevillingsgiveren har givet ansøgeren til at få en 
eller flere ydelser (i dette tilfælde Tilladelser). Da der kan være flere involverede 
bevillingsgivere (kommunen, politiet, beredskabet etc.), kan der være flere 
bevillinger til en ansøgning, som det vises nedenfor.
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Man kan sige, at ansøgningen "vokser", efterhånden som de involverede 
myndigheder godkender ansøgningen. 

Selve ansøgningen, typen af arrangement og typen af den tilladelse, der ansøges 
om, afgør (via bevillingsreglerne) hvilke godkendelser, der skal til før hele 
arrangementet er godkendt. Nogle gange er det blot kommunen, der kan 
godkende, men andre gange skal politi, brandvæsen eller beredskabet også ind 
over. I deres del kan de afgive kommentarer til arrangementet og godkende eller 
afslå det. Når alle parter er hørt og har sagt OK, er arrangementet godkendt. 

Fordelen ved, at Ansøgningen på den måde "vokser" er, at alle involverede 
parter kan se, hvad de andre har skrevet, og dermed kan se, om andre har 
eventuelle forbehold eller allerede har informeret ansøgeren om særlige forhold.

Ansøgningen + kommentarer fra de involverede parter dokumenterer bevillingen.
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Aktivitet (arrangement)

Selve arrangementet kan beskrives som en Aktivitet. Fælles for Aktiviteter er, at 
de:

 Foregår et sted (se Lokation)

 Foregår i en tidsperiode 

 Har et formål og en beskrivelse

 Har tilknyttet en række aktører i forskellige roller, som f.eks. ansvarlig, 
deltager, udfører etc. (Se Aktør)

 Er opmærket med emne (hvilken slags arrangement er der tale om)

 Måske har tilknyttet dokumenter i form af f.eks. en anvisning for 
gennemførelse 
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Aktør

Afhængigt af, hvor i løsningen Aktøren indgår, vil det være forskelligt, hvilken 
type Aktør der er tale om.

 Ansøgeren vil typisk være en Person eller en Virksomhed

 Sagsbehandleren i kommunen vil være en Organisatorisk Person 

 Bevillingsgiveren (den der godkender) kan være en Organisatorisk 
Person, En Organistorisk Enhed, eller en Myndighed. Politi, beredskab 
osv. er typisk myndigheder

Lokation

Lokation angiver det sted arrangementet finder sted. Afhængigt af arrangement 
kan det udtrykkes på forskellig vis, og nogle af stederne kender vi gennem den 
geodata-opmærkning vi har i Danmark.

 Adresser er kendt i Danmarks AdresseRegister (DAR)

 Lokaler vil ofte have relation til en adresse, hvor lokalet ligger
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 Geodanmarkobjekter er kendte geografiske objekter. I løsningen 
påtænkes, at brugeren kan angive et område i form af en afgrænsende 
polygon. Så hvis området ikke eksisterer som et kendt geodanmarkobjekt, 
kan det angives som en polygon/shapefile i eksempelvis OpenStreetMaps 

 Navngivet sted sætter navn på bl.a. Geodanmarkobjekter. Eksempelvis er 
"Israels Plads" et navngivet sted

 Position er eksempelvis en GPS-koordinat 

Anvendelse af forretningsservices
Marker i tabellen nedenfor hvilke af rammearkitekturens forretningsservices, it-
projektet anvender, samt om den fysiske service er fra fælles initiativer (eks. 
KOMBIT eller staten), eksterne leverandører eller egenudviklet.

For hver anvendelse af en service beskrives:

14 Forretningsservice / 
applikationsservice

Anvendelse

A Sag Når en ansøgning kommer ind, oprettes en 
ansøgningssag i kommunens sagssystem. På 
denne sag kan lægges den indkomne ansøgning 
og andre fremsendte dokumenter samt 
korrespondance mellem ansøger og kommunen.
Alle kommuner har et sagssystem, så her skal 
løsningen blot kunne referere til den pågældende 
sag i kommunen, men Løsningen indeholder ikke 
sagsfunktionalitet.

B Dokument I forbindelse med ansøgningen vil der enten 
skulle indsendes dokumenter/dokumentation eller 
der produceres udgående dokumenter fra 
løsningen. Disse skal være tilgængelige i 
løsningen med lagres i kommunens 
dokumentlagringssystem og tilknyttes 
ansøgningssagen

C Ydelse forstået som et katalog og de ydelser, som kan 
bevilges til borgere og virksomheder. Her 
defineres og beskrives de forskellige ydelser samt 
deres ophæng i lovgivningen (henvisning til 
paragraffer og bekendtgørelser) og reglerne for 
bevillingen af dem. En særlig type ydelse er 
”Tilladelse”.

D Bevilling Bevillingen er dokumentationen af selve den 
tilladelse, der er givet på baggrund af den 
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indkomne ansøgning. For at en ydelse kan 
bevilges, skal reglerne for ydelsen (defineret i 
Ydelse) være opfyldt.

E Aktivitet Selve det arrangement, der ansøges om, kan 
beskrives som en aktivitet. Den foregår i en 
periode, forgår et sted, har et formål og en 
beskrivelse og udpeger en eller flere ansvarlige 
parter

F Lokation Det sted aktiviteten foregår, kan være beskrevet 
på forskellig vis, afhængigt af muligheder og type. 
Det kan være en adresse, et kendt geoobjekt, en 
position eller en polygon på et kort.

G Aktør Aktør dækker over "dem, der gør noget" eller er 
involverede. Dvs. Ansøgeren, sagsbehandleren, 
politiet, beredskab etc.
Afhængigt af aktørtype har vi tilgængelige 
registre, hvor de er kendt.
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Produktion af forretningsservices
Løsningen vil ikke bidrage med yderligere forretningsservices.
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Om denne arkitekturrapport

Denne arkitekturrapport er baseret på:
Arkitekturrapportskabelon version 2.0

Tidsplan for eventuel opdatering af arkitekturrapport

Projektstart <dato>

1.0 Kravspecificering

2.0 Løsningsdesign

3.0 Byggefase

4.0 Test

5.0 ….

Tidsplan for arkitekturrapporten

Arkitekturrapport sendes i 
høring 28. januar 2020

Arkitekturrapport behandles 
af KL Arkitekt 24. – 26. februar 2020

Arkitekturrapport og 
høringssvar behandles af 
Kommunernes It-
Arkitekturråd

12. marts 2020
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Bilag A produktblad: Beskedfordeler

 Version 2.0 2 

Støttesystemer er selvstændige it-løsninger, der sikrer, at kommunens 
fagløsninger kan fungere sammen og få adgang til relevante data. Et 
støttesystem udstiller sin funktionalitet til andre systemer – typisk fagsystemer, 
som derfor ikke behøver at indeholde denne funktionalitet. Ved at bygge på 
standarder og genbruge funktionalitet i et støttesystem på tværs af fagsystemer i 
kommunerne, er vejen banet for billigere, mere effektive og fremtidssikrede it-
løsninger. I det følgende kan du læse mere om Støttesystemet Beskedfordeler. 

HVAD ER STØTTESYSTEMET BESKEDFORDELER? 

Abonnér på beskeder om forretningsmæssige hændelser 

Støttesystemet Beskedfordeler er det centrale beskedsystem, der administrerer 
og distribuerer beskeder om forretningsmæssige hændelser mellem fag- og 
støttesystemer og på tværs af fagsystemer. 

