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Senere ændringer til forskriften
Ingen

Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi
(IKT) i offentligt byggeri
I medfør af § 2, stk. 1, § 5, stk. 1, § 8 og § 8 a i lov om offentlig byggevirksomhed, jf. lovbekendtgørel‐
se nr. 1712 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr. 623 af 14. juli 2011, fastsættes:
Anvendelsesområde
§ 1. Bekendtgørelsen gælder for opførelse af byggeri, om- og tilbygning af byggeri, renovering og ved‐
ligehold af byggeri samt anlæg knyttet hertil ved:
1) Byggeri med staten som bygherre med en anslået entreprisesum på 5 mio. kr. ekskl. moms eller dero‐
ver.
2) Byggeri med en anslået entreprisesum på 5 mio. kr. ekskl. moms eller derover, der helt eller delvist
finansieres ved lån eller tilskud fra staten på mindst 50 pct.
3) Byggeri med en anslået entreprisesum på 5 mio. kr. ekskl. moms eller derover til brug for institutio‐
ner, hvis drift betales af staten, når tilskuddet udgør mindst 50 pct. af driften.
4) Byggeri med region og kommune som bygherre med en anslået entreprisesum på 20 mio. kr. ekskl.
moms eller derover.
5) Byggeri med en anslået entreprisesum på 20 mio. kr. ekskl. moms eller derover, der helt eller delvist
finansieres ved lån eller tilskud fra region og kommuner, på mindst 50 pct.
6) Byggeri med en anslået entreprisesum på 20 mio. kr. ekskl. moms eller derover til brug for institutio‐
ner, hvis drift betales af region og kommuner, når tilskuddet udgør mindst 50 pct. af driften.
Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for byggeri, som får tilsagn om offentlig støtte efter lov om almene
boliger m.v., lov om friplejeboliger og efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.
§ 2. Bygherren kan i forbindelse med byggesager vedrørende renovering og vedligehold undlade at op‐
fylde ét eller flere af bekendtgørelsens krav, hvis udgifterne forbundet med opfyldelse af det eller de på‐
gældende krav ikke står mål med gevinsterne.
Stk. 2. Bygherren kan dog ikke fravige reglerne i § 8 om digitalt udbud og tilbud via et digitalt system.
IKT-koordinering
§ 3. Bygherren skal sikre, at der gennem hele byggesagen sker en koordinering af den samlede IKTanvendelse mellem alle involverede parter.
Håndtering af digitale byggeobjekter
§ 4. Bygherren skal stille krav om, at digitale byggeobjekter gennem hele byggesagen struktureres,
klassificeres, navngives, kodes og identificeres ensartet i en nærmere bestemt detaljeringsgrad. Bygherren
skal i den forbindelse stille krav om, at byggeobjekterne forsynes med de informationer og egenskaber,
der er relevante for den efterfølgende forvaltning, drift og vedligehold.
Stk. 2. Bygherren skal sikre, at der fastsættes retningslinjer for håndteringen af digitale byggeobjekter
gennem hele byggesagens forløb.
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Digital kommunikation og projektweb mv.
§ 5. Bygherren skal stille krav om, at der anvendes et system til digital kommunikation og arkivering af
al relevant information under byggesagens forløb.
Stk. 2. Bygherren skal sikre:
1) at der udarbejdes en plan for, hvilke parter der skal gøre hvilke informationer tilgængelige i systemet
og på hvilke tidspunkter,
2) at informationer kan hentes ud fra systemet og overføres til andre systemer, og at det indgår i den
udarbejdede plan, hvilke overførsler, der ønskes i projektforløbet og ved byggeriets afslutning, jf. §
10,
3) at systemet er forsynet med adgangskontrol, advisering og log,
4) at det fastlægges, hvilke filformater der skal anvendes, og
5) at det fastlægges, hvilke metadata der skal knyttes til de enkelte filtyper.
