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1 Præambel 

Nærværende dokument er udarbejdet for at præcisere Contiga A/S’ IKT-specifikationer og -ydelser. 

Dokumentet er en fast del af alle tilbud/ordrer fra Contiga A/S og skal bruges i forbindelse hermed. 

Alle produkter og ydelser fra Contiga A/S er omfattet af nærværende dokument. 

Dokumentet er udgivet 1. gang som version 00 d. 31/01/2019 på Contiga A/S’ hjemmeside. 

Som læsevejledning nævnes det at al tekst der er understreget fungerer som hyperlinks. 

Vi hører gerne både ris og ros og besvarer med glæde alle spørgsmål der måtte være. 

Alle henvendelser vedrørende nærværende dokument bedes rettet til: 

BIM- & IKT-afdelingen hos Contiga A/S 

bim@contigatinglev.dk 

 

2 Definitioner og begreber 

• AB 18 

Henviser til: ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” af 05/06/2018. 

• bips A113 

Henviser til: bips-anvisning ”A113 - Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af 

beton og letklinkerbeton” af 31/01/2005 inkl. rettelsesblade af 16/02/2005 og 14/11/2014. 

• bips C402 

Henviser til: bips-vejledning ”C402 - Konsistenskontrol af bygningsmodeller” af 13/09/2016. 

• BR 18 

Henviser til: ”Bygningsreglementet 2018” af 01/07/2018 jf. Byggeloven og dertilhørende ændringer. 

• Byggeobjekt 

En tænkt fysisk bestanddel af en bygningsmodel (se ”Bygningsmodel”), repræsenteret som et digitalt 3D-objekt, med en 

karakteristisk funktion, form og placering i bygningsmodellen inkl. dens iboende egenskaber, relationer til omkringliggende 

byggeobjekter, samt øvrig relateret projektinformation. 

• Bygningsmodel 

Et overordnet begreb for repræsentation af en bygning, eller dele heraf, i en digital, objektbaseret 3D-model, som beskriver 

hele eller dele af en bygning via dens bestanddele repræsenteret som byggeobjekter (se ”Byggeobjekt”). En bygningsmodel er 

oftest specifik for et fag (se ”Fagmodel”). 

• CT 

Er den forkortede benævnelse for Contiga A/S. 

• DiKon/BIM7AA-specifikationen 

Henviser til: DiKon og BIM7AA’s ”Bygningsdelsspecifikationer for udvalgte bygningsdele i bygnings- og 

landskabsmodellen” version 3.0 af 09/10/2018. 

• Fagmodel 

En bygningsmodel (se ”Bygningsmodel”) der indeholder projektinformation knyttet til at specifikt fagområde, som derved 

repræsenterer et fagligt domæne, eller dele heraf, som f.eks. konstruktion, ventilation, arkitekt etc. og oprettes af den part der 

har ansvaret for fagområdet. 

• Fællesmodel 

En bygningsmodel (se ”Bygningsmodel”) der indeholder en samling af fagmodeller (se ”Fagmodel”) fra flere fagområder, og 

derved repræsenterer hele, eller dele, af den samlede bygning hvor de forskellige fagområder derved repræsenteres som én 

samlet bygningsmodel. 

• IFC-fil 

En ”IFC-fil” er et elektronisk dokument som har IFC-format, hvor formatet er defineret iht.: ”IFC2x Edition 3, Technical 

Corrigendum 1 (IFC2x3 TC1)” baseret på ISO/PAS-standard 16739:2005 udarbejdet af buildingSMART. 

Til en ”IFC-fil” er der tilknyttet en ”Model View Definition” (MVD), som er defineret som: ”Coordination View Version 2.0” 

(CV V2.0), som hører til ”IFC2x3 TC1”. De accepterede filtyper er: ”.ifc” og ”.ifcZIP”. 

Filtypen: ”.ifcXML” accepteres og udleveres ikke. 

