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1. Indhold og anvendelse 
Denne kravspecifikation præciserer hvorledes HOFOR ønsker at modtage og udveksle 
anlægsdokumentation mellem rådgiver/leverandør og HOFORs projekter. Kravspecifikationen 
gælder med mindre andet er skriftligt aftalt. 

 

 Anlægsdokumentation 
Anlægsdokumentation i HOFOR deles i 2 grupper: 

Teknisk dokumentation, der beskriver og dokumenterer det tekniske anlægs design, funktion, 
konstruktion samt overholdelse af krav fra myndigheder og lovgivning som f.eks.: Instruktioner, 
vejledninger, rapporter, datablade, tekniske 2D tegninger, 3D-modeller, procesdiagrammer. 

Komponentdata – data der benyttes ved drift og vedligehold, og indeholder de metadata HOFOR 
benytter i vores drift- og vedligeholdes system. 

 Forsyningsområder: 
• Amagerværket 

• Bygas 

• Fjernkøling 

• Fjernvarme 

• Spildevand 

• Vand 

• Vind 

 Standarder 
Følgende standarder benyttes ifm. udarbejdelse af processkemaer og dokument nummerering: 

Dansk standard: 

• DS/ISO 14084_1 2015 (Teknisk tegning - Processkemaer til kraftværker Del 1: Specifikation 

af skemaer)  

• DS/ISO 14084_2 2015 (Teknisk tegning - Processkemaer til kraftværker Del 2: Grafiske 
symboler) 

• DS/ISO 15519-2 (Specifications for diagrams for process industry - Part 2: Measurement and 
control) 

• DS/ISO 14617 (Grafiske symboler for processkemaer) 

• DS/EN 82045-1 (Dokumentstyring - Del 1: Principper og metoder) 

• DS/EN 20607 (Maskinsikkerhed – Brugsanvisninger – Generelle principper for udarbejdelse) 

 
VGB:  

• VGB-B 105e, KKS-nøgle 

• VGB-B 106e, KKS Identification System 
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• VGB-B 832, DCC-nøgle 

• VGB-S831-00-2015-05-EN (Erstatning for VGB-R 171e Teknisk dokumentation kraftværker) 

• VGB-S823-32-2014-03-EN, RDS-PP (Wind Power Plants) 

 

Ud over kravene defineret i denne specifikation, skal andre kontraktmæssige dokumenter, nationale 
lovkrav og EU-direktiver, herunder sidste udgave af harmoniserede standarder, ligeledes 
overholdes.  

  Sprog 
Alle brugs- og driftsvejledninger og overensstemmelseserklæringer skal afleveres på dansk. 
Komponentdata til HOFORs vedligeholdelsessystem skal indleveres på dansk, undtagen data til 
vedligeholdelsesplaner, der må være på dansk. 

Beskrivelsen i tegningshovedet på tegninger, skal være på dansk. 

Vedligeholdelsesvejledninger og sikkerhedsdatablade skal afleveres på dansk. 

Alle andre dokumenttyper skal være på dansk eller britisk engelsk.  

 Filformater 
Alle anlægsspecifikke dokumenter skal afleveres i originale søg- og redigérbare filformater.  
Låste filformater kan anvendes som supplement, eller erstatte originale filformater efter aftale med 
projektet.  
Rapporter og erklæringer kan eksempelvis altid afleveres i låst PDF format. 
 

Primære filformater: 

• Tekst og regneark skal være i Microsoft Office-formater  

• CAD-formater: Se afsnit 10 

• PDF  

• El dokumenter: Se afsnit 10.3 samt for yderligere oplysninger se kravspecifikation El/SRO 
101 - 104 

  Nummerering af dokumenter og komponenter 
Et dokument, en komponent og et filnavn er unikt, de skal derfor følge HOFORs krav til 
nummerering. 

Ved udarbejdelse af nye tegninger, dokumenter og komponenter, udleverer HOFOR en 
nummerserie som skal bruges til nummerering. 