Anvendelse af digitale bygningsmodeller
§ 6. I projektkonkurrencer skal bygherren i konkurrenceprogrammet stille krav om, at de indkomne for‐
slag omfatter digitale, objektbaserede bygningsmodeller samt visualiseringer udført på grundlag af disse.
Bygningsmodeller og visualiseringer skal dokumentere forslagenes arkitektoniske, funktionelle og tekni‐
ske forhold i et nærmere bestemt informationsniveau.
Stk. 2. Bygherren skal sikre:
1) at der i konkurrenceprogrammet stilles krav til bygningsmodellers struktur og informationsindhold, jf.
§ 4, ud fra konkurrencens størrelse, karakter og kompleksitet,
2) at visualiseringers antal og placering fastlægges ud fra konkurrencens størrelse, karakter og komplek‐
sitet, og
3) at objektbaserede bygningsmodeller afleveres i IFC-format.
§ 7. Under projektering og udførelse skal bygherren stille krav om, at der anvendes objektbaseret byg‐
ningsmodellering.
Stk. 2. Bygherren skal sikre:
1) at der træffes aftale om, hvilke fag- og fællesmodeller, der udarbejdes,
2) at hver af de modelansvarlige parter udarbejder de nødvendige fagmodeller, hvis indhold og anven‐
delse er specificeret i forhold til den enkelte parts ydelse,
3) at fagmodeller koordineres via én eller flere fællesmodeller med henblik på simulering, kollisions‐
kontrol, mængdeudtag, tegninger og beskrivelser, og
4) at bygningsmodellerne gøres tilgængelige i IFC-format.
Digitalt udbud og tilbud
§ 8. Bygherren skal stille krav om, at der ved udbud af byggearbejder benyttes digitalt udbud og tilbud
ved anvendelse af et digitalt system. Udbudsmaterialet skal udarbejdes således, at det i relevant omfang
kan anvendes digitalt af tilbudsgiverne i forbindelse med tilbudsafgivelsen, og således at tilbud strukture‐
res efter den struktur, der i øvrigt anvendes i byggesagen, jf. § 4.
§ 9. I det omfang der udbydes med mængder, skal bygherren sikre:
1) at mængder er indeholdt i udbudsmaterialets tilbudslister,
2) at udbudsmaterialet for den enkelte entreprise omfatter såvel tilbudslister som relevante, digitale, ob‐
jektbaserede bygningsmodeller, hvoraf mængder kan udlæses,
3) at digitale bygningsmodeller stilles til rådighed for tilbudsgiver i IFC-format, og
4) at det af udbudsmaterialet fremgår, på hvilket grundlag mængderne er beregnet, herunder hvilke op‐
målingsregler og/eller opmålingsmetoder, der er anvendt.
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Digital leverance ved byggeriets aflevering
§ 10. Bygherren skal i samråd med driftsherren stille krav om digital aflevering af de informationer,
som vurderes relevant for:
1) dokumentation af byggeriet,
2) dokumentation af byggesagen,
3) drift og vedligehold, og
4) den fremadrettede ejendomsforvaltning
Stk. 2. Bygherren skal sikre:
1) at den digitale leverance ved byggeriets aflevering indgår i aftalerne med rådgivere og udførende og
leverandører,
2) at aftalerne omfatter afleveringens omfang, struktur, klassifikation, identifikation og formater, og
3) at objektbaserede bygningsmodeller afleveres i IFC-format.
Digital mangelinformation
§ 11. Bygherren skal sikre, at der anvendes digitale mangellister, som beskriver de registrerede mangler
i henhold til projektets fastlagte struktur, jf. § 4.
Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2013 og finder anvendelse for byggesager, der igang‐
sættes denne dato eller senere.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1381 af 13. december 2010 om krav til anvendelse af Informations- og Kom‐
munikationsteknologi i byggeri ophæves den 1. april 2013. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse
på byggesager, der er igangsat inden den 1. april 2013.
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, den 6. februar 2013
Martin Lidegaard
/ Carsten Jarlov
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