• IKT-Bekendtgørelsen 

Henviser til: BEK nr. 119 ”Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment 

byggeri” af 07/02/2013. 

http://www.contiga.dk/
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https://bips.dk/v%C3%A6rkt%C3%B8jsemne/a113-fordeling-af-projekteringsydelser-og-ansvar-ved-leverance-og-montage-af-elementer-#0
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• IKT-specifikationer 

Henviser til nærværende dokument fra Contiga A/S. 

• Køber 

Er modtageren af Contiga A/S’ tilbud/ordre og den kontraktuelle part. 

• Modelbaseret projekt 

Er et projekt som udelukkende er baseret på brugen og udvekslingen af bygningsmodeller (se ”Bygningsmodel”) uden brug af 

nogen former for tegningsmateriale (se ”Tegningsmateriale”). 

• Produkter 

Omfatter alle elementer og bygningsdele der er produceret og leveret af Contiga A/S. 

• Projektmateriale 

Det samlede grundlag for en ydelse. 

• Tegningsmateriale 

En samling af 2D-tegninger der indeholder den geometriske information af hele, eller dele af, bygningen inkl. angivelsen af 

alle tilhørende projektinformationer og egenskabsdata, som er nødvendige for brugen af tegningsmaterialet ift. dets formål. En 

2D-tegning er oftest specifik for et fag. 

Alle ovenstående standarder, vejledninger, bekendtgørelser o.l., samt deres termer, definitioner, metoder og begreber, er en del af 

grundlaget for CT’s IKT-specifikationer med de tilføjelser og fravigelser der fremgår af IKT-specifikationerne. 

 

3 AB 18 ift. IKT-specifikationerne 

Uagtet typen af projekt og typen af projektmateriale, så finder § 16 i AB 18 altid anvendelse på alle tilbud og ordrer udarbejdet af CT 

med følgende tilføjelser og fravigelser til paragraffen: 

• Stk. 1: Hvad angår den interne rangorden af Købers projektmateriale definerer CT dette som følgende, i prioriteret rækkefølge, 

medmindre Købers projektmateriale angiver en intern og entydig rangorden lig nedenstående mellem alle fag og alt 

projektmateriale: 

o Fag: 

1. Konstruktioner. 

2. Tekniske fag (f.eks. EL, VVS etc.). 

3. Arkitekt. 

4. Landskabsarkitekt. 

 

o Projektmateriale: 

1. Beskrivelser. 

2. Statisk dokumentation. 

3. Bygningsmodeller. 

4. Tegningsmateriale. 

4.1 Detaljetegninger. 

4.2 Opstaltstegninger. 

4.3 Snittegninger. 

4.4 Plantegninger. 

4.5 Facadetegninger. 

 

• Stk. 2: Såfremt CT modtager en bygningsmodel skal CT, udover de i paragraffen nævnte anvisninger, have oplyst følgende: 

o Hvilket klassifikationssystem der benyttes. Såfremt der i kodestrukturen forefindes virksomheds- eller 

projektspecifikke klassifikationer, skal kodestrukturen udleveres til CT. 

o Hvorvidt der er udført konsistenskontroller jf. bips C402, hvilke der er udført, og om de er udført pr. fagmodel og for 

fællesmodellen/-erne. 

o Hvorvidt nogen af de udførte konsistenskontroller jf. bips C402 har påvist resultater i en bygningsmodel, som har 

direkte eller indirekte indflydelse på CT’s ydelser og/eller produkter. CT skal snarest muligt gøres opmærksom på 

evt. resultater der påvirker, eller kan påvirke, CT’s ydelser og/eller produkter og have udleveret de relevante 

konsistenskontrolresultater med fremhævning af de for CT relevante resultater. 
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• Stk. 2: Såfremt CT stiller en bygningsmodel til rådighed er anvisningerne følgende: 

o Bygningsmodellen må bruges til: projektering hvor bygningsmodellen fungerer som grundlag. 

o Bygningsmodellen må bruges til: konsistenskontroller jf. bips C402. 

o Bygningsmodellen må bruges til: udførelse. 

o Bygningsmodellen må ikke bruges til: udførelse af statiske beregninger. 

o Bygningsmodellen må ikke bruges til: afsætning af koordinator for fundamenter o.l. 

o Bygningsmodellen må ikke bruges til: afsætning af koordinator for CT’s produkter. 

o Bygningsmodellen må ikke bruges til: mængdeberegning. 