En forretningsmæssig hændelse er en automatiseret statusændring for 
kommunens borgere og virksomheder, eksempelvis ændringer i basale 
grunddata som cpr- og adresseoplysninger eller information om tildeling af 
ydelser. Herunder de ændringer, der opstår, når en borger ændrer indkomst, 
flytter eller skifter civilstand, og som kan have betydning for beregning, 
genberegning og udbetaling af ydelser i andre fagsystemer. 

GEVINSTEN FOR EN KOMMUNE 

Færre fejl og mulighed for hændelsesbaseret sagsbehandling 

1. Tryghed for at få direkte besked om forretningsmæssige hændelser 

Med direkte besked om hændelser bliver det i langt højere grad muligt at arbejde 
med hændelsesbaseret sagsbehandling. Eksempelvis ved at der automatisk 
startes nye processer eller workflows i det modtagende system, når hændelser 
modtages. Hændelsesbeskeder udsendt via Støttesystemet Beskedfordeler vil 
også hurtigt kunne tjekkes i forhold til ydelser, sager eller dokumenter. 
Genberegning af boligstøtte, når en borger går fra at være arbejdsaktiv til at være 
pensionist, er et godt eksempel. 3 

2. Øget automatisering 

Det største perspektiv med Støttesystemet Beskedfordeler ligger i muligheden for 
at lave automatiseret hændelsesorienteret sagsbehandling. Det, der i dag 
kræver, at en sagsbehandler selv opsøger information, eller at et fagsystem gør 
det på sagsbehandlerens initiativ, vil med Støttesystemet Beskedfordeler kunne 
ske automatisk. 
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Med Støttesystemet Beskedfordeler kan en forretningsmæssig hændelse således 
blive grebet af en fagløsning og efterfølgende skabe en ny proces. Enten af 
fagsystemet selv i form af en automatisk genberegning eller ved oprettelse af en 
opgave i fagsystemet, hvis der kræves en manuel handling. Eller ved at starte et 
egentligt workflow af handlinger, hvor der fx oprettes et advis i SAPA på 
baggrund af en modtaget besked. 

Det er ikke usædvanligt, at større kommuner har koordinatorer ansat til at 
håndtere beskeder og adviseringer på tværs af kommunens fagsystemer, 
ligesom adviser hober sig op i mange kommuner, fordi der ikke er tilstrækkelig 
kapacitet til at tage hånd om dem. Når systemerne automatisk bliver i stand til at 
behandle mange af de hændelser, som kommuner og myndigheder ønsker at 
handle på, kan koordinatorernes kapacitet bruges andre steder. Det betyder 
mere tid til sagsbehandling og de vurderinger og beslutninger, der kræver 
menneskelig involvering. 

2. Én adgang til administration af forbindelser mellem fagsystemerne 

Virvaret af direkte, specielt udviklede forbindelser mellem mange forskellige 
systemer kan fremover erstattes med færre standardiserede forbindelser, der i 
stedet går til og fra Støttesystemet Beskedfordeler. Systemet vil fungere som 
fælles knudepunkt for systemer, der har behov for informationer fra andre syste-
mer, og det vil ikke længere være nødvendigt at kende hinandens systemer. Der 
skal blot foreligge to aftaler: 

1. En serviceaftale der giver Serviceplatformen lov til at behandle og videresende 
data på vegne af kommunen 

2. En serviceaftale med tilhørende abonnement mellem it-leverandør af 
fagsystemet og kommunen om modtagelse af data 

3. Sikkerhed for afhentning og levering til rette modtager 

Støttesystemet Beskedfordeler øger sikkerheden omkring transporten af data, 
der typisk er personfølsomme. Rette modtager kontrolleres automatisk via 
systemerne til adgangskontrol. 4 

4. Løsere kobling mellem systemet 

Ved at indføre Støttesystemet Beskedfordeler til distribution af information af 
forretningsmæssige hændelser, opnår man en løsere kobling mellem 
systemerne. Det betyder, at der skal bruges færre ressourcer, og at man ikke 
skal vente på koordinering af eller tilpasning af snitflader hver gang, man ønsker 
at modtage beskeder fra nye systemer eller flere beskeder fra eksisterende 
systemer. Det gælder fx ved lovændringer, der afføder krav om nye modtagere af 
eksisterende beskeder. 

5. Forebygger fx fejl i udbetalinger 
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Støttesystemet Beskedfordeler kan være med til at forebygge fx fejl i udbetaling 
af ydelser. Ved at abonnere på Beskedfordelerens simple grunddatahændelser 
om adresseændringer vil man kunne starte en automatisk advisering. På den 
måde kan man understøtte genberegning af borgerens boligsikring på baggrund 
af information om adresseændring. 

BEHOVET FOR SYSTEMET 

Sikker beskedfordeling er fundamentet for hændelsesbaseret 
sagsbehandling 

Ved at levere beskeder til Støttesystemet Beskedfordeler er man som 
afsendersystem garanteret, at informationen automatisk gøres tilgængelig for alle 
modtagersystemer, der har tegnet abonnement på og er godkendt til at modtage 
de pågældende beskeder. Med Støttesystemet Beskedfordeler skal det 
fagsystem, der abonnerer på beskeden, ikke omprogrammeres, hvis der ændres 
i de systemer, der leverer informationerne. 

I dag løses opgaven typisk ved én-til-én forbindelser og specielt tilpassede 
snitflader, hvor systemer abonnerer på hændelsesinformation direkte i andre 
systemer. Alternativt tager systemerne selv initiativ til at hente informationer og 
efterfølgende afgøre, om der er indtruffet en relevant hændelse. Det er dyrt og 
besværligt. Når afsender og modtager skal være direkte koblet til hinanden, skal 
der nemlig udvikles specielle integrationer og forbindelser mellem systemerne. 5 

DE PRIMÆRE FUNKTIONER 

De vigtigste opgaver Støttesystemet Beskedfordeler løser 

1. Modtager forretningsmæssige beskeder 

Støttesystemet Beskedfordeler modtager beskeder, når et fagsystem udsender 
information om relevante forretningsmæssige hændelser. Det kan være alt fra 
basale grunddata som cpr- og adresseoplysninger, sagsændringer til information 
om tildeling af ydelser. 

2. Leverer til alle abonnenter 

Modtagere (et andet Støttesystem eller et fagsystem) opretter abonnementer på 
de typer beskeder, dvs. de informationer de ønsker at modtage. Herefter 
afleverer Støttesystemet Beskedfordeler automatisk beskeden i alle de systemer, 
der ønsker at modtage beskeden. Modtagersystemet kan enten selv hente 
beskeden eller få den leveret automatisk fra Støttesystemet Beskedfordeler. 

3. Kontrollerer og sikrer rette modtager og datarettigheder 

Støttesystemet Beskedfordeler kontrollerer selv rettigheder for modtagere ved 
hjælp af systemerne til Adgangsstyring. Beskedfordeleren håndhæver de 
serviceaftaler, der er modtaget fra Administrationsmodulet. Serviceaftalerne 
angiver/afgrænser, hvilken myndighed der har givet et specifikt fagsystem lov til 
at afsende eller modtage specifikke hændelser i form af beskedkuverter. 