Benyttes eksisterende dokumenter, bliver disse udleveret af HOFOR, og skal efterfølgende 
afleveres med ny opdateret revision.  
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 Opbygning af numre 
HOFOR har valgt at opbygge dokument- og komponentnumre, så de bliver så specifikke som 
muligt. Ikke alle forsyningsområder har samme behov, hvilket afspejler sig i opbygningen af 
numrene. Der gælder derfor differentierede regler.  

Dokumenter skal være nummereret så præcist muligt, og til det lavest mulige niveau, i forhold til 
indholdet i dokumentet. 

Filnavnet skal være den samme som dokumentnummeret, og der må ikke være revisionsnummer i 
filnavnet. 

Nedenstående tabel viser hvorledes HOFOR opbygger numrene (for fuld størrelse, se Bilag 1): 

 

Figur 1 Viser forledes HOFOR opbygger dokumentnumre 

 

Dokumentnumrene er delt op i sektioner, hver sektion er adskilt med en bindestreg: 

4.1.1 Sektion 1: Forsyning og geografisk placering 
➢ Reference-bogtavet, der angiver hvilken type forsyning der er tale om 
➢ Område (f.eks. vandværk), der angives med 2 eller 3 bogstaver 
➢ Alt efterfulgt af tal eller bogstavskombination, der angiver lokationen 
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4.1.2 Sektion 2: KKS eller TAG 
I denne sektion forventes det at benytte 1. prioriteten som udgangspunkt: 

➢ 1. prioritet (hvis et dokument omhandler et objekt i processen): Angivelsessystemer, 
disse er forskellige alt efter forsyningsområde: 
 

• KKS (Kraftwerk Kennzeichen System): Fjernvarme, Fjernkøl og Amagerværket  

• TAG system defineret af HOFOR: Vand og Spildevand 

• Lurgi: Bygas 

• RDS-PP: Vind 
 

➢ 2. prioritet (kun i særlige tilfælde, og ifølge aftale med Design & Dokumentation): 
Blankt. Der kan vælges ikke at benytte prioritet 1, hvis dokumentet er af mere generel art. 

4.1.3 Sektion 3: DCC 
For at kunne klassificere tegninger og dokumenter på deres indhold og funktion, tildeles de en DCC-
nøgle, der beskriver hvilken type dokument det er.  

Ved udarbejdelse af nye dokumenter skal der anvendes DCC-nøgle. Ved eksisterende dokumenter 
skal den tegningsnøgle der er anvendt ved oprindelig oprettelse af dokumentet benyttes. 

Opbygningen af DCC-nøglen ser således ud:  

 

Figur 2 Viser opbygning af DCC-nøglen 

 

➢ Det første bogstav angiver det tekniske område, hvor dokumentet hører til:  

A: Generel styring  

B: Generel teknologi  
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C: Byggeteknik (bygningskonstruktion og bygningsingeniørarbejde)  

E: El-teknik, instrumentering og reguleringsteknik (omfatter informations- og  
kommunikationsteknikker)  

M: Maskinteknik og proces 

 

➢ Det andet og tredje bogstav angiver dokumenttypens primære klasser og underklasser i 
henhold til VGB-S-832-00. 

 

➢ Det sidste segment i DCC, er serienummeret der indeholder tre tal.  

 

Den HOFOR benyttede DCC-liste med dansk oversættelse findes i Bilag 1. 

4.1.4 Sektion 4: Løbenummer 
Løbenummeret fra 0001-9999 benyttes for at undgå dubletter. 

 Revision 
Revision er en opdateret, godkendt ny udgave af et dokument. Betegnelsen for den gældende 
udgave af et nyt dokument, beskrives med et ”0” (nul). Den første rettelse på et gældende dokument 
betegnes med 1, den næste med 2 osv. 

Versionering benyttes ved tilrettelser af et dokument mellem to revisioner. Vi anbefaler, som ved 
”revision” at benytte Molio standard, som anvender bogstaver efter revisionstallet. Første version 
efter en ny og gældende revision vil dermed være 0A, næste 0B osv., indtil den ophøjes til ny 
gældende revision 1. 

 Krav til dokumentation i PDF-format 
PDF-filer skal være åbne filer uden sikkerhedsindstillinger (pdf må derfor ikke indeholde password til 
at redigere eller åbne filen). 

