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1. Forord 
bips har skabt en fælles struktur for de beskrivelser, der indeholder be-
stemmelserne for byggearbejders udførelse. Formålet er en fælles national 
de facto standard. 
 
Baggrunden for den fælles struktur var en erkendelse af, at der hos både 
de projekterende og de udførende i byggebranchen blev brugt mange 
kræfter på at skrive og derefter tolke beskrivelser, hvor såvel strukturen 
som specifikationerne for den samme ydelse uden grund var forskellige fra 
byggesag til byggesag. 
 
Når en beskrivelse opbygges på samme måde fra byggesag til byggesag 
ved at anvende en fælles national de facto standard, bliver kommunikati-
onen mellem de projekterende og de udførende entydig med en større 
produktivitet og bedre kvalitet til følge. 
 
I august 2001 udkom BPS B100, Beskrivelsesanvisning – struktur. Nær-
værende bips B1.000, Beskrivelsesanvisning – struktur er en omskrivning 
heraf. Omskrivningen har primært haft til formål, at give en bedre og kla-
rere fremstilling af beskrivelsesstrukturens regler og principper og at ek-
semplificere disse. Der forekommer kun mindre justeringer og præciserin-
ger af beskrivelsesstrukturens grundlæggende regler og principper. Der er 
udvidet med nye regler og principper vedrørende referencer til flere basis-
beskrivelser. 
 
bips 
September 2008 
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2. Introduktion 
bips beskrivelsesværktøj er navnet for en fælles standard for de beskrivel-
ser, der benyttes til angivelse af de bestemmelser der gælder for et byg-
geris udførelse. 
 
Denne publikation omhandler strukturen for bips beskrivelsesværktøj, dvs. 
de regler, principper m.m. der gælder for anvendelse af beskrivelsesværk-
tøjet ved udarbejdelse og brug af beskrivelser.  
 
Selve indholdet af de enkelte beskrivelser er behandlet i bips beskrivel-
sesanvisninger.  
 
Til bips beskrivelsesværktøj er knyttet et web-site, der bl.a. indeholder de 
digitale dokumenter, som paradigmer for projektspecifikke beskrivelser, 
beskrivelsesanvisninger, basisbeskrivelser og vejledninger, der er knyttet 
til beskrivelsesværktøjet. Web-sitet kan benyttes, såfremt der er tegnet et 
abonnement for brug heraf. 
 
Udviklingen og driften af beskrivelsesværktøjet sker i bips regi. Alene bips 
er berettiget til at opdatere beskrivelsesværktøjet. 
 
Denne publikation bips B1.000, Beskrivelsesanvisning – struktur kan gra-
tis hentes i elektronisk form fra bips web-site på internetadressen 
www.bips.dk, hvor der også kan tegnes abonnement til selve beskrivel-
sesværktøjet. 
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3. Byggesagers organisering 
En byggesag defineres som arbejdet med løsning af en byggeopgave fra 
byggeidé til det færdige bygværk er afleveret. Bygherren er den person 
eller organisation, for hvis regning og ansvar et bygværk opføres. 
 
Til en byggesag er der knyttet en række parter, som fx de projekterende, 
de udførende og byggeledelsen, der har hver deres veldefinerede funkti-
on. De projekterende planlægger forud for udførelsen og udarbejder pro-
jektmaterialet for udførelsen, dvs. den samling af dokumenter, som speci-
ficerer ydelserne i en entreprise og/eller et arbejde, mens de udførende 
forestår selve udførelsen. Byggeledelsen er bygherrens repræsentant på 
byggepladsen i udførelsesfasen. 
 
En byggesag gennemføres ved aftaler mellem bygherren og byggesagens 
parter. Den måde byggesagen og dens aktører organiseres på, kan være 
forskellig fra byggesag til byggesag. Eksempelvis kan de projekterende og 
de udførende have selvstændige og af hinanden uafhængige aftaler med 
bygherren, eller de projekterende kan aftalemæssigt være knyttet til de 
udførende.  
 
bips beskrivelsesværktøj er uafhængigt af byggesagers organisering. 
 
Den udførelsesmæssige del af en byggesag kan opdeles i én eller flere 
entrepriser, som hver kan omfatte ét eller flere arbejder.  
 
