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Digital Aflevering for den almene sektor,
kravspecifikation for IFC modellens objekter og egenskaber
Nærværende dokument er en teknisk kravspecifikation. Den henvender sig til fagfolk i byggeriet, som er
bekendt med digitale bygningsmodeller og deres terminologi.
Der findes en standard for hvordan at specificere data i digitale bygningsmodeller, og afleveringen af dem.
Standarden kaldes Information Delivery Manuals (IDM) efter ISO standarden 29481-1:2010. En Information
Delivery Manual er en beskrivelse af aktører og arbejdsprocesser samt detaljerede kravspecifikationer for
digitale leverancer.
Denne kravspecifikation kan videreudvikles til en egentlig IDM, ved at beskrive aktører og de overordnede
arbejdsprocesser i Digital Aflevering. Desuden kan der arbejdes for at få implementeret en Model View
Definition som retter sig specifikt mod udveksling af Facilities Management data mellem forskellige
softwares.
Denne kravspecifikation anvender IFC Coordination View 2.0 som Model View Definition, og stiller krav til det
tekniske indhold i IFC modeller for følgende data:
1.
2.
3.
4.

Forvaltnings Klassifikation og IFC Element Object Class
Egenskaber for arealer og rum
Egenskaber for bygningsdele
Custom property set FmDkHandover

Bemærk at denne kravspecifikation specificerer data til Digital Aflevering iht. punkt 8.7 i dokumentet
”IKT specifikation og Ydelsesbeskrivelser for den almene sektor af januar 2015”
Bygherreforeningen og MBBL stiller dette værktøj frit til rådighed, men det er op til den enkelte bruger at gennemgå og
tilpasse indholdet til anvendelse i det enkelte projekt. Hverken Bygherreforeningen eller MBBL kan garantere, at
værktøjet og dets indhold er fyldestgørende og aktuelt – og kan heller ikke stilles til ansvar for evt. fejl og mangler eller
de afledte konsekvenser heraf.

1. Krav til anvendelse af Forvaltnings Klassifikation og IFC Element Object
Class
Bemærk at FK koderne skal skrives i custom Ifc Property Set DkFmHandover, i feltet for
Classification. Se under punkt 4.

Objekternes danske navne

Forvaltnings Klassifikation v. 2.0
liste 9.3, begreber samt tavle
5.11, bygningsdelstavle

IFC element object class

Bygning
Etage
Rum

bygning
etage
rum

IfcBuilding
IfcBuildingStorey
IfcSpace

Terræn
Belægninger
Hegn
Græs
Hæk

terræn
tk.bel
tk.heg
tb.græ
tb.hæk

IfcSite
IfcCovering
IfcProxy
IfcProxy
IfcProxy

Bjælke
Dør
Dæk
Fundament
Gulv

bk.dæk
bk.dør
bk.dæk
bk.fun
bk.gul

IfcBeam
IfcDoor
IfcSlab
IfcFooting
IfcCovering (Flooring)
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Karnap
Kvist
Loft
Lyskasse
Overflade
Port
Rampe
Rækværk
Søjle
Tagdækning
Tagkonstruktion
Tagterrasse
Trappe
Vindue
Væg

bk.kar
bk.kvi
bk.lof
bk.lys
bk.ovf
bk.por
bk.ram eller tk.ram
N/A
bk.væg
bk.tad
bk.tak
bk.tat
bk.tra eller tk.tra
bk.vin
bk.væg

IfcWindow, IfcWall, IfcSlab
IfcWindow, IfcWall, IfcRoof
IfcCovering (Ceiling)
IfcWindow, IfcWall, IfcSlab
IfcCovering
IfcDoor
IfcRamp
IfcRailing
IfcColumn
IfcCovering (Roofing)
IfcRoof
IfcSlab
IfcStair
IfcWindow
IfcWall eller IfcWallStandardCase

Adgangssystem (samlet)
Affaldssystem (samlet
Afløb Brønd
Afløb Opsamling
Afløb Pumpeanlæg
Afløb Røranlæg
Automationssystem (samlet)
Belysningssystem (samlet)
Beskyttelsesanlæg (samlet)
Elforsyningsanlæg (samlet)
Anlæg for gas og luft (samlet)
Kommunikationsanlæg (samlet)
Køleanlæg (samlet)
Transportsystem (samlet)
Vand Forbrugsanlæg
Vand Målerarrangement
Vand Pumpeanlæg
Vand Røranlæg
Vand Stikledning
Vand Trykforøgeranlæg
Vand Vandbehandlingsanlæg
Vand
Varmtvandsproduktionsanlæg
Varme Blandeanlæg
Varme Filteranlæg
Varme Forbrugsanlæg
Varme Målerarrangement
Varme Pumpeanlæg
Varme Røranlæg
Varme Stikledning
Varme Trykholde- og
ekspansionsanlæg
Varme Varmeproduktionsanlæg
Vaskerimaskiner (samlet)
Ventilation Aggregat
Ventilation Indblæsningsarmatur
Ventilation Kanal
Ventilation Luftafkast
Ventilation Luftindtag
Ventilation Udsugningsarmatur
Badeværelse inventar
Køkken inventar