PDF-filer må heller ikke indeholde ”links” til hjemmesider, andre systemer eller dokumenter 

Al tekst i PDF-dokumentet skal være søg- og redigerbart, hvilket indebærer, at teksten ikke må 
fremstå i billeder/raster. Alle benyttede fonte skal integreres i PDF-dokument. 
 
PDF med et større antal sider skal indeholde bogmærker, som linker til hvert kapitel i dokumentet.  
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Figur 3 Viser bogmærkefunktion i PDF dokument 

1: Klik på pil i venstre side af skærm for at åbne menu 
2: Vælg ”bogmærke” (pkt. 2) 
 
Såfremt der er et behov for at samle flere PDF’er, som indgår i sammenhørende dokumentation. Så 
kan dette foretages med funktionen ”kombiner filer” (merge) i PDF editor. 

 

Vedhæftede filer i PDF  
Såfremt ”kombiner filer” ikke kan benyttes, kan filer vedhæftes i PDF, dette skal dog aftales i hvert 
enkelt tilfælde. 

 Komponentdata  
Komponentdatainformation til HOFORs drift og vedligeholdelse af komponenter og systemer, skal 

leveres til HOFORs vedligeholdelsessystem. 

 Komponentliste/importark  
Komponentdata til HOFORs vedligeholdelsessystem, skal afleveres på det af HOFOR udleverede 

importark, hvor aftalte minimumsindberetninger skal indtastes. 

Som del af de grundlæggende data til HOFORs vedligeholdelsessystem skal en forklarende 
objektbeskrivelse være tilgængelig på dansk. Beskrivelsen kan omfatte i alt 40 tegn. 
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Beskrivelsen skal også anvendes på mærkningen af komponent i forsyningen (gælder kun 
Amagerværket). 

HOFOR har en samling af standardforkortelse, som skal bruges til beskrivelsen. Se bilag 2.  

Endvidere findes bilag 3 som indeholder krav til følgende. 

• Objektdata 

• Data for vedligeholdelsesplaner 

• Data for reservedele og materialelister 

• Henvisninger til tilhørende dokumenter og data. 

Bilag 3 anvendes medmindre andet aftales. 

 

 Produktdataark/datablade 
For at HOFOR kan være i stand til at bestille en erstatning af det fulde udstyr eller reservedele dertil, 
enten hos den originale producent eller fra en alternativ leverandør., har vi behov for at modtage 
produktdataark for: 

• Alt udstyr og reservedele til levering, som HOFOR skal have på lager 

• Alt udstyr og reservedele i systemer med procesvigtighed 1 eller 2  

Produktdataarket skal derfor omfatte alle relevante data såsom: 

• Producenten 

• Producentens originalnummer (til genbestilling) 

• Type, størrelse, varianttype, forbindelsesinfo mm. 

• Materialer 

• Designprocesdata  

• Designkoder, standarder osv. 

• Dimensionstegning med positions-ID-numre til reservedele 

• Evt. HOFOR reservedelsnummer (udleveres af HOFOR) 

 

 Reservedelsdata 
Dette afsnit indeholder krav til nødvendige leverancer med henblik på genbestilling af aggregater, 
komponenter eller reservedele hertil, enten direkte fra producenten eller fra en alternativ leverandør. 

Reservedelsdata er nødvendige med henblik på integrering i lagersystemet og for at HOFOR kan 
vurdere om en given reservedel skal lagerføres. 

Alle reservedele skal tilknyttes sin egen reservedelsdokumentation, herunder 

datablade/designdokumentation med specifik angivelse af variant der skal købes. 

Eventuelle reservedelsvarianter markeres/fremhæves direkte i de enkelte dokumenter. 
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Bemærk: Amagerværket udleverer reservedels nummerserier, som skal anvendes i Excel template. 

 

7.3.1 Objekt og reservedelsdata  
Excel template udleveret af HOFOR udfyldes af leverandøren for alle aggregater og komponenter. 

Reservedel • Navn 

• Positions-ID-nummer 

Til brug for vurdering 
af kritikalitet 

• Producentens originalnummer (til genbestilling) 

• Type 

• Variant 

• Størrelse 

• Øvrige dimensioner 

• Materialer 

• Designprocesdata (tryk, temperatur osv.) 