En entreprise er en aftalemæssig bestemt del af udførelsen af det samlede 
byggearbejde. En entreprenør er en person eller en virksomhed, der fore-
står en entreprise.  
 
Et arbejde er en afgrænset, veldefineret aktivitet, der resulterer i én eller 
flere bygningsdele. Et arbejde kan involvere ét eller flere fag. 
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4. Dokumenter knyttet til udførelse 
bips B1.000, Beskrivelsesanvisning – struktur danner en fælles ramme for 
opbygningen af beskrivelserne til en byggeopgave, så både afsenderen og 
modtageren af en beskrivelse fra byggesag til byggesag ved, hvor de for-
skellige specifikationer er placeret. 
 
Denne publikation omhandler strukturen for beskrivelserne, som omfatter 
Byggesagsbeskrivelsen og en eller flere Arbejdsbeskrivelser. Øvrige do-
kumenter knyttet til en byggesag er således uden for rammerne af denne 
struktur. Dette er eksempelvis: 

• Udbudsbrev 

• Dokumentfortegnelse, inkl. tegningslister 

• Tegninger  

• Tidsplan 

• Retningslinjer for mængdeopgørelse og prisfastsættelse 

• Tilbudsliste. 
 
En byggesag kan i dens forløb blive suppleret med andre dokumenter fx 
Plan for Sikkerhed og Sundhed. bips beskrivelsesværktøj indeholder et 
paradigme for udarbejdelse af en Plan for Sikkerhed og Sundhed. 
 
Byggesagsbeskrivelsen er fælles for alle entrepriser på en byggesag. Til en 
byggesag hører derfor kun én byggesagsbeskrivelse. 
 
Til en entreprise hører én eller flere arbejdsbeskrivelser. 
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Figur 4.1 Beskrivelsesdokumenternes placering i forhold til byggesagens 
organisering 
 
Indholdet af Byggesagsbeskrivelsen og Arbejdsbeskrivelserne er beskrevet 
i kapitel 6. Byggesagsbeskrivelsen og 7. Arbejdsbeskrivelser i denne an-
visning.
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5. Beskrivelsers opbygning 
I det følgende anvendes begrebet beskrivelse som en fællesbetegnelse for 
Byggesagsbeskrivelsen og Arbejdsbeskrivelser. 
 
En beskrivelse til et projekt er sammensat af følgende to dele: 

• En basisbeskrivelse 

• En projektspecifik beskrivelse. 
 
Det er summen af de to dele, der udgør beskrivelsen. 
 

Figur 5.1 Opbygning af en beskrivelse 
 
Eksempel: 
Nedenstående figur illustrerer beskrivelsesopbygningen for byggesags-
beskrivelsen og en arbejdsbeskrivelse, som i dette tilfælde er murværk. 
 

Figur 5.2 Opbygning af byggesagsbeskrivelsen og en arbejdsbeskrivelse 
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5.1 Basisbeskrivelse 
En basisbeskrivelse er en samling af bestemmelser, der fungerer som et 
fælles referencegrundlag, dvs. forskrifter, der er alment gældende og uaf-
hængige af de enkelte projekter.  

Figur 5.3 Eksempel på en side i en basisbeskrivelse 
 
Eksempel: 
En række overordnede krav til mål og tolerancer er de samme fra bygge-
sag til byggesag, hvorfor disse krav typisk er indeholdt i en basisbeskri-
velse. Den projektspecifikke beskrivelse kan for den enkelte byggesag 
indeholde eventuelle tilføjelser og/eller fravigelser til disse bestemmelser. 
 
Eksempel 
AB 92 er et eksempel på et regelsæt der er alment gældende, hvorfor AB 
92 er indeholdt i bips B2.010, Basisbeskrivelse – byggesag. 
 
bips har udarbejdet basisbeskrivelser for Byggesagsbeskrivelsen og en 
række arbejdsbeskrivelser. 
 
Basisbeskrivelserne er udarbejdet for at opnå så stort et fælles reference-
grundlag som det er muligt for et emne. Indholdet af basisbeskrivelserne 
er bredt dækkende og indeholder hyppigt forekommende forskrifter. Ba-
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sisbeskrivelserne kan således indeholde bestemmelser, der ikke er rele-
vante for den enkelte byggesag. Hvad der er relevant fremgår af kapitel 2. 
Omfang, i de enkelte arbejdsbeskrivelser. 
 