bt.adg.sam
bt.aff.sam
bt.afl.brø
bt.afl.ops
bt.afl.pum
bt.afl.rør
bt.aut.sam
bt.bel.sam
bt.bes.sam
bt.elf.sam
bt.gas.sam
bt.kom.sam
bt.køl.sam
bt.tra.sam
bt.van.for
bt.van.mål
bt.van.pum
bt.van.rør
bt.van.sti
bt.van.try
bt.van.beh
bt.van.pro

IfcSystem
IfcSystem
IfcFlowFitting
IfcFlowTerminal
IfcFlowMovingDevice
IfcFlowSegment
IfcSystem
IfcSystem
IfcSystem
IfcSystem
IfcSystem
IfcSystem
IfcSystem
IfcSystem
IfcFlowTerminal
IfcFlowController
IfcFlowMovingDevice
IfcFlowSegment
IfcFlowSegment
IfcFlowController
IfcFlowTreatmentDevice
IfcSystem

bt.var.bla
bt.var.fil
bt.var.for
bt.var.mål
bt.var.pum
bt.var.rør
bt.var.sti
bt.var.try

IfcFlowController
IfcFlowTreatmentDevice
IfcEnergyConversionDevice
IfcFlowController
IfcFlowMovingDevice
IfcFlowSegment
IfcFlowSegment
IfcFlowStorageDevice

bt.var.pro
bt.vas.sam
bt.ven.agg
bt.ven.iar
bt.ven.kan
bt.ven.afk
bt.ven.ind
bt.ven.uar
bi.bad
bi.køk

IfcEnergyConversionDevice
IfcSystem
IfcEnergyConversionDevice
IfcFlowTerminal
IfcFlowSegment
IfcFlowTerminal
IfcFlowTerminal
IfcFlowTerminal
IfcProxy
IfcProxy
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2.

Krav til egenskaber for arealer og rum
Bemærk at Bygherre skal gøre rede for hvilke opmålingsregler der skal anvendes for arealer og
rum. Desuden skal bygherre oplyse hvilken nummerering der skal anvendes for lejligheder,
adgangsarealer og fællesarealer.

Property name
Bygning - navn
GlobalId
Name

Etage - nummer
GlobalId
Name

Rum, anvendelse
GlobalId
Number

Name

Areal
Gross Floor Area
Net Floor Area

Gulv belægning
Floor Covering

Beskrivelse

Data type

IFC name

Unique ID
Navn på bygning,
som følgende:
Vejnavn og
husnummer/bogstav

IfcGloballyUniqueId
IfcLabel

IfcBuilding.GlobalId
IfcBuilding.Name

Unique ID
Nummer på etage jf.
BBR

IfcGloballyUniqueId
IfcLabel

IfcBuildingStorey.GlobalId
IfcBuildingStorey.Name

Unique ID
Rum numre iht.
bygherrens egen
nummerering, dvs.
lejlighedsnumre og
numre for
adgangsarealer og
fællesarealer.
Rum anvendelse jf.
Forvaltnings
Klassifikation v. 2.0
tavle 3.5,
anvendelseskategorier

IfcGloballyUniqueId
IfcLabel

IfcSpace.GlobalId
IfcSpace.Name

IfcLabel

IfcSpace.LongName

Nettoareal for rum
og bruttoarealer for
hhv. boligenheder,
adgangsarealer,
fællesarealer og
etagens
bruttoetageareal

IfcQuantityArea

IfcElementQuantity.GrossFloorArea

Gulvoverflade for
rum, som
repræsenterer
nettoarealer.

IfcLabel

FloorCovering

IfcLabel

WallCovering

Materiale skal
angives.
Væg beklædning
Wall Covering

Vægoverflader for
rum, som

Side 3 af 7

Digital Aflevering for den almene sektor, kravspecifikation for IFC modellens objekter og egenskaber

repræsenterer
nettoarealer.
Materiale skal
angives hvis færdig
overflade er andet
end maling.
Loft beklædning
Ceiling Covering

Loftoverflade for rum,
som repræsenterer
nettoarealer.

IfcLabel

CeilingCovering

Materiale skal
angives hvis færdig
overflade er andet
end maling.