HVORDAN ARBEJDER SYSTEMET? 
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Modtager, kvitterer og garanterer levering til de rigtige modtagere 

De beskeder, der distribueres via Støttesystemet Beskedfordeler, indeholder en 
beskedkuvert, der bærer selve indholdet. Kuverten er standardiseret, så alle 
systemer, der overholder vilkårene for anvendelse af Støttesystemer, vil kunne 
afgive og modtage beskeder og behandle dem korrekt. Læs om 
integrationsvilkårene for anvendelse af Støttesystemerne her. 

Via Støttesystemet Beskedfordeler kan fagsystemets leverandør administrere, 
hvilke typer beskeder fagsystemet skal abonnere på. Da mange beskeder vil 
indeholde personfølsomme data, kontrollerer Støttesystemet Beskedfordeler, 
hvilke fagsystemer der må modtage en given besked. Kontrollen sker op mod de 
serviceaftaler, der er sat op i Administrationsmodulet. 6 

Det medfører, at et modtagende system kun kan få lov til at abonnere på de typer 
beskeder, der er aftalt med den afgivende myndighed. Tilsvarende må 
afsenderen kun afsende de typer beskeder, der er aftalt. 

Når serviceaftaler og abonnement først er sat op, kræver det ikke ændringer, hvis 
der ændres i selve beskedindholdet. Abonnementet skal dog opdateres, hvis 
man senere ønsker nye eller andre typer af beskeder. Når man afleverer en 
besked via Støttesystemet Beskedfordeler, kvitterer systemet for modtagelsen. 
Når der er kvitteret, er der samtidig sikkerhed for, at alle abonnenter får besked 
om hændelsen, da Støttesystemet Beskedfordeler garanterer både distribuering 
og levering til abonnenter. 

Støttesystemet Beskedfordeler administrerer og distribuerer beskeder om 
forretningsmæssige hændelser mellem fag- og støttesystemer og på tværs af 
fagsystemer. 

VIL DU VIDE MERE? 

For yderligere information om Støttesystemerne kan du besøge kombit.dk/kdi. 
Her kan du blandt andet læse om de øvrige Støttesystemer i den 
fælleskommunale infrastruktur. 

Har du spørgsmål, kan de rettes til kdi@kombit.dk.
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Kommentarer til arkitekturrapport for bevillingsportalen Arena

Odense Kommune, Carsten Nydam-Rønved, 18.02.20

Kommentarer til Mock-up

Giver det mening først at introducere NEMID midt i ansøgningen? Overvejelse: Så skal ansøger evt. til at finde kort mv. 
og bliver afbrudt!

Hvorfor skal ansøger indtaste kontaktinformationer, når disse kan fås via digital post?

Hvorfor skal der e-mail til ansøgningen, når man kan benytte digital post og dermed sikker kommunikation. Her opfordrer 
man til indhentning af usikker kommunikationskanal.

Hvor sendes kvitteringen hen? DP eller e-mail.

Igangværende sager:
 Hvor kommer sagsnummeret fra?

Kan man oprette flere events under en ansøgning?

Kommentarer til Arkitekturrapporten

Generelt en meget fin beskrivelse af forretningsarkitekturen, og de byggeblokke som anvendes i rammearkitekturen.
Dette leder til spørgsmålet om hvorvidt den forestillede applikationsarkitektur også burde beskrives i Archi eller lignende 
værktøj?
Muligvis skylde min forvirring at jeg ikke er bekendt med, hvilke arkitekturbeskrivelser/views en Arkitekturrapport ”skal” 
indeholde eller ”bør” indeholde. Man kan overveje om dette skulle beskrives i forhold til anvendelsen af Rapporten.

Side 1.
kl.dk/arkitekturrapporter: Mon dette er rigtige placering? Dette sted findes ikke mere!

Side 5.
Regelstyring: 
Det er en rigtig god ide med genanvendelse af regelopsætning, men er disse beskrevet som nogle standarder, hvortil der 
eventuelt kan refereres? I forbindelse med BBR mfl. er også introduceret ”en ny regelmotor” men det er lidt uvist for mig, 
hvad der ligger bag begrebet ”en ny regelmotor” 

Side 7.
Der refereres til Servicen ”Nemlogin SF1920” via ServicePlatformen. Denne service kan ikke søges frem på 
serviceplatfomen, men der forefindes en beskrivelse fra 2015 på https://share-
komm.kombit.dk/P133/Integrationsbeskrivelser/SF1920%20-%20NemLogin%20-%20Digital%20fuldmagt%20v.1.0.0.pdf
Mon ikke denne reference skal valideres?

Under ”Nye komponenter” introduceres begrebet Regelmotor WebAdm igen uden noget kildemateriale som reference for 
yderligere beskrivelse. Mon ikke dette bør fremgå?

Side 9.
Tabel 7, A: 
Hvad står TM-området for?  (T)illadelses (M)? 

https://share-komm.kombit.dk/P133/Integrationsbeskrivelser/SF1920%20-%20NemLogin%20-%20Digital%20fuldmagt%20v.1.0.0.pdf
https://share-komm.kombit.dk/P133/Integrationsbeskrivelser/SF1920%20-%20NemLogin%20-%20Digital%20fuldmagt%20v.1.0.0.pdf


Side 11.
Sag: Ud fra illustrationen ser det ud ti,l at ”Klasse” er udeladt, hvilket må formodes at volde problemer, hvis antagelsen er, 
at dokumentet skal placeres i et elektronisk journalsystem som en emnesag. Emnesager placeres ikke efter CPR/CVR, 
men vha. emnesags-KLE-opmærkning. I disse tilfælde vil den primære part blot være en part på sagen. 

Side 13.
Alle aktører kan se kommentarer på ansøgningen. Er der behov for samtykke for denne transparens mellem 
bevillingsparterne? (samtykke komponent/byggeblokken)? 

Side 16.
A : Hvor kommer ansøgeren ”ind”? Er dette når en ansøgning startes? Eller når ansøger afslutter? Det er lidt svært at 
forestille sig i forhold til de ”kladder” som løsningen giver mulighed for at oprette.
Hvordan tænkes transparens i forhold til at bevillingsparterne skal kunne se hinandens kommentarer. Der er pt. ingen 
som har åbne sager i kommunerne som kan tilgås direkte fra anden myndighed (politi etc..) Og hvad med 
adgangsstyring, hvis dette er intentionen?
Generelt er journalsystemerne ikke lavet til at understøtte direkte adgang for borgere/øvrige myndigheder. Dette vil 
formodentlig kræve en stor omlægning af sikkerhed og applikationsarkitektur, hvis journalsystemet skal holde sådanne 
data med henblik på direkte adgang.

B : Dokument Vi er usikre på hvad der menes, når der beskrives ”kommunens dokumentlagringssystem”. Er det så det 
samme som sagssystemet beskrevet under pkt. A eller er det et nyt system som her refereres til?

F : Fint at ansøger kan definere Lokation ud fra flere parametre. Kunne det også være en fordel at have et katalog over 
”kendte” lokationer som kommunen har defineret som udlejningsmuligheder?

G : hvilke registre påtænkes anvendt her? Dette vil i give fald kræve integrationsmuligheder, som arkitektonisk med fordel 
kunne beskrives.