 

• Stk. 4: Alle bygningsmodeller skal leveres som IFC-filer. 

 

• Stk. 4: CT udleverer kun bygningsmodeller som IFC-filer, pga. virksomhedsfølsomme informationer i originalformatet, uagtet 

hvad Købers projektmateriale foreskriver. 

 

• Stk. 5: Da CT’s bygningsmodeller er beregnet til produktion, samt baseret på projektmaterialet fra Køber, omfatter CT’s risiko 

ikke grænsefladerne til andres projektering. 

 

• Stk. 6: Med ”… andre digitale data …” henholder CT sig til at dette inkluderer alle former for digitale data, som ikke er 

dækket af begreberne ”Bygningsmodel” og ”Byggeobjekt”. 

 

• Stk. 6: Jf. stk. 2 og 6 er anvisningerne for CT’s projektmateriale følgende: 

o Tegningsmaterialet må bruges til: projektering hvor tegningsmaterialet fungerer som grundlag. 

o Tegningsmaterialet må bruges til: udførelse. 

o Tegningsmaterialet må ikke bruges til: mængdeberegning. 

o Statiske beregninger må bruges til: ”som udført”-dokumentation. 

o Øvrigt projektmateriale må bruges til: ”som udført”-dokumentation. 

 

For de anvisninger til CT’s projektmateriale der følger af stk. 2 og stk. 6, om hvad CT’s projektmateriale må bruges til, gælder det at 

ingen del af CT’s projektmateriale må bruges til noget der ikke har været oplyst i Købers projektmateriale, samt indeholdt i CT’s 

tilbud/ordre, uden skriftligt samtykke fra CT. Herudover gælder det at CT’s projektmateriale skal ses og bruges som ét samlet hele. 

CT’s samlede projektmateriale må desuden bruges ved renovering, om- og tilbygning, samt nedrivning, så længe dette er for at 

dokumentere eksisterende forhold. 

CT’s samlede projektmateriale må ikke modificeres på nogen måder, som ændrer de data CT har indarbejdet. Alle ændringer i CT’s 

projektmateriale er på eget ansvar medmindre dette er skriftligt godkendt af CT. 

Kravene i nærværende kapitel (Kapitel 3) reguleres ift. den valgte projektmodel jf. Kapitel 4 - Købers projektmateriale. 

Køber gøres opmærksom på at overholde pligt om anvisninger jf. § 16 stk. 2 og stk. 6 i AB 18. 

 

4 Købers projektmateriale 

4.1 Generelt 

CT forbeholder sig retten til at afvise og/eller ændre på krav i projektmaterialet der har, eller kan have, indflydelse på CT’s projektering, 

produktion, logistik og/eller montage, såfremt dette ikke er en del af CT’s standardydelser. 

CT henholder sig til at et projektmateriale som minimum indeholder følgende, afhængigt af den valgte projektmodel for projektmaterialet 

jf. nedenstående, dog uden at dette skal opfattes som en udtømmende liste: 

• Tegnings- og dokumentlister. 

• IKT-dokumenter/aftaler. 

• Tidsplaner. 

• Statisk dokumentation. 

• Beskrivelser. 

• Bygningsmodeller. 

• Tegningsmateriale. 

Købers projektmateriale skal udarbejdes og leveres til CT ift. én af tre følgende projektmodeller: 

• Projektmodel A: Tegningsprojekt. 

• Projektmodel B: Modelbaseret projekt. 

• Projektmodel C: Kombinationsprojekt. 

CT betragter tegningsmateriale, som indeholder forkerte data, eller ikke indeholder de nødvendige data, som f.eks. manglende 

målangivelser, forkerte egenskabsdata etc., som en fejl/mangel i Købers projektmateriale jf. CT’s Salgs- og leveringsbetingelser. 

http://www.contiga.dk/
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CT betragter bygningsmodeller og byggeobjekter, som indeholder forkerte data eller som ikke indeholder de nødvendige data, som f.eks. 

manglende egenskaber, forkert definition af byggeobjekter etc., som en fejl/mangel i Købers projektmateriale jf.  CT’s Salgs- og 

leveringsbetingelser. 