3. Krav til egenskaber på bygningsdele
Bemærk at egenskaberne skal udfyldes i fagmodellerne, som efterfølgende samles til en fælles
IFC model.
Hvis man i stedet ønsker aflevering af egenskabsdata indtastet i bygningsdelskort, skal
nærværende afsnit erstattes af en henvisning til bygningsdelskort, eller en online indtastningsløsning. Bygningsdelskort kan trækkes ud af FM databasen på Bygherreforeningens website.

Propertyname
Farve
ColorCode

Garanti
WarrantyPeriod

Interval
ScheduledFrequency

Klassification
Classification

Levetid
ServiceLifeDuration

Beskrivelse

Data type

IFC name

Farvekode for malede
overflader i
klimaskærmen. Angives
i Natural Color System
(NCS) koder.

IfcText

ColorCode
(Custom
Pset_DkFmHandover)

Garanti periode angivet
i år for bygningsdele
hvor der foreligger en
skriftlig produktgaranti

IfcTimeMeasure

IfcWarrantyPeriod
(Pset_Warranty)

Interval for planlagt
vedligeholdelse angivet
i år

IfcInteger

ScheduledFrequency
(Custom
Pset_DkFmHandover)

Forvaltnings
Klassifikation v. 2.0
tabel 5.11,
bygningsdelstavle

IfcText

Classification
(Custom
Pset_DkFmHandover)

Levetid angivet i år

IfcInteger

ServiceLifeDuration
(Custom
Pset_DkFmHandover)
Side 4 af 7

Digital Aflevering for den almene sektor, kravspecifikation for IFC modellens objekter og egenskaber

Materiale
IfcMaterialLayerSet

Materialer på overflader
i klimaskærmen skal
med.

IfcLabel

IfcMaterialLayerSet

IfcQuantityArea eller
IfcQuantityLenght

NetSideArea eller
NominalLenght

IfcInteger

Cost
(Custom
Pset_DkFmHandover)

Navn på producent
skal angives for
bygningsdele med en
levetid på under 15 år

IfcLabel

Manufacturer
(Pset_Manufacturer
Typeinformation)

Producentens
serienummer
skal angives for
bygningsdele med en
levetid på under 15 år.

IfcIdentifier

SerialNumber
(Pset_Manufacturer
Occurrence)

Materialer på andre
bygningsdele kan tages
med.
(Materiale tilskrives
som regel automatisk i
BIM software, så denne
egenskab skal normalt
ikke skrives ind i et
property set.)
Mængde
NetSideArea eller
NominalLenght

Mængder for materialer
på overflader i
klimaskærmen skal
med.
Mængder for materialer
på andre bygningsdele
kan tages med.
(Mængder og enheder
udregnes som regel
automatisk i BIM
software, så denne
egenskab skal normalt
ikke skrives ind ind i et
property set.)

Pris
Cost

Pris til brug for
indberetning af
totaløkonomi for tag,
facader, og vinduer.
Derfor skal prisen være
angivet med
anlægssummen incl.
moms per kvadratmeter
for tag og facader, og
per styk for vinduer.

Producent
Manufacturer

Serienummer
SerialNumber

Typenummer
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Reference

Type angives for at
kunne adskille fx
forskellige typer af døre
fra hinanden.
Type kan evt. anvendes
som henvisning fra
bygningsdel til
beskrivelse.

IfcIdentifier

Reference
(findes i Pset ”Common”
for de forskellige
bygningsdele.
Fx Pset_WallCommon)

4.0 Krav til custom property set DkFmHandover
Bemærk at DkFmHandover skal oprettes som custom property set.
Dette kan med fordel gøres i en template.
Propertyname
Farvekode
ColorCode

Interval
ScheduledFrequency

Klassification
Classification

Levetid
ServiceLifeDuration

Pris
Cost

Beskrivelse

Data type

IFC name

Farvekode for malede
overflader i
klimaskærmen angivet i
NCS kode

IfcText

ColorCode
(Custom
Pset_DkFmHandover)

Interval for planlagt
vedligeholdelse angivet i
år

IfcInteger

ScheduledFrequency
(Custom
Pset_DkFmHandover)

Forvaltnings
Klassifikation v. 2.0
tabel 5.11,
bygningsdelstavle

IfcText

Classification
(Custom
Pset_DkFmHandover)

Levetid angivet i år

IfcInteger

ServiceLifeDuration
(Custom
Pset_DkFmHandover)

Pris til brug for
indberetning af
totaløkonomi for tag,
facader, og vinduer.

IfcInteger

Cost
(Custom
Pset_DkFmHandover)

Derfor skal prisen være
angivet med
anlægssummen incl.
moms per kvadratmeter
for tag og facader, og
per styk for vinduer.
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