Side 20.
Super at anvende beskedfordeleren som integrationsbroker 
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BESLUTNINGSOPLÆG TIL ARKITEKTURBOARD
22.11.19 – Rune Reimann Petersen

Godkendelse af byggeblokkene Ydelse og Bevilling og Effektuering

1. Indstilling
Til dette møde i Arkitekturboard den 16. december 2019 indstiller KL ved programmet 'Sammenhæng og 
Genbrug med Rammearkitekturen':

- at Arkitekturboardet godkender byggeblokkene Ydelse, Bevilling og Effektuering til optagelse i den 
fælleskommunale rammearkitektur. Beskrivelserne af byggeblokkene skal opfylde 
kvalitetskriterierne for en byggeblok til status 'Beskrevet'. 
Byggeblokkene optages som domænespecifikke byggeblokke for ydelsesområdet (Arbejdsmarked & 
Erhverv samt Social og sundhed)  . Byggeblokkene kan derfor kun avendes på domæner som har 
med ydelser at gøre, og vil ikke være ”tværgående” som de resterende byggeblokke i 
rammearkitekturen. 

2. Baggrund
Bevilling af ydelser til borgere og virksomheder, er en grundlæggende service som varetages og tildeles af 
myndigheder på tværs af den offentlige sektor i Danmark. Dette indebærer blandt andet ydelser som 
kontanthjælp, sygedagpenge, hjemmehjælp, førtidspension mfl. Varetagelsen og bevillingen af ydelser 
administreres oftest af fagfolk i fagsystemer. Her kan blandt andet nævnes Kommunernes 
Ydelsessystem(KY), Kommunernes sygedagpengesystem(KSD), Digitalisering – Udsatte børn og Unge(DUBU). 
Derudover er elementer fra alle tre byggeblokke brugt i initiativet ”Mit overblik” i forhold til give borgeren 
overblik over egne ydelser mm.  

Byggeblokkene Ydelse, bevilling og effektuering fungerer som et fælles forståelsesgrundlag, som kan bidrage 
til et fælles logisk sprog til at beskrive ydelser, samt hvad der skal til for håndtere ydelser, som kan bevilges 
og effektueres. Byggeblokkene er dermed fundamentet for at skabe sammenhænng ved udveksling af data 
omkring ydelser, samt et fundament for at bygge ydelseskataloger (samling af ydelser).

3. Scope og afhængigheder 
a. Indplacering ift. rammearkitekturens målbillede

Byggeblokkene er en forudsætning for fælles forståelse og sprog omkring ydelser samt bevilling 
og effektuering af ydelser. Byggeblokkene kan bidrage til en mere sammenhængende offentlig 
sektor, i forhold til  ensartet brug af data og dataudveksling mellem It-løsninger. 

b. Implikationer ift. andre dele af rammearkitekturen (impact analyse)
o Byggeblokken Bevilling er afhængig af byggeblokkene Ydelse, Sag, Aktør, Virksomhed, og 

Person i rammearkitekturen. 
o Byggeblokken Ydelse er afhængig af byggeblokkene Klassifikation og Lovgrundlag i 

rammearkitekturen. 
o Byggeblokken effektuering er afhængig af byggeblokken Ydelse

c. Kategorisering af byggeblokke i Rammearkitekturen
Ydelse, Bevilling og Effektuering optages som domænespecifikke byggeblokke i 
rammearkitekturen. Kategorisering af byggeblokke er ikke beskrevet noget sted i 



                                                                                                                                                                          

Rammearkitekturen på nuværende tidspunkt, og der arbejdes derfor på en beskrivelse af 
forskellen mellem domænespecifikke byggeblokke og de resterende tværgående byggeblokke i 
rammearkitekturen.  

4. Involvering og review
Beskrivelserne af byggeblokkene Ydelse, Bevilling og effektuering er udarbejdet af Peter Thrane, KL. 

Materialet vedrørende byggeblokkene har været i review internt blandt arkitekterne i KL og KOMBIT 
ultimo 2018 samt været i kommunal høring primo 2019.

Indstilling til Arkitekturboard er udarbejdet af Rune Reimann Petersen, KL. 

5. Prioritering
Denne indstilling er en 'skal' beslutning, da modellerne i byggeblokken skal efterleves, medmindre 
tungtvejende årsager taler imod det (’Følg eller forklar’-princippet).

6. Ressourcer 
Til projektet, der har udarbejdet materialet (KL’s rammearkitekturprogram SAGERA AP 1.9  Nyt indhold i 
rammearkitekturen) har der været allokeret 100 timer til KL-arkitekter samt ekstern facilitator i perioden 
Q2/18 – Q2/19.

7. Tidsperspektiv
Lancering af byggeblokkene sker via Info.rammearkitektur.dk hurtigst muligt efter boardets godkendelse 
(Q4 2019).

8. Proces og implementering
Beskrivelser af byggeblokke skal efter behandling i Arkitekturboard eventuelt suppleres i forhold til 
boardets tilbagemeldinger. 
Efterfølgende publicerer Sekretariatet materialet omkring Byggeblokkene på Info.rammearkitur.dk, og 
sikrer relevant kommunikation af materialet til de enkelte interessenter. 

9. Kommunikation
Ingen identificerede behov for intern og ekstern kommunikation i forbindelse med indstillingen.
Behandlingen i Arkitekturboard den 16. december 2019 afrapporteres til It-Arkitekturrådet på rådets 
næste møde 12. marts 2020. 

Bilag
Byggeblokken Bevilling v. 1.0 20.11.19 PTH
Byggeblokken Ydelse v. 1.0 20.11.19 PTH
Byggeblokken Effektuering v. 1.0 29.11.19 PTH
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BESLUTNINGSOPLÆG TIL ARKITEKTURBOARD
22.11.19 – Rune Reimann Petersen

Godkendelse af byggeblokkene Myndighed, Aktør og Lokation

1. Indstilling
Til dette møde i Arkitekturboard den 16. december 2019 indstiller KL ved programmet 'Sammenhæng og 
Genbrug med Rammearkitekturen':

- at Arkitekturboardet godkender byggeblokkene Myndighed, Aktør og Lokation til optagelse i den 
fælleskommunale rammearkitektur. Beskrivelserne af byggeblokkene skal opfylde 
kvalitetskriterierne for en byggeblok til status 'Beskrevet'. 

2. Baggrund
- Det er helt centralt på tværs af den offentlige sektor at kunne redegøre for aktører, blandt andet i 

forhold til deres roller ved forskellige opgaver. Byggeblokken aktør er et analyseværktøj, som kan 
hjælpe med at udpege relevante typer af aktører i specifikke kontekster. Byggeblokken har kun til 
formål at samle og udpege forskellige aktørtyper, og indeholder i sig selv ikke nogle informationer 
om en aktør. Byggeblokken peger i stedet på andre byggeblokke, som kan være aktører i en 
kommunal kontekst, eksempelvis byggeblokkene Organisation, Person og Virksomhed. Det vil være i 
beskrivelserne af disse byggeblokke, at man kan læse mere om, hvordan den enkelte type af  
”aktør” er defineret og beskrevet.  