• Designkoder, standarder osv. 

• Evt. reservedelsnummer (HOFOR udleverer numre) 

Til brug for lager • Leverandørens varenummer (eller EAN nummer) 

• Pris 

• Leveringstid 

• Hovedkategori (HOFOR udleverer en liste) 

• Underkategori (HOFOR udleverer en liste) 

• Produktnavn 

• Producent navn 

• Producentens produkt nr. 

• Leverandør 

• Leverandørens produkt nr. 

• Produktmodel nr. (kun Amagerværket) 

• Beskrivelse 

• Forslag til min./max lagerbeholdning 

Til brug for 
slutbruger der 

anvender varen i 
EAM - modul 

• Objekt data  

• Funktionslokation (KKS, TAG) 
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 Drifts- og vedligeholdelsesvejledninger 
Drifts- og vedligeholdelsesvejledninger skal udarbejdes og leveres i overensstemmelse med 
HOFORs standarder og kravspecifikationer. (For Amagerværket og fjernvarme: VGB-S-831-00-
2015-05, bestemmelser om teknisk dokumentation for kraftværker).  

Vedr. Amagerværket og fjernvarme: VGB-S-831-00-2015-05, bilag D, bestemmelser om indhold, 
struktur og layout for driftsvejledninger for kraftværker, systemer/anlægssektioner, beskriver krav til 
driftsvejledninger for kraftværker, systemer/anlægssektioner. 

Drifts- og vedligeholdelsesvejledninger skal udarbejdes i overensstemmelse med relevante 
internationale regler (f.eks. EU's maskindirektiv). Brugervejledninger skal overholde DS/EN 20607. 

For anlægsspecifik dokumentation skal henvisninger til det faktiske referencebetegnelsessystem 
(f.eks. TAG-nr. eller KKS) implementeres direkte i vejledningerne. 

For beskrivelse af vedligeholdelse, service, udskiftninger og test, osv., skal intervaller eller 
målepunkter, der udløser vedligeholdelse, tydeligt angives i listeform.  

 Data til RCM (Reliability Centered Maintenance) 
For udstyr i processystemer med proces vigtighed 1 eller 2, skal leverandør/rådgiver levere data til 
RCM i henhold til HOFOR’ retningslinjer (Amagerværket: GTR-18, RCM Analyser). 

 Idriftsættelsesdokumentation 
Dokumentation klar til idriftsættelse og af idriftsættelse aktiviteter som beskrevet i HOFORs 
retningslinjer (For Amagerværket og fjernvarme se: GTR-19, Idriftsættelse). 

 Dokumentation for kvalitet  
Leverandør/rådgiver skal aflevere dokumentation for kvalitet af leverancer udført i løbet af projektet, 
f.eks.: 

• Overensstemmelseserklæring og/eller inkorporeringserklæring 

• Risikovurderinger 

• Farevurderinger 

• Materialecertifikater for udstyr og materialer 

• Testrapporter 

• Testcertifikater 

• Miljøcertifikater 

• Inspektionscertifikater 

• Kvalitetstestcertifikater 

• Godkendelsesprotokoller 

• Kalibreringsverifikationer 

• Svejseattester, varmebehandlingsattest og svejserkvalifikationer  

• Støjmålingsattester 

• Vibrationsmålingsattester 
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 Dokument-statusbetegnelser i ProjectWise 
Under statusbetegnelse for dokumentation defineres håndtering af dokumentation af delmål fra 
leverandør/rådgiver til HOFOR. 

Leverandør/rådgiver skal opstille kvalitetsgodkendelsesprocedurer sammen HOFOR for at være i 
stand til at levere den rette tekniske dokumentation og data til projektet.    

Et dokument kan være underlagt godkendelse på alle stadier, eller kun nogle få afhængig af 
dokumenttypen og af hvilke projektfaser som delmålene gælder for. 

 Kladde (Draft) 
Kladde angiver, at dokumentet stadig er under udarbejdelse, og at ændringer i dokumentet stadig 
kan foretages.    

 Basis design (AFD) Godkendt til detaildesign (Approved 

for Design AFD) 
Godkendelse til detaildesign angiver, at det grundlæggende design er godkendt og "fastfrosset". 