Princippet svarer til det, der ligger til grund for anvendelse af normer, 
standarder, bekendtgørelser og lignende, idet disse gøres gældende i de-
res helhed til trods for, at alle bestemmelser ikke er relevante. 
 
Eksempel: 
En basisbeskrivelse kan indeholde almene bestemmelser om eksisterende 
beplantning. Omfatter byggesagen ikke nogen eksisterende beplantning, 
er basisbeskrivelsens bestemmelser herfor ikke relevante, selvom de er en 
del af bestemmelserne for arbejdet. 
 
Eksempel: 
bips B2.220, Basisbeskrivelse – beton, generel og pladsstøbt indeholder 
almene bestemmelser for udførelse af forspændt armering. Omfatter byg-
gesagen ikke forspændte betonkonstruktioner, er basisbeskrivelsens be-
stemmelser herfor ikke relevante, selvom de er en del af bestemmelserne 
for arbejdet. 
 
Formålet er, at bips basisbeskrivelser er nationale de facto standarder, der 
medvirker til, at kommunikationen mellem de projekterende og de udfø-
rende bliver entydig, fordi der arbejdes ud fra et fælles referencegrundlag. 
 
Udarbejdelsen af bips basisbeskrivelser foregår i bips regi, og alene bips 
er berettiget til at opdatere dem.  
 
For at undgå forvirring om gældende udgaver af basisbeskrivelserne opda-
teres disse ikke løbende. Revision af en basisbeskrivelse sker alene når 
der er større opdateringer og/eller opsamling af en række mindre revisio-
ner. Da der løbende sker ændringer til basisbeskrivelserne, bl.a. pga. 
ændrede normer, bekendtgørelser, standarder, erfaringer etc. sikrer bips 
denne opdatering ved at indskrive ændringerne til basisbeskrivelserne i 
paradigmerne for de projektspecifikke beskrivelser, se punkt 
5.2 Projektspecifikke beskrivelse. Paradigmerne ligger på web-sitet for 
bips beskrivelsesværktøj. 
 
Basisbeskrivelserne er indeholdt i beskrivelsesanvisningerne, se punkt 
5.4 Beskrivelsesanvisning, og er udgivet som selvstændige publikationer 
med numrene B2.xxx. Basisbeskrivelserne kan downloades fra web-sitet 
for bips beskrivelsesværktøj, såfremt man har et beskrivelsesabonne-
ment. 
 
Indholdet i basisbeskrivelserne er styknummereret, således at der på en 
simpel og entydig måde kan refereres til indholdet af basisbeskrivelserne. 
 
5.2 Projektspecifik beskrivelse 
Den projektspecifikke beskrivelse indeholder:  

• Projektrelaterede forskrifter 
• Eventuelle tilføjelser og/eller fravigelser til den tilknyttede basis-

beskrivelse. 
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Eksempel: 

 
Figur 5.4 Eksempel på en side i en projektspecifik beskrivelse 
 
Projektrelaterede forskrifter er specifikke forskrifter for det enkelte pro-
jekt. Dette dels i form af nødvendige specifikationer for at beskrivelsen 
kan anvendes, og dels i form af forskrifter som ikke er dækket af basisbe-
skrivelserne. 
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Eksempel: 
I figur 5.5 er vist en projektrelateret forskrift i form af en specifikation af 
de materialer der benyttes i et aktuelt projekt. 
 

Figur 5.5 Eksempel på en projektrelateret forskrift 
 
Eventuelle tilføjelser og/eller fravigelser til basisbeskrivelsen, er de for-
skrifter for det aktuelle projekt, der justerer basisbeskrivelsens bestem-
melser så de er i overensstemmelse med de krav, der er for dette projekt. 
 
Eksempel: 
I figur 5.6 er vist en fravigelse til den tilknyttede basisbeskrivelse.  

Figur 5.6 Eksempel på projektrelateret fravigelse 
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Ved reference til indhold i basisbeskrivelser benyttes styknummerering, 
således at det er entydigt hvortil der er tilføjelser og/eller fravigelser i 
forhold til basisbeskrivelsen. Der anvendes ikke styknummerering i den 
projektspecifikke beskrivelse.  
 