- Det er ligeledes centralt på tværs af den offentlige sektor at kunne redegøre for lokationer, 
eksempelvis hvor bygninger er lokaliseret, eller hvor aktiviteter eller opgaver udføres. Byggeblokken 
Lokation udpeger og samler forskellige typer af "lokationer", som eksempelvis en adresse, en 
position eller et lokale. Byggeblokken er et analyseværktøj, som har til formål at  udpege forskellige 
lokationstyper, for på denne måde at vise, hvordan forskellige ”lokationer” kan beskrives. 
Beskrivelsen af  de forskellige lokationstyper vil være defineret og beskrevet i andre byggeblokke og 
i grunddata. 

3. Scope og afhængigheder 
a. Indplacering ift. rammearkitekturens målbillede

- Byggeblokken Aktør er en forudsætning for fælles forståelse af begrebet aktør i en kommunal 
kontekst. Byggeblokken er udelukkende et analyseværktøj, som peger på de typer af aktører som 
kan være relevante i eventuelle kommunale it-løsninger. 

- Byggeblokken Lokation er en forudsætning for fælles forståelse af begrebet lokation. Byggeblokken 
lokation er abstrakt, men kan bruges som analyseværktøj, til at pege på typer af lokationer. Disse 
typer af lokationer er ofte beskrevet i andre byggeblokke og i grunddata, eksempelvis Adresse. 

- Byggeblokken Myndighed bidrager til en fælles forståelse af begrebet myndighed fællesoffentligt, 
samt de metadata som der registreres omkring myndigheder. Byggeblokken er en repræsentation af 
CPR’s  autoritative myndighedsregister, som det er udformet på nuværende tidspunkt.  

  
b. Implikationer ift. andre dele af rammearkitekturen (impact analyse)



                                                                                                                                                                       

- Byggeblokken Aktør, erstatter flere abstrakte objekter i Byggeblokkene Organisation, Sag og 
Dokument(OIO standarderne). 
I byggeblokken Organisation erstattes det abstrakte objekt ”Ogranisationsaktør”, med det abstrakte 
objekt ”Aktør”, som er beskrevet i byggeblokken Aktør. 
I byggeblokken Sag erstattes det abstrakte objekt ”Sagsaktør” ligeledes med det abstrakte objekt 
”Aktør” fra byggeblokken Aktør. 
I byggeblokken Dokument erstattes det abstrakte objekt ”Dokumentaktør” med det abstrakte 
objekt ”Aktør”  fra byggeblokken Aktør. 

- Byggeblokken Myndighed erstatter objektet ”OffentligMyndighed” i Byggeblokken Organisation.

Nedenstående figur viser hvordan byggeblokken Myndighed erstatter objektet 
”OffentligMyndighed” i byggeblokken Organisation. 

Figur 1 - Informationsmodel for Organisation, med relation til Byggeblok Myndighed

4. Involvering og review
Beskrivelse af byggeblokken Myndighed er udarbejdet af Peter Thrane, KL. 
Beskrivelse af byggeblokkene Lokation og Aktør er udarbejdet af Rune Reimann Petersen, KL. 

Indstilling til Arkitekturboard er udarbejdet af Rune Reimann Petersen, KL,  og er gennemlæst af 
Sekretariatet for Arkitekturboard.  

Materialet vedrørende byggeblokkene har været i review internt blandt arkitekterne i KL, samt i høring 
hos KOMBIT.



                                                                                                                                                                       

5. Tidsperspektiv
Lancering af byggeblokkene sker via Info.rammearkitektur.dk hurtigst muligt efter boardets godkendelse (Q4 
2019)

6. Proces og implementering
Beskrivelser af byggeblokke skal efter behandling i Arkitekturboard eventuelt suppleres i forhold til boardets 
tilbagemeldinger. Efterfølgende publicerer Sekretariatet materialet omkring Byggeblokkene på 
Info.rammearkitur.dk, og sikrer relevant kommunikation af materialet til de enkelte interessenter. 

7. Kommunikation
Ingen identificerede behov for intern og ekstern kommunikation i forbindelse med indstillingen.
Behandlingen i Arkitekturboard den 16. december 2019 afrapporteres til It-Arkitekturrådet på rådets næste 
møde den 12. marts 2020.

8. Bilag
Byggeblokken Myndighed v. 1.0 201119 PTH: http://info.rammearkitektur.dk/index.php/Myndighed
Byggeblokken Lokation v. 1.0 201119 PTH:   http://info.rammearkitektur.dk/index.php/Lokation
Byggeblokken Aktør v. 1.0 201119 PTH:   http://info.rammearkitektur.dk/index.php/Akt%C3%B8r

http://info.rammearkitektur.dk/index.php/Myndighed
http://info.rammearkitektur.dk/index.php/Lokation
http://info.rammearkitektur.dk/index.php/Akt%C3%B8r
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Dokumentation fra 12. møde i Arkitekturboard den 16.12. 2019

Emne Godkendelse af byggeblokkene Ydelse, Bevilling og Effektuering

Deltagere De kommunale repræsentanter til dette møde i Arkitekturboard var:
 Charlotte Sander Humphries, socialfaglig konsulent, Job- og 

Ydelsessekretariatet, Aalborg Kommune
 Jakob Ellegaard, it-arkitekt, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, 

Aalborg Kommune
 Kristina Farsinsen, it-konsulent, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, 

Aalborg Kommune

KL’s repræsentanter er:                                                                      
 It-arkitekt Peter Thrane
 Konsulent Julie K. Bendtsen

KOMBIT’s repræsentanter er:
 Chefarkitekt Lars Vraa
 It-arkitekt Mette Jespersen

Indbragt af Rune Reimann Petersen, Digitalisering og Teknologi, KL

Udtalelse:

Byggeblokkene Ydelse, Bevilling og Effektuering godkendes med følgende bemærkninger:

 Der skal tilføjes flere konkrete eksempler fra forretningen omkring de tre byggeblokke, da det i 
dialogen med forvaltningen er en hjælp for kommunerne at have konkrete eksempler at støtte sig 
til.

 Sammenhængen mellem Byggeblokkene Ydelse, Bevilling og Effektuering og byggeblokken Indsats 
skal beskrives. Det kan evt. være i form af et skriv/ historie om sammenhængen, hvor der eksplicit 
beskrives og gives eksempler for både fysiske, økonomiske og ressourcemæssige ydelser og deres 
sammenhæng/relation til Indsatser.

 Beskrivelserne der knytter sig til figuren over hvordan Effektuering håndterer økonomi skal 
uddybes og hvis økonomien ikke færdighåndteres i byggeblokken Effektuering, så skal det udpeges 
hvor økonomien viderebehandles (hvor de ’grå kasser’ håndteres).

Eventuel opfølgning

 Byggeblokkene Indsats, Bevilling og Effektuering skal opdateres i forbindelse med det videre arbejde 
med ydelser og indsatser og sammenhængen derimellem.
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Dokumentation fra 12. møde i Arkitekturboard den 16.12. 2019

Emne Godkendelse af byggeblokkene Myndighed, Lokation og Aktør

Deltagere De kommunale repræsentanter til dette møde i Arkitekturboard var:
 Charlotte Sander Humphries, socialfaglig konsulent, Job- og 

Ydelsessekretariatet, Aalborg Kommune
 Jakob Ellegaard, it-arkitekt, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, 

Aalborg Kommune
 Kristina Farsinsen, it-konsulent, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, 

Aalborg Kommune

KL’s repræsentanter er:                                                                      
 It-arkitekt Peter Thrane
 Konsulent Julie K. Bendtsen

KOMBIT’s repræsentanter er:
 Chefarkitekt Lars Vraa
 It-arkitekt Mette Jespersen

Indbragt af Rune Reimann Petersen, Digitalisering og Teknologi, KL

Udtalelse:

Byggeblokkene Myndighed, Lokation og Aktør godkendes med følgende bemærkninger:

 Forskellen mellem en myndighed og en organisation skal beskrives, fx ved at beskrive de forskellige 
myndighedstyper.