Formålet er, at udskifte og "fryse" det tekniske procesdesign og funktionalitet, baseret på faktiske 
kravspecifikationer, principper og filosofier. 

Detaildesign er inputtet til det detaljerede design for ingeniørområderne, bygning, rør, maskin, el, 

instrumentering og kontrol. 

Dokumenterne skal have opnået status, som værende ”Approved for Design (AFD)” gennem design 

gennemgang. 

Det er ikke nødvendigt, at inkludere detaljer i, der er afhængige af det endelige layout, 
komponentprodukt, osv., og som ikke medfører ændringer detaildesign senere hen. 

Efter status "Godkendt til detaildesign" opdateres disse dokumenter, kun med flere detaljer i løbet af 
det senere detaljerede design, som udført, osv. 

 Detaljeret design(AFC) Godkendt til konstruktion 

(Approved for construction=AFC) 
Godkendelse til konstruktion angiver, at det detaljerede design er godkendt og "fastfrosset". 

Formålet er, at udveksle og "fastfryse" de detaljerede ingeniørmæssige dokumenter for: 

• Køb 

• Fremstilling 

• Konstruktion og installation på stedet 

• Myndighedsdokumentation og anvendelsesdokumentation 

• Idriftsættelse  
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• Drift og vedligeholdelse 

Detaljeret design er de detaljerede ingeniør dokumenter inden for ingeniør områderne, bygning, rør, 
maskin, el, instrumentering samt kontrol. 

Der opnås status "Godkendt til konstruktion" (AFC) gennem "designgennemgang" i løbet af 
projektet. 

Efter status "Godkendt til konstruktion" opdateres disse dokumenter kun til status "som udført" efter 
konstruktion og idriftsættelse. 

 Klar til idriftsættelse(RFC) Godkendt til idriftsættelse 

(Ready for commissioning=RFC) 
Godkendt til idriftsættelse angiver, at dokumenterne er opdaterede efter udført konstruktion og 
godkendt til, at idriftsættelse kan foretages.  

Formålet er, at "fastfryse" de nødvendige data og dokumenter, for at udføre test og idriftsættelse. 

Klar til idriftsættelsesdokumenter skal indeholde alle data og dokumenter til idriftsættelse i den 
seneste version godkendt til idriftsættelse, f.eks.: 

• Funktions dokumentation, herunder funktions beskrivelser, diagrammer over årsag og 
virkning osv. 

• Dokumentation til drift og vedligeholdelse  

• HSE-dokumentation (health, safety and environment = sundhed, sikkerhed og miljø) 

• Kvalitetssikrings dokumentation, godkendelser fra myndigheder og informerede 
institutioner, certifikater osv.  

• Data og dokumentation til at udføre og dokumentere test og idriftsættelse  

Hvis HOFOR erklærer, at ”klar til idriftsættelses” dokumentationen er tilstrækkelig, kan test og 

idriftsættelse påbegyndes.  

 Endelig dokumentation (som udført)  
”Som udført” angiver, at dokumenterne er blevet opdateret efter konstruktion og idriftsættelse. 

”Som udført” dokumentation skal indeholde al endelig dokumentation, i den absolut seneste 
opdaterede version. 

 Aflevering  
Omfang af anlægsdokumentation der skal afleveres, aftales med HOFOR, og er en del af udbud.  

Dokumenter der ikke er komplette og opdaterede til den endelige version, vil blive håndteret som 
kontraktafvigelser. 
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Leverandør/rådgiver leverer en dokumentliste med de dokumenter der er planlagt for endelig 
aflevering. Deri skal nummereringer, filnavne mm. skrives og skal følge HOFORs retningslinjer. 
Listen udveksles løbende til kvalitetskontrol hos HOFOR. Udvekslingsinterval aftales med 
projektlederen. 

Udveksling mellem HOFOR og leverandør/rådgiver af anlægsdokumentation under     
projektforløbet, foregår i HOFORs elektroniske dokumentationssystem ProjectWise i 
projektmapperne, og endelig dokumentation skal placeres i mappe 13 ”As-build” (som udført), med 
mindre andet er aftalt. 