Hvis der er afvigelser mellem bestemmelserne i den projektspecifikke 
beskrivelse og basisbeskrivelsen, er det bestemmelserne i den projektspe-
cifikke beskrivelse, der er gældende. 
 
bips beskrivelsesværktøj indeholder paradigmer for de projektspecifikke 
beskrivelser. Disse kan hentes fra web-sitet for bips beskrivelsesværktøj. 
Det er disse paradigmer den projekterende tager udgangspunkt i, når der 
skal udarbejdes en beskrivelse. bips beskrivelsesværktøj fastsætter ikke 
regler for navngivningen af de projektspecifikke beskrivelser. 
 
Det er vigtigt, når der skal udarbejdes en ny beskrivelse, at man altid 
tager udgangspunkt i paradigmerne for de projektspecifikke beskrivelser 
der ligger på web-sitet for bips beskrivelsesværktøj, således at arbejdsbe-
skrivelsen er up to date, idet disse paradigmer indeholder justeringer, 
opdateringer etc. i forhold til den tilknyttede basisbeskrivelse.  
 
Alle opdateringerne til basisbeskrivelserne registres i en log-bog på web-
sitet for bips beskrivelsesværktøj.  
 
Såfremt arbejdet med en beskrivelse strækker sig over en længere perio-
de kan man altid lige inden udgivelse af beskrivelsen, via log-bogen, tjek-
ke for sidste opdateringer af basisbeskrivelsen, og indskrive disse i den 
projektspecifikke beskrivelse.  
 
Det understreges, at når en beskrivelse for et projekt er udsendt, så gæl-
der det udsendte, dvs. efterfølgende opdateringer af basisbeskrivelserne i 
bips beskrivelsesværktøj ikke vil være gældende. 
 
5.3 Beskrivelse 
Beskrivelsen til et projekt udgøres af summen af en basisbeskrivelse og en 
projektspecifik beskrivelse. 
 
Basisbeskrivelsen gøres gældende via den projektspecifikke beskrivelse.  
 
På et projekt udsendes alene den projektspecifikke beskrivelse, idet det 
forudsættes, at modtageren af en beskrivelse har basisbeskrivelsen og 
kender indholdet heraf – ligesom AB 92, normer og lignende. 
 
Hvis der i bips beskrivelsesværktøj ikke eksisterer en basisbeskrivelse for 
et emne, består beskrivelsen blot af den projektspecifikke beskrivelse, 
dvs. uden reference til en basisbeskrivelse. Den projekterende benytter i 
disse tilfælde paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse knyttet til 
bips B1.020, Beskrivelsesanvisning – Arbejder generelt. 
 
5.4 Beskrivelsesanvisninger 
Som hjælp til de projekterende har bips udarbejdet en række Beskrivel-
sesanvisninger med numrene B1.xxx. Beskrivelsesanvisningerne kan 
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downloades fra web-sitet for bips beskrivelsesværktøj, såfremt man har et 
abonnement herfor. 
  
Byggesagsbeskrivelsen er behandlet i bips B1.010, Beskrivelsesanvisning 
– byggesag. 
 
De generelle retningslinier for udarbejdelse af Arbejdsbeskrivelser er be-
handlet i bips B1.020, Beskrivelsesanvisning – arbejder generelt. 
 
For en række hyppigt forekommende arbejder er der udarbejdet særskilte 
beskrivelsesanvisninger, der med udgangspunkt i B1.020 giver en specifik 
vejledning i udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser for de pågældende arbej-
der. 
 
Alle beskrivelsesanvisninger har samme opbygning. 

Figur 5.7 Typisk opslag i en beskrivelsesanvisning 
 
(A) Venstresiden består af vejledning til højresiden i form af gode råd, 
tydeliggørelser, referencer og eksempler. Vejledningen anvendes af den 
projekterende ved udarbejdelse af den projektspecifikke beskrivelse. 
 
(B) Højresidens venstre spalte består af Basisbeskrivelsen for det pågæl-
dende emne. 
 
(C) Højresidens højre spalte består af et paradigme for den projektspeci-
fikke beskrivelse. 
 
Vejledningerne er udgivet elektronisk som selvstædige publikationer med 
numrene B3.xxx.  
 
Såvel beskrivelsesanvisninger, vejledninger, basisbeskrivelser som para-
digmer for de projektspecifikke beskrivelser kan særskilt hentes fra web-
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sitet for bips beskrivelsesværktøj, såfremt man har et abonnement herfor. 
For nærmere information herom henvises til kapitel 10. Web-site for bips 
beskrivelsesværktøj. 
 