CT’s ydelser omfatter ikke kvalitetssikring af Købers projektmateriale. Det forventes at Køber leverer et projektmateriale, som Køber 

kan stå inde for er kvalitetssikret, koordineret og bygbart. 

 

4.2 Projektmodel A: Tegningsprojekt 

Hvis Køber vælger at projektmaterialet udarbejdes og leveres som et tegningsprojekt (Projektmodel A), stiller CT krav til et komplet og 

fyldestgørende tegningsmateriale med alle målangivelser, projektinformationer o.l., som er nødvendige for CT’s ydelser. Et sådant 

tegningsmateriale skal, som minimum, fremsendes i både DWG- og PDF-format. 

Som standard indeholder et tegningsmateriale minimum: 

• Detaljetegninger. 

• Opstaltstegninger. 

• Snittegninger. 

• Plantegninger. 

• Facadetegninger. 

• Byggepladsplaner inkl. placering af kraner. 

 

4.3 Projektmodel B: Modelbaseret projekt 

Hvis Køber vælger at projektmaterialet udarbejdes og leveres som et modelbaseret projekt (Projektmodel B), stiller CT krav til at alle 

minimumskrav ift. bygningsmodeller og byggeobjekter i IKT-specifikationerne er opfyldt. 

 

4.4 Projektmodel C: Kombinationsprojekt 

Hvis Køber vælger at projektmaterialet udarbejdes og leveres som et kombinationsprojekt (Projektmodel C), er alle minimumskrav ift. 

IKT-specifikationerne gældende for den del af projektmaterialet de vedrører. 

Det er Købers pligt at oplyse CT om alle datahenvisninger ift. hvor de enkelte projektinformationer, egenskabsdata, geometriske 

informationer etc. skal aflæses i Købers projektmateriale. 

Såfremt der er uoverensstemmelser i Købers projektmateriale benytter CT sig af de datahenvisninger der er blevet oplyst af Køber, uagtet 

projektmaterialets interne rangorden. 

 

4.5 Bygningsmodeller og byggeobjekter 

Kravene fra IKT-Bekendtgørelsen er en del af CT’s minimumskrav til byggeobjekter og bygningsmodeller, herunder kan nævnes: 

• at byggeobjekter er struktureret, klassificeret, navngivet, kodet og identificeret ensartet i en nærmere bestemt detaljeringsgrad. 

• at byggeobjekterne er forsynet med de informationer og egenskaber der er relevante og nødvendige. 

• at hver af de model- og fagansvarlige parter udarbejder de nødvendige bygningsmodeller (fagmodeller), hvis indhold og 

anvendelse er specificeret i forhold til den enkelte parts ydelse. 

• at bygningsmodeller er tilgængelige som IFC-filer. 

Hvis en bygningsmodel er mærket: ”Kun til vejledende brug”, vil CT aldrig bruge den pågældende bygningsmodel. 

CT kan, og vil, aldrig være ansvarlig for eksport af bygningsmodeller fra deres originalformat til IFC-formatet. 

CT er ikke ansvarlig for bygningsmodellernes koordinator og indbyrdes placering ift. hinanden og alle afledte fejl heraf i CT’s produkter 

eller bygningsmodeller vil derfor ikke være CT’s ansvar. 

CT benytter sig af DiKon/BIM7AA-specifikationen som grundlag for at definere LOD-niveauerne for de forskellige byggeobjekter. 

For alle produktkategorier er minimumskravet til LOD-niveauet: LOD 325 DK. 

Derudover tillægges LOI-niveauet (LOI 325) yderligere krav om følgende egenskabsdata: 

• Krav til betontrykstyrke. 

• Brandkrav. 

• Krav til eksponeringsklasse. 

• Krav til konsekvensklasse. 

• Krav til konstruktionsklasse jf. BR18. 

• Krav til armering. 