 Prøveudveksling 
Der skal i løbet af projektet gøres status, ved at udføre prøveudvekslinger af 
anlægsdokumentationen, dette for at sikre at HOFORs krav og specifikationer overholdes. 

I projekter med stort dokumentomfang anbefales det at starte udvekslingen tidligt i forløbet, for at 
undgå rettelser af fejl på større mængder af dokumentation. 

Al anlægsdokumentationen skal afleveres i elektronisk version. 

 Dokumentliste/importark 
Hver kontraktmæssig aflevering af dokumenter skal dokumenteres i en dokumentliste. 

Importark indeholdende fil, dokumentnumre udleveres ved projektstart, og ved aflevering udfyldes 
minimums indberetninger af tekniske samt dokument metadata, stillet i arket. 

Dokumentlisten arkiveres i As-build mappe 13 i ProjectWise. 

 CAD 
CAD-afsnittet i kravspecifikationen er ikke en ”CAD manual”, men forudsætter et kendskab til CAD. 

HOFOR arbejder med Autodesk CAD pakker   
Et tæt og konstruktiv CAD samarbejde kun med Autodesk CAD produkter, kan spare bygherrer, 
rådgivere og entreprenør for mange digitale kvaler ved brug af samme CAD programmer. HOFOR 
arbejder med Autodesk ”Architechture, Engineering and Construction collection” som CAD program 
portefølge. 
 
HOFOR arbejder efter Molio på CAD projekter 
Molios CAD-værktøjer har til formål at understøtte brugernes implementering af en struktureret og 
rationel arbejdsmetode inden for CAD-produktion og samarbejde. 
Når CAD-produktion og samarbejde struktureres på samme måde fra projekt til projekt, bliver 
samarbejdet både internt i virksomheden og mellem samarbejdsparter mere entydigt, og der kan 
opnås større produktivitet og bedre kvalitet for alle involverede. 
 
HOFOR projekteringsområder 
I HOFOR er der forskellige typer af projekter, med egne procedure og behov inden for CAD  
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• Energianlæg (eks. Amagerværket) 

• Anlæg (eks. vandværker, rensningsanlæg, større fjernvarme/kølecentraler, pumpestationer) 

• Ledningsprojekter i vej (alle ledningsprojekter der ikke har tilknytning til anlæg og 
energianlæg) 

Fællesnævneren for ovenstående er Molio og Autodesk. 
I de følgende CAD-afsnit vil der både være krav og procedure som er ens for 
projekteringsområderne, men der vil ligeledes være steder, hvor der vil være en forskel afhængig af 
hvilket projekteringsområde der arbejdes indenfor.  

10.1 Udlevering af filer fra HOFOR  
Følgende filer udleveres ved projektopstart:  

• Tegningshoved 

• Pen tabel  

• Template   

• Plotter Configuration fil (pc3) 

• Tegningsnumre (reservering) – hvis aftalt 

• Eksisterende anlægsdokumentation (for Anlæg og Energianlæg) 

• Grundfiler, fx byggeomrids, gamle ledningsplaner, kort af boreprøve mm (Ledningsprojekter)  

• Efter aftale med HOFOR benyttes en standard forside til brug til PDF. Forsiden udleveres af 

HOFOR. 

• Excel-ark til udfyldelse af metadata til projektstyrringsværktøjer. 

• Hvis der er behov for ledningsoplysninger skal disse søges via www.ler.dk 

 

Projektadgang til HOFORs projektstyrringsværktøjer gives efter aftale med HOFOR.  

I disse tilfælde arbejdes der fra denne platform, hvor tegningshoved, pen tabel, pc3, samt template 
vil fremgå. 

10.2 Tegningsopsætning 
Tegningsfiler  
Tegningsfiler er filer der oprettes i AutoCAD i gældende format og version (se afsnit 10.3 CAD-
filformater til udveksling). 
 

Anlæg og energianlæg 
Tegningsfil oprettes som udgangspunkt i 3D, hvor der generes 2D tegningsfiler af snit.      
Hvis der ikke er en 3D tegningsfil, bruges der en 2D tegningsfil i stedet for.   
Tegningsfiler skal indeholde en model og et layouts i samme fil. 
I layout må der kun anvendes følgene papirstørrelser: A4 fra 1-7 fold, A1 fra 4-7 fold og A0 
(protræt). 
3D og 2D tegningsfiler hvor der er anvendt referencefiler, skal bygges korrekt op med referencefil-
teknik og afsendes korrekt (se afsnit 10.4 Afleveringsprocedurer for CAD-filer).  