5.5 Strukturen 
De i punkt 5.1–5.4 beskrevne elementer og deres relationer til et projekts 
beskrivelser er illustreret i figur 5.8 

 
Figur 5.8 Elementerne i bips beskrivelsesværktøj og deres relationer til et  
projekts beskrivelser
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6. Byggesagsbeskrivelsen 
Byggesagsbeskrivelsen er det dokument, som indeholder de betingelser, 
der gælder for alle byggesagens entrepriser. Til en byggesag hører såle-
des kun én byggesagsbeskrivelse. 
 
Hvis der gælder forskellige betingelser for de forskellige entrepriser, speci-
ficeres det i de enkelte punkter i byggesagsbeskrivelsen. Betingelser, der 
ikke er fastlagt ved entrering af den første entreprise, gøres gældende ved 
en revision af de aktuelle kapitler/punkter i byggesagsbeskrivelsen, og 
revisionen markeres, jf. kapitel 9. Sidehoved og revisionsstyring. 
 
For store byggesager kan det undtagelsesvis være praktisk at håndtere de 
store entrepriser som selvstændige byggesager med hver deres bygge-
sagsbeskrivelse. 
 
Byggesagsbeskrivelsen opbygges i overensstemmelse med indholdsfor-
tegnelsen vist i appendiks A. 
 
bips B1.010, Beskrivelsesanvisning – byggesag behandler opbygningen og 
indholdet af byggesagsbeskrivelsen i detaljer. Den tilknyttede basisbeskri-
velse er udgivet som bips B2.010, Basisbeskrivelse – byggesag.
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7. Arbejdsbeskrivelser 
En arbejdsbeskrivelse dækker beskrivelsen af et afgrænset arbejde, som 
eventuelt kan involvere flere fag. Arbejdsbeskrivelsen med tilknyttede 
tegninger/bygningsmodeller er de dokumenter, hvor den projekterende 
specificerer kravene til et arbejdes udførelse. En arbejdsbeskrivelse angi-
ver et arbejdes omfang, forskrifter for materialer og produkter, udførelse, 
kontrol, mv. – herunder bygningsdelsbeskrivelser for de bygningsdele, der 
indgår i arbejdet. 
 
Arbejdsbeskrivelser opbygges i overensstemmelse med indholdsfortegnel-
sen vist i appendiks B. 
 
bips B1.020, Beskrivelsesanvisning – arbejder generelt indeholder en be-
skrivelse af indholdet af de enkelte punkter i en arbejdsbeskrivelse. An-
visningen indeholder såvel en vejledning som et paradigme for den pro-
jektspecifikke beskrivelse. Der er ikke knyttet nogen basisbeskrivelse til 
anvisningen. 
 
B1.020 anvendes ved udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser for de arbejder, 
hvor der ikke findes en særskilt beskrivelsesanvisning. For de hyppigst 
forekommende arbejder eksisterer der såvel beskrivelsesanvisninger, ba-
sisbeskrivelser, vejledninger som paradigmer for de projektspecifikke be-
skrivelser. 
 
7.1 Strukturering af arbejdsbeskrivelser og bygningsdelsbeskri-
velser 
bips B1.000, Beskrivelsesanvisning – struktur giver rammerne for opbyg-
ningen og placeringen af indholdet i arbejdsbeskrivelserne. 
 
Rammen angiver ikke hvilke og hvor mange arbejdsbeskrivelser og byg-
ningsdelsbeskrivelser, der skal udarbejdes for den enkelte byggesag, her-
under hvorledes grænsefladerne skal være mellem de enkelte arbejdsbe-
skrivelser og bygningsdelsbeskrivelser. Det er således overladt til en vur-
dering på det enkelte projekt, hvor mange og hvilke arbejdsbeskrivelser 
og bygningsdelsbeskrivelser, der skal udarbejdes, fx under hensyntagen 
til hvad der er mest hensigtsmæssigt af hensyn til udførelsen, eksempel-
vis i forhold til hvorledes udførelsen er opdelt på forskellige aktører. 

De basisbeskrivelser og paradigmer for de projektspecifikke beskrivelser, 
der er indeholdt i bips beskrivelsesværktøj, danner udgangspunktet for 
opbygningen af arbejdsbeskrivelserne på en byggesag. 
 