 Det bør fremgå i beskrivelsen af byggeblokken Myndighed, hvor man kan få konkrete adgange til 
myndighedskoder mv., fx fra en service som STS Organisation i KOMBIT. I disse tilfælde skal der 
henvises til STS Organisation. (KOMBIT har udsnit af myndigheder, primært kommuner). Det ligger 
også som et udtræk her: https://share-
komm.kombit.dk/P133/Referencedokumenter/STS%20Klassifikationer/Master%20Myndighed.xlsx 

Eventuel opfølgning

Ingen bemærkninger

https://share-komm.kombit.dk/P133/Referencedokumenter/STS%20Klassifikationer/Master%20Myndighed.xlsx
https://share-komm.kombit.dk/P133/Referencedokumenter/STS%20Klassifikationer/Master%20Myndighed.xlsx


3.1 Programstatus



Titeldias med kant

Indsæt TITEL og EMNE
1. Klik på fanen INDSÆT i topmenuen 

2. Klik på Sidehoved og Sidefod
3. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT TITEL 

og indsæt din TITEL-tekst
4. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT EMNE 

og indsæt din EMNE-tekst
5. Vælg Anvend på alle

Vælg layout/design
1. Højreklik på slide i venstre side 

2. Vælg et passende layout 
fra “drop ned” menuen

Alternativt kan du vælge layout direkte under 
knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide

EFFEKTMÅLING AF INITIATIVET ‘SAMMENHÆNG OG GENBRUG MED RAMMEARKITEKTUREN’
 

Den samlede målemetode

Anvendelse

Kendskab

Nytteværdi

Kvalitative Kvantitative

Rammearkitekturen har 
fremmet konkurrence og 

åbenhed på 
leverandørmarkedet

Rammearkitekturen har skabt 
konkret forretningsværdi

Rammearkitekturen har 
fremmet sammenhæng og 

koordination på tværs i 
kommunerne via deling af data 



Titeldias med kant

Indsæt TITEL og EMNE
1. Klik på fanen INDSÆT i topmenuen 

2. Klik på Sidehoved og Sidefod
3. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT TITEL 

og indsæt din TITEL-tekst
4. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT EMNE 

og indsæt din EMNE-tekst
5. Vælg Anvend på alle

Vælg layout/design
1. Højreklik på slide i venstre side 

2. Vælg et passende layout 
fra “drop ned” menuen

Alternativt kan du vælge layout direkte under 
knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide

’

Tidsplan for den afsluttende effektmåling 2020 

BehandlingTilpasning MålingKommu-
nikation

Konklusion Kommu-
nikation

April/maj:
• Tilpasning af 

spørgsmål og  
hjælpetekster

• Tilpasning af 
målgruppe

• Planlægning af 
gennemførsel, 
support og 
dataindsamling

Juni:
• Kommunikation til 

kommuner og 
leverandører om 
den forestående 
spørgeskema-
undersøgelse

August:
• Gennemførsel af 

spørgeundersøg
else

• Support og 
opfølgning med 
målrettede mails

September:
• Indhentning af 

kvantitative data

September.:
• Sammenstilling af 

data
• Evaluere 

svarprocenter
• Vurdere validitet 

af slutmålingens 
resultater

Oktober/november:
• Afrapportering til 

intern og ekstern 
styregruppe

• Kommunikation 
af resultat for 
2020 og 
konklusioner

Sept./oktober.:
• Analyse af forskel 

mellem start- og 
slutmåling

• Konklusioner om 
den opnåede 
effekt

Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020

EFFEKTMÅLING AF ‘SAMMENHÆNG OG GENBRUG MED RAMMEARKITEKTUREN’
 



Titeldias med kant

Indsæt TITEL og EMNE
1. Klik på fanen INDSÆT i topmenuen 

2. Klik på Sidehoved og Sidefod
3. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT TITEL 

og indsæt din TITEL-tekst
4. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT EMNE 

og indsæt din EMNE-tekst
5. Vælg Anvend på alle

Vælg layout/design
1. Højreklik på slide i venstre side 

2. Vælg et passende layout 
fra “drop ned” menuen

Alternativt kan du vælge layout direkte under 
knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide

EFFEKTMÅLING AF INITIATIVET ‘SAMMENHÆNG OG GENBRUG MED RAMMEARKITEKTUREN’

Oversigt over kvantitative målepunkter 
Basismålingen omfattede 4 af de 14 identificerede målepunkter (1, 2, 4 og 7)

# Målepunkt Effektmål Effektmåling

1 Antal objekter, der anvendes, jf. arkitekturrapporter Fremmer og åbner konkurrencen på kommunernes it-marked X

2 Antal kommuner, der tilgår de samme 
systemer/komponenter

Fremmer og åbner konkurrencen på kommunernes it-marked X

3 Antal udbud, der genanvender artefakter fra den 
fælleskommunale rammearkitektur (eller antal løsninger, der 
anvender artefakter)

Fremmer og åbner konkurrencen på kommunernes it-marked

4 Antal solgte forskellige it-systemløsninger fra et øget antal 
leverandører på det kommunale marked

Fremmer og åbner konkurrencen på kommunernes it-marked X

10 Lokal brug af rammearkitekturartefakter i kommunernes projekter Fremmer og åbner konkurrencen på kommunernes it-marked

8 Realisering af byggeblokke Fremmer og åbner konkurrencen på kommunernes it-marked

5 Antal autoritative datakilder, der er relateret til de fysiske og 
logiske datamodeller, samt informationsmodellen, udtrykt i EA-
reolen

Skaber bedre betingelser for datadeling og dermed også 
sammenhæng i sagsbehandlingen på tværs af faglige områder 
og i effektive selvbetjeningsløsninger

6 Antal fagsystemer, der trækker på fælles datasnitflader, relateret 
til de logiske og fysiske datamodeller, beskrevet i EA-reolen

Skaber bedre betingelser for datadeling og dermed også 
sammenhæng i sagsbehandlingen på tværs af faglige områder 
og i effektive selvbetjeningsløsninger

9 Procesunderstøttelse af it-systemer (TIP) Skaber værdi for de kommunale kerneopgaver

7 Antal artefakter, udstillet i EA-reolen Alle tre effektmål X

11 Brug af artefakter, udstillet i EA-reolen Alle tre effektmål

12 Antallet af artefakter, der bliver forædlet Alle tre effektmål

13 Antallet af brugere, der genbruger og forædler artefakter i EA-
reolen

Alle tre effektmål

14 Antallet af arkitekturprodukter inden for specifikke områder, der 
er på vej i EA-reolen

Alle tre effektmål



Titeldias med kant

Indsæt TITEL og EMNE
1. Klik på fanen INDSÆT i topmenuen 

2. Klik på Sidehoved og Sidefod
3. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT TITEL 

og indsæt din TITEL-tekst
4. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT EMNE 

og indsæt din EMNE-tekst
5. Vælg Anvend på alle

Vælg layout/design
1. Højreklik på slide i venstre side 

2. Vælg et passende layout 
fra “drop ned” menuen

Alternativt kan du vælge layout direkte under 
knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide

EFFEKTMÅLING AF INITIATIVET ‘SAMMENHÆNG OG GENBRUG MED RAMMEARKITEKTUREN’

MÅLEPUNKT 1: ANTAL OBJEKTER, DER 
ANVENDES, JF. ARKITEKTURRAPPORTERNE

Gevinstmål: Fremmer og åbner konkurrencen på kommunernes it-marked.