 

 

http://www.ler.dk/
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Ledningsprojekter 
Tegningsfiler kan enten oprettes som 2D eller 3D afhængig af projekttype.   
 
Tegningsfiler kan både indeholde en model og op til flere layouts i samme fil. De tegningsfiler som 
kun indeholder layouts, som visning af en model, skal bygges korrekt op med referencefil-teknik og 
afsendes korrekt (se afsnit 10.4 Afleveringsprocedurer for CAD-filer). I layout må der kun anvendes 
følgene papirstørrelser: A4 fra 1-7 fold, A1 fra 4-7 fold og A0 (protræt). 

 

Herunder vises illustration af forholdet mellem modelfiler og layoutfiler:  

 

 

 

Diagrammer 
Alle diagrammer udarbejdes i 2D.  

El-diagrammer tegnes i PC Schematic, hvis der fortsættes fra eksisterende materiale, kan der 
fortsættes i originalt filform f.eks. AutoCAD eller PC Schematic. For yderligere oplysninger se 
kravspecifikation for El/SRO 103.   

Procesdiagrammer tegnes i AutoCAD.  

HOFOR udleverer proces symboler til anvendelse i AutoCAD efter relevante standarder jf. afsnit 1.3. 
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Koordinatsystem, målestoksforhold og enheder  

Anlæg og ledningsprojekter 
Følgende værdier skal benyttes ved projektering af anlægsprojekter med konstruktioner, detail samt 
tilhørerne ledninger eller andet i forbindelse med anlægsprojekter.  

Koordinatsystem: UTM32 EUREF89  

DKTM3 kan ligeledes benyttes for anlæg 

Kote: DVR90  

Målestoksforhold: 1:1 (tegnes) – For yderligere info se afsnit 10.2 – Tegningsopsætning →Template 
og Pentabel 

Enheder: mm (bygninger/konstruktioner/detail), M (veje) 

Energianlæg 

Følgende værdier skal benyttes ved projektering af kraftværksprojekter med konstruktioner, detail 
samt tilhørerne ledninger eller andet i forbindelse med kraftværkers projekter.  

Hvert område/anlæg har et digitalt defineret lokalt koordinatsystem der altid skal anvendes.   

Modeller skal designes i en 1:1 skala i det lokale koordinatsystem og i det relevante 
højdereferencesystem. Den anvendte enhed skal være millimeter (mm).   

HOFOR’s lokale koordinatsystem: Hvor der skal benyttes koordinater og valgte kote, som anvendes 
til lokaliseringshenvisning i alle layouttegninger, 3D-modeller, dokumenter og komponent-data (til 
HOFOR’s vedligeholdelsessystem).   

HOFOR udleverer koordinatsystem og højdereference system ved projektets begyndelse.  

Alle referencefiler skal inkorporeres relativt med X, Y, Z = 0,0,0.   

Opsummering:  

Koordinatsystem: Område/anlægsspecifikt (lokalt)  

Kote: Lokalt højdereferencesystem  

Målestoksforhold: 1:1 (tegnes) – For yderligere info se afsnit 10.1 - Tegningsopsætning→. Template 
og Pentabel 

Enheder: mm (bygninger/konstruktioner/detail) 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

KRAVSPECIFIKATION 
 

 

ANL 101, version 2  Side 19 af 23 
25-06-2021 
  

Tegningshoved 

Herunder vises vejledning i udfyldelse af HOFORs tegningshoved for Anlæg og Energianlæg 
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Herunder vises vejledning i udfyldelse af HOFORs tegningshoved for Ledningsprojekter i vej 
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Herunder vises vejledning i placering af logo på HOFORs tegningshoved 
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Templates og Pen tabel 

Alle nye CAD filer skal oprettes på basis af en template fil. HOFOR har flere forskellige Autodesk 
templates, afhængig af projekttype og forsyning. 