Af hensyn til entreprenørens håndtering af projektmaterialet anbefales 
det, at den projekterende for hver enkelt byggesag nøje overvejer hvilke 
arbejdsbeskrivelser og hvilke bygningsdelsbeskrivelser, der udarbejdes. 
Hvis det er muligt, bør opdelingen aftales med relevante udførende aktø-
rer. 
 
Opdelingen i arbejdsbeskrivelser og bygningsdelsbeskrivelser bør i videst 
mulig omfang være således, at disse er målrettet mod de forskellige udfø-
rende aktører. 
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Som udgangspunkt bør en arbejdsbeskrivelse således ikke dække emner, 
der skal udføres af flere forskellige aktører, medmindre der er tale om 
mindre dele af arbejdet, der kan beskrives i en selvstændig bygningsdels-
beskrivelse, der kan stå alene.  
 
Eksempel: 
I bips beskrivelsesværktøj er ’døre, vinduer og porte’ opdelt i to arbejder, 
nemlig et der er målrettet mod den industrielle fremstilling på fabrik – 
leverancen -, og et der er målrettet mod montagen, idet det normalt er to 
forskellige aktører der udfører disse arbejder. 

 
Figur 7.1 Arbejdsbeskrivelser opdelt efter leverance og montage
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Eksempel: 
På en byggesag forventes to forskellige aktører at skulle fremstille hen-
holdsvis vinduer og døre. Med udgangspunkt i basisbeskrivelsen og para-
digmet for den projektspecifikke beskrivelse for ’Døre, vinduer og porte, 
leverance’ udarbejdes to selvstændige arbejdsbeskrivelser, nemlig hen-
holdsvis en for vinduer og en for døre. Det forventes, at det er den sam-
me aktør der monterer såvel vinduer som døre, hvorfor der kun udarbej-
des en arbejdsbeskrivelse for montagen af vinduer og døre. 
 

Figur 7.2 Arbejdsbeskrivelser opdelt under hensyntagen til de forskellige 
udførende aktører 
 
Det bemærkes, at skulle det efterfølgende vise sig, at det er den samme 
fabrikant der skal fremstille både vinduer og døre, så er dette uden betyd-
ning, da fabrikanten i dette tilfælde blot får begge arbejdsbeskrivelser. 
 
7.2 Strukturering af dokumenter 
Et arbejde beskrives ved en arbejdsbeskrivelse og tilhørende tegnin-
ger/bygningsmodeller. Arbejdsbeskrivelsen er, udover indholdsfortegnelse 
og kapitel 1. Orientering, opdelt i to hoveddele: Kapitel 2. Omfang og 
3. Generelle specifikationer, der indeholder de generelle forskrifter samt 
kapitel 4. Bygningsdelsbeskrivelser, der indeholder bygningsdelsbeskrivel-
serne. Dokumentgrundlaget for et arbejde kan således opdeles i fire ho-
vedbestanddele, nemlig: 

• Omfang (Arbejdsbeskrivelsens kapitel 2) 

• Generelle specifikationer (Arbejdsbeskrivelsens kapitel 3) 

• Bygningsdelsbeskrivelser (Arbejdsbeskrivelsens kapitel 4) 

• Tegninger/bygningsmodeller 
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idet det dog bemærkes, at arbejdsbeskrivelsens kapitel 0. Indholdsforteg-
nelse og kapitel 1. Orientering gælder i forhold til alle arbejdsbeskrivel-
sens øvrige kapitler. 
 
For omfang og de generelle specifikationer har bips for en række arbejder 
udarbejdet såvel en basisbeskrivelse som et paradigme for den projekt-
specifikke beskrivelse. 
 
Bygningsdelsbeskrivelser er altid projektspecifikke, dvs. der eksisterer 
ikke basisbeskrivelser herfor. bips beskrivelsesværktøj indeholder såvel 
paradigmer for udarbejdelse af bygningsdelsbeskrivelser som en række 
eksempler på bygningsdelsbeskrivelser. 
 