Datakilde: 
Arkitektur-
rapporter

Dataindsamling:
1. Download aktuelle arkitekturrapporter i den givne 

tidsperiode
2. Gennemlæsning af arkitekturrapporter
3. Noter antallet af gange og i hvilken sammenhæng et 

objekt nævnes i skabelonen 
4. Opsummering af hvilke rammearkitekturkomponenter, 

der benævnes og hvor ofte. 

Succeskriterie: Et stigende antal af objekter, der benævnes i arkitekturrapporter.

Data: Optælling af antal 
objekter, der benævnes i 
arkitekturrapporter.

Relevans: Dette er relevant, fordi anvendelsen af objekter i arkitekturrapporterne sikrer, at rammearkitekturen 
benyttes ved nye projekter og dermed sikrer en realisering af visionerne i kommunernes fælles rammearkitektur.

Eksempel på output: Total 45 (7 Adgangsstyring, 6 Person, 2 Beskedfordeler, 5 Klassifikation, 5 Organisation, ….)



Titeldias med kant

Indsæt TITEL og EMNE
1. Klik på fanen INDSÆT i topmenuen 

2. Klik på Sidehoved og Sidefod
3. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT TITEL 

og indsæt din TITEL-tekst
4. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT EMNE 

og indsæt din EMNE-tekst
5. Vælg Anvend på alle

Vælg layout/design
1. Højreklik på slide i venstre side 

2. Vælg et passende layout 
fra “drop ned” menuen

Alternativt kan du vælge layout direkte under 
knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide

EFFEKTMÅLING AF INITIATIVET ‘SAMMENHÆNG OG GENBRUG MED RAMMEARKITEKTUREN’

MÅLEPUNKT 2: ANTAL KOMMUNER, DER TILGÅR 
DE SAMME SYSTEMER/KOMPONENTER

Gevinstmål: Fremmer og åbner konkurrencen på kommunernes it-marked.

Datakilde: 
KDI-udtræk

Dataindsamling:
1. Forespørg om opdateret udtræk hos KOMBIT (KDI)
2. Optælling af hvor mange leverandører, der benyttes af 

mere end én kommune.
3. Optælling af hvor mange it-systemer, der benyttes af mere 

end én kommune.

Succeskriterie: En stigning i antallet af systemer og leverandører, der benyttes af mere end én kommune. 

Data: KOMBIT (KDI) 
udarbejder et udtræk, der 
viser aftaler, som er 
indgået i forhold til den 
fælleskommunale 
infrastruktur. Af 
oversigten fremgår aftale-
indgåelse for it-system, 
kommune, leverandør, 
datadomæne og datatype.

Relevans: Dette er relevant, fordi genbrug af systemer og leverandører indikerer en genanvendelse af it-udvikling 
på grund af fælles komponenter i rammearkitekturen, hvilket er mere effektivt og økonomisk for kommunerne. 

Eksempel på output: 30 (71%) af systemer og 13 (81%) af leverandører benyttes af mere end én kommune. 



Titeldias med kant

Indsæt TITEL og EMNE
1. Klik på fanen INDSÆT i topmenuen 

2. Klik på Sidehoved og Sidefod
3. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT TITEL 

og indsæt din TITEL-tekst
4. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT EMNE 

og indsæt din EMNE-tekst
5. Vælg Anvend på alle

Vælg layout/design
1. Højreklik på slide i venstre side 

2. Vælg et passende layout 
fra “drop ned” menuen

Alternativt kan du vælge layout direkte under 
knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide

EFFEKTMÅLING AF INITIATIVET ‘SAMMENHÆNG OG GENBRUG MED RAMMEARKITEKTUREN’

MÅLEPUNKT 4: ANTAL SOLGTE FORSKELLIGE IT-
SYSTEMLØSNINGER FRA ET ØGET ANTAL 
LEVERANDØRER PÅ DET KOMMUNALE MARKED

Gevinstmål: Fremmer og åbner konkurrencen på kommunernes it-marked.

Datakilde: 
Udtræk fra 
KITOS "IT 
System katalog"

Dataindsamling:
1. Forespørg om opdateret udtræk hos KITOS
2. Optælling af hvor mange systemer, der er indeholdt i 

kataloget. 
3. Optælling af hvor mange leverandører, der er indeholdt i 

kataloget. 

Succeskriterie: En stigning i antallet af it-systemer og antallet af leverandører.

Data: Der foretages et 
udtræk af system-/ 
leverandørregistret i 
KITOS. Dette udtræk vil 
ske periodisk, så man kan 
følge udviklingen. Listen 
skal i første omgang 
indeholde alle 
komponenter, der er en del 
af rammearkitekturen. 

Relevans: Dette er relevant, fordi man ønsker at fremme konkurrencen på kommunernes it-marked. En stigning 
af antal leverandører og systemer indikerer mere åben konkurrence. 

Eksempel på output: 1730 it-systemer og 743 leverandører. 



Titeldias med kant

Indsæt TITEL og EMNE
1. Klik på fanen INDSÆT i topmenuen 

2. Klik på Sidehoved og Sidefod
3. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT TITEL 

og indsæt din TITEL-tekst
4. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT EMNE 

og indsæt din EMNE-tekst
5. Vælg Anvend på alle

Vælg layout/design
1. Højreklik på slide i venstre side 

2. Vælg et passende layout 
fra “drop ned” menuen

Alternativt kan du vælge layout direkte under 
knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide

EFFEKTMÅLING AF INITIATIVET ‘SAMMENHÆNG OG GENBRUG MED RAMMEARKITEKTUREN’

MÅLEPUNKT 7: ANTAL ARTEFAKTER UDSTILLET I 
EA-REOLEN

Gevinstmål: Fremmer og åbner konkurrencen på kommunernes it-marked, skaber bedre betingelser for 
datadeling, samt skaber værdi for de kommunale kerneopgaver.

Datakilde: EA
-reolen: 
http://beta.ram
mearkitektur.d
k/index.php/Fo
rside 

Dataindsamling:
1. Åben EA-reolen på 

http://beta.rammearkitektur.dk/index.php/Forside 
2. Manuel optælling af antallet af artefakter udstillet i EA-

reolen
3. Artefakter klassificeres som "kerneartefakt" eller 

"repository"

Succeskriterie: En stigning i antallet af artefakter, der er udstillet i EA-reolen.

Data: Manuel tælling af 
artefakter i EA-reolen. 

Relevans: Dette er relevant, f0rdi en stigning i udstillede artefakter muliggør en større genanvendelse af 
rammearkitekturen på tværs af leverandører og kommuner. 