Template kommer med:  Linjer, lag, blokke og tegningshoved. 
Forsøg altid som udgangspunkt at tegne med linjer/lag fra templaten. Oprettes der nye lag skal det 
gøres i henhold til Molio/Bips – bips-c211 

Alt skal tegnes ByLayer og ByColor.  

Tegningsramme i tegningsfilen samt tegningshoved og tekster er i målstok 1:1. Tegningsrammen er 
dynamisk A4 til A0. Alt tekst og mål som tegnes i modelspace, tegnes i 1:1, og der er også mulighed 
for af gøre det med annotative så det ser rigtig ud på plottet gennem tegningsopsætningen. 

Alle templates er sat op med korrekte enheder(units). Der tegnes derfor altid i de rigtige enheder, alt 
afhængig af hvilken template og projekttype som der arbejdes med.  

Der skal benyttes plotstyle ved plot, således at tegninger bliver vist og plottet med korrekt 
opsætning. Benyt: 

”HOFOR-Ledningsplaner-Acadcolor.ctb” 

”HOFOR-Konstruktion-Acadcolor.ctb” 

For plotstyles til projekter på Amagerværket, kontakt HOFOR. 

Ved projekter der skal projekteres af ekstern rådgiver, fremsendes templates og vejledning, 
tegningshoved samt plotstyles mod forespørgsel. 
Se afsnit 10.1 – Udlevering af filer fra HOFOR. 

10.3 CAD-filformater til udveksling  
Følgende CAD-formater skal benyttes ved filudveksling:  

• Modelfiler (3D): Udveksles i DWG-format version 2018. (Forstås ikke som program version). 

• Tegningsfil (2D): Udveksles i DWG-format version 2018. (Forstås ikke som program 

version). 

• Diagrammer: Udveksles i PCSchematic nyeste version eller DWG-filformat version 2018. 

(Forstås ikke som program version). 

• Digitale plot: Udveksles i PDF format i original størrelse.  

• Udvekslingsformat på tværs af programmer: Udveksles i ikke ældre end, IFC format version 

IFC4 eller nyere, samt i komplet original fil form 

• For opfølgning og kontrol på projektet: Udveksles løbende i NWD filformat fra version 2020 

og frem. 

 
Efter aftale kan e-transmit bruges til udveksling i et hvis omfang 
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10.4 Afleveringsprocedurer for CAD filer   
Følgende skal foretages i forbindelse med aflevering  

• Alle relevante niveauer/lag er synlige   

• Alle relevante referencefiler vises, og at alle unødvendige referencefiler og lag slettes    

• Vedlæg dokumentation relaterende til referencefilerne, der er tilknyttet til den udvekslede fil  

• Inkluder et digital kontrolplot i PDF-format  

• Alle reference filer bibeholder deres filnavne og struktur i hele projektforløbet  

• CAD-filer ligger i koordinatsystem og højdereferencesystem oplyst i afsnit 10.1 

Tegningsopsætning. 

• Delafleveringer aftales i begyndelsen af projekt. 

 

Anlæg 

• Der skal vedlægges nødvendige filer så tegninger kan åbnes og printes som tiltænkt f.eks. 

plotopsætning, pen tabel, fonte mm.  

• Det er kun tilladt at aflevere ét anlæg i én fil. 

• På mindre projekter kan der efter aftale med HOFOR vises et 3D overbliksbillede på 2D-

tegninger. 

 

  

Følgende skal fremsendes ved projekt kontrakt afslutning  

• Et komplet tegningssæt i PDF-format. 

• Et komplet originalfils tegningssæt i 3D – som udgangspunkt, alt efter hvad der aftalt ved 

projekt opstart.   

• Et komplet originalfils tegningssæt i 2D. 

• Et komplet tegningssæt i NWD samt eventuel tidslinje - så frem der er anvendt 3D. 

• Et komplet tegningssæt i IFC format samt original tegningsformat. 

• Et komplet Excel-regneark med metadata – projektafhængigt  

Platform/medie for aflevering aftales med HOFOR (projektstyrringsværktøjer).  

 

Afvisningskriterier: 
Hvis krav i dokumentet ikke overholdes, så sendes filen retur.  
 