• Lydkrav (gælder kun for vægge, sandwichelementer, dæk og specialelementer). 

• Overfladekrav. 

• Krav til udførelsesklasse. 

http://www.contiga.dk/
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Hvad angår de modeller i bips A113, hvor CT ikke forestår elementinddelingen, gøres der opmærksom på at de geometriske mål på 

byggeobjekterne (f.eks. 1 væg eller 1 dæk) skal være målene på det færdigt producerede element – dvs. fratrukket fuger, understopning, 

tilstøbning o.l. 

Hvad angår de modeller i bips A113, hvor CT forestår elementinddelingen, vil ovenstående LOD- og LOI-krav stadig være gældende 

med den undtagelse at byggeobjekterne samlet set vil blive betragtet som ét byggeobjekt og at det derfor skal modelleres med de færdige 

ydre geometriske mål – dvs. fratrukket de ydre fuger, understopning, tilstøbning o.l. 

For så vidt angår de modeller i bips A113, herunder Model 7, hvor CT har ansvaret for nogle af minimumskravene iht. ovenstående 

LOD- og LOI-krav, vil kravet til Købers projektmateriale automatisk udgå. 

Såfremt kravene iht. egenskabsdataene i ovenstående LOI-krav ikke opfyldes, og dataene mangler eller er utilstrækkelige, vil 

produkterne udføres iht. CT’s standarder, i det omfang det er muligt. 

 

5 CT’s projektmateriale 

5.1 Digital aflevering 

CT kan, ved leverancens afslutning, aflevere en IFC-fil. 

CT fremsender ikke en bygningsmodel som IFC-fil, medmindre dette fremsættes som et specifikt ønske fra Køber. Hvis Køber ønsker en 

bygningsmodel udleveret som IFC-fil, på baggrund af tegningsmateriale, kan CT ikke holdes ansvarlig for bygningsmodellens korrekte 

placering ift. X-, Y- og Z-aksen, evt. geografiske koordinator og/eller evt. plankoordinat- og højdesystemer. 

CT’s bygningsmodeller er som standard ikke klassificeret iht. gængs typekodning. Er der ønske fra Køber om at CT’s byggeobjekter skal 

klassificeres, vil typekodningen overføres direkte for de enkelte byggeobjekter fra den bygningsmodel i Købers projektmateriale der har 

dannet grundlag for CT’s bygningsmodel. Uagtet hvilken klassifikation eller klassifikationsmetode der ønskes, vil CT betragte dette som 

en merydelse, hvor Køber faktureres på medgået tid. 

CT afleverer som standard ikke bygningsmodeller indeholdende armering. 

CT afleverer som standard én bygningsmodel pr. sagsnummer f.eks. alle vægge for én etage. 

CT afleverer desuden, såfremt det er en del af CT’s ordre, følgende dokumenter, beregninger og tegninger: 

• Statiske beregninger for de enkelte produkter (PDF-format). 

• Elementopstalter (PDF-format). 

• Læsselister (PDF-format). 

• Nummerplaner (PDF-format). 

• Montageplaner (PDF-format) – udføres kun efter forudgående skriftlig aftale, som merydelse. 

• Materiale til landmåler (DWG- og/eller DXF-format) – udføres kun efter forudgående skriftlig aftale, som merydelse. 

 

5.2 D&V-dokumentation 

CT afleverer, såfremt det er en del af CT’s ordre, D&V-dokumentation ved leverancens afslutning, i form af datablade for de i ordren 

nævnte produkter. 

D&V-dokumentationen afleveres i PDF-format til Køber, enten vha. digital dokumentdeling (mail o.l.) eller et af Køber forudbestemt 

projektweb. 

Såfremt Køber ønsker D&V-dokumentationen uploadet i et system til D&V (f.eks. CAFM, IWMS o.l.) vil omkostninger ifm. denne 

proces (kursus, upload etc.) blive faktureret Køber på medgået tid. 

Alle datablade kan hentes på: www.contiga.dk. 

 

5.3 Sprog 

Al projektmateriale fra CT udarbejdes og afleveres på dansk. 
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