Eksempel på output: Total antal: 43 (heraf 32 byggeblokke, 4 støttesystemer samt 7 processer.



Tekst eller grafik med kant

Tekst og punktopstilling
Niveau 1= Underoverskrift

Klik på TAB-tasten én gang for at få 
Niveau 2 = Almindelig tekst 

Klik på TAB-tasten én gang til for at få
Niveau 3-5 = Punktopstilling 

Tryk ENTER for ny linje. Brug SHIFT+TAB-
tasterne for at komme tilbage

Alternativt kan Forøg og Formindsk 
listeniveau bruges til at hoppe mellem 

tekst-typografierne

Vælg layout/design
1. Højreklik på slide i venstre side 

2. Vælg et passende layout 
fra “drop ned” menuen

Alternativt kan du vælge layout direkte under 
knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide

Overblik over kvalitative målepunkter
 # Målepunkt Effektmål

1 Bedre betingelser for datadeling • Skaber bedre betingelser for datadeling og dermed også sammenhæng i sagsbehandlingen på tværs af 
faglige områder og i effektive selvbetjeningsløsninger

2 Rammearkitekturens evne til at stimulere innovation og nytænkning • Alle tre effektmål

3 Åbnet konkurrence på kommunale it-marked • Fremmer og åbner konkurrencen på kommunernes it-marked

4 Kendskab til rammearkitekturens overordnede indhold • Alle tre effektmål

5 Videns- og informationssøgning om rammearkitekturen • Alle tre effektmål

6 Indhold i rammearkitekturen • Alle tre effektmål

7 Anvendelse af rammearkitekturens indhold • Skaber bedre betingelser for datadeling og dermed også sammenhæng i sagsbehandlingen på tværs af 
faglige områder og i effektive selvbetjeningsløsninger

• Skaber værdi for de kommunale kerneopgaver

8 Udvikling og styring (governance) af rammearkitekturens indhold • Skaber bedre betingelser for datadeling og dermed også sammenhæng i sagsbehandlingen på tværs af 
faglige områder og i effektive selvbetjeningsløsninger

• Skaber værdi for de kommunale kerneopgaver

9 Anvendelse af elementer til arkitekturstyring fra rammearkitekturen • Skaber bedre betingelser for datadeling og dermed også sammenhæng i sagsbehandlingen på tværs af 
faglige områder og i effektive selvbetjeningsløsninger

• Skaber værdi for de kommunale kerneopgaver

10 Bidrag til indhold i rammearkitektur • Skaber bedre betingelser for datadeling og dermed også sammenhæng i sagsbehandlingen på tværs af 
faglige områder og i effektive selvbetjeningsløsninger

• Skaber værdi for de kommunale kerneopgaver

11 Anskaffelse af it-løsninger i det kommunale miljø • Alle tre effektmål

12 Genbrug af elementer i rammearkitekturen • Skaber bedre betingelser for datadeling og dermed også sammenhæng i sagsbehandlingen på tværs af 
faglige områder og i effektive selvbetjeningsløsninger

• Fremmer og åbner konkurrencen på kommunernes it-marked

13 Rammearkitekturens effekt på integration • Skaber bedre betingelser for datadeling og dermed også sammenhæng i sagsbehandlingen på tværs af 
faglige områder og i effektive selvbetjeningsløsninger



3.1 Programstatus



Tekst eller grafik

Tekst og punktopstilling
Niveau 1= Underoverskrift

Klik på TAB-tasten én gang for at få 
Niveau 2 = Almindelig tekst 

Klik på TAB-tasten én gang til for at få
Niveau 3-5 = Punktopstilling 

Tryk ENTER for ny linje. Brug SHIFT+TAB-
tasterne for at komme tilbage

Alternativt kan Forøg og Formindsk 
listeniveau bruges til at hoppe mellem 

tekst-typografierne

Vælg layout/design
1. Højreklik på slide i venstre side 

2. Vælg et passende layout 
fra “drop ned” menuen

Alternativt kan du vælge layout direkte under 
knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide

Roadmap for rammearkitekturen 2020 (pr. 20.02.20)

Kræver inddragelse af KOMBIT

4. Oversigt over klassifikationer

13. Færdiggørelse af referencearkitektur for 
Observation og Måling

21. Byggeblokke relateret til ØIR

12. Arkitekturcheckliste

26. Hvordan kan kommunen anvende 
rammearkitekturen – til analyse, 
implementering m.m.

5. Begrebsmodeller

11. Arkitektur overblik (á la periodisk system fra 
telemedicin)

7. Fælleskommunalt systemlandskab

6. Forretningsfunktionshierarki

24. Anvisning til klassificering af egenskaber

17. Afklaring af behov for realisering af byggeblokken 
Egenskab

28. Forretningsgørelse af Aktivitet

20. Referencearkitektur for hændelser

22. Nyt koncept for arkitekturrapport 

9. Synliggøre eksisterende infrastruktur og services

3. Kategorier af byggeblokke

10. Sammenhæng til kommunal forretning

34. Adgangsstyring (K)

33. Anvendelsesscenarier for Aktivitet og  
Forløb

32. Samtykkebyggeblok (K)

23.  Videre med byggeblok-konceptet

Q1-Q2/2020 Q3-Q4/2020

Grøn kasse: igangsat i 2019/2020 – færdiggøres 2020



Tekst eller grafik

Tekst og punktopstilling
Niveau 1= Underoverskrift

Klik på TAB-tasten én gang for at få 
Niveau 2 = Almindelig tekst 

Klik på TAB-tasten én gang til for at få
Niveau 3-5 = Punktopstilling 

Tryk ENTER for ny linje. Brug SHIFT+TAB-
tasterne for at komme tilbage

Alternativt kan Forøg og Formindsk 
listeniveau bruges til at hoppe mellem 

tekst-typografierne

Vælg layout/design
1. Højreklik på slide i venstre side 

2. Vælg et passende layout 
fra “drop ned” menuen

Alternativt kan du vælge layout direkte under 
knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide

Roadmap for rammearkitekturen 2020 (pr. 20.02.20)

Kræver inddragelse af KOMBIT

4. Oversigt over klassifikationer

13. Færdiggørelse af referencearkitektur for 
Observation og Måling

21. Byggeblokke relateret til ØIR

12. Arkitekturcheckliste

26. Hvordan kan kommunen anvende 
rammearkitekturen – til analyse, 
implementering m.m.

5. Begrebsmodeller

11. Arkitektur overblik (á la periodisk system fra 
telemedicin)

7. Fælleskommunalt systemlandskab

6. Forretningsfunktionshierarki

24. Anvisning til klassificering af egenskaber

17. Afklaring af behov for realisering af byggeblokken 
Egenskab

28. Forretningsgørelse af Aktivitet

20. Referencearkitektur for hændelser

22. Nyt koncept for arkitekturrapport 

9. Synliggøre eksisterende infrastruktur og services

3. Kategorier af byggeblokke

10. Sammenhæng til kommunal forretning

34. Adgangsstyring (K)

33. Referencearkitektur for anvendelse af 
Indsats (i forløb, plan) 

32. Samtykkebyggeblok (K)

23.  Videre med byggeblok-konceptet

Q1-Q2/2020 Q3-Q4/2020

Grøn kasse: igangsat i 2019/2020 – færdiggøres 2020
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