Overordnet gælder følgende vejledende retningslinier for placeringen af de 
projektspecifikke forskrifter i de enkelte bestanddele: 
 

Omfang (Arbejdsbeskrivelsens kapitel 2) 
I kapitel 2. Omfang beskrives arbejdets omfang. Beskrivelsen skal 
være fuldt dækkende, eksempelvis ved at alle bygningsdele indeholdt 
i arbejdet angives. En mere detaljeret beskrivelse kan være indeholdt 
i bygningsdelsbeskrivelserne. Se i øvrigt nærmere herom i kap. 8, 
pkt. 3. 

 
Generelle specifikationer (Arbejdsbeskrivelsens kapitel 3) 
I kapitel 3. Generelle specifikationer angives specifikationer, der er 
alment gældende for arbejdet samt projektrelaterede specifikationer, 
der gælder for mere end én bygningsdel.  
 
Eksempel: 
Kravspecifikationer for materialer kan angives i kap. 3, idet de enkel-
te materialer forsynes med en identifikation, som benyttes som refe-
rence i bygningsdelsbeskrivelserne og/eller på tegninger-
ne/bygningsmodeller. 

 
Bygningsdelsbeskrivelser (Arbejdsbeskrivelsens kapitel 4) 
Kapitel 4. Bygningsdelsbeskrivelser underinddeles i de bygningsdele 
der er i forhold til projektet. Under bygningsdele hører specifikatio-
ner, der specifikt knytter sig til de enkelte bygningsdele, og som ikke 
fremgår af kapitel 3. Generelle specifikationer 

 
Tegninger/bygningsmodeller 
Herunder hører geometriske oplysninger samt eventuelt oplysninger 
om, hvilke materialer der indgår. 

 
Skillelinien i ovennævnte opdeling vil som oftest afhænge af forholdene 
knyttet til det aktuelle arbejde – herunder også, om der skal gøres brug af 
alle fire bestanddele eller kun udvalgte dele. For nogle arbejder kan det 
eksempelvis være formålstjenligt at lade den projektspecifikke beskrivelse 
være en note på tegningerne – eventuelt i form af en generel note -, hvori 
også den relevante basisbeskrivelse gøres gældende. På web-sitet for bips 
beskrivelsesværktøj findes bips garage, der er et eksempel på, hvorledes 
et projektmateriale kan udformes, så det er reduceret til et minimum. 
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Såvel ved udarbejdelsen som ved anvendelsen af en arbejdsbeskrivelse 
med tilknyttede tegninger skal man være opmærksom på dokumenternes  
hierarki, jf. kapitel 8. Regler knyttet til strukturen punkt 1 og 3.  
 
7.3 Reference til andre basisbeskrivelser 
Et arbejde kan omfatte flere fag. Nogle af disse fag kan være beskrevet i 
andre basisbeskrivelser end den basisbeskrivelse der hører til det pågæl-
dende arbejde. Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at referere til be-
stemmelserne i andre basisbeskrivelser. 
 
En arbejdsbeskrivelse er i det tilfælde sammensat af følgende dele: 

• En projektspecifik beskrivelse 
• Basisbeskrivelsen knyttet til den projektspecifikke beskrivelse 
• Øvrige basisbeskrivelser. 

 
Det er summen af disse dele, der udgør arbejdsbeskrivelsen. 
 

Figur 7.3 En arbejdsbeskrivelses opbygning i det tilfælde, hvor 
der er reference til andre basisbeskrivelser 
 
Eksempel: 
I arbejdsbeskrivelsen for ’Døre, vinduer og porte, montage’ indgår fugear-
bejder. Da der eksisterer en basisbeskrivelse for fuger, er det hensigts-
mæssigt, at der refereres til bips B2.320, Basisbeskrivelse – fuger i ar-
bejdsbeskrivelsen for ’Døre, vinduer og porte, montage’ frem for at genta-
ge specifikationer der er indeholdt i bips B2.320, Basisbeskrivelse – fuger. 
 
7.3.1 Basisbeskrivelser der indeholder reference til andre basisbe-
skrivelser 
Nogle af basisbeskrivelserne i bips beskrivelsesværktøj indeholder refe-
rence til andre basisbeskrivelser, som derved gøres gældende. Dette an-
går de tilfælde, hvor et arbejde i udstrakt grad gør brug af faglige emner 
fra andre basisbeskrivelser. 
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Eksempel: 
B2.290, Basisbeskrivelse - skeletkonstruktioner har referencer til såvel 
B2.270, Basisbeskrivelse – træ generelt, som B2.320, Basisbeskrivelse – 
fuger. 

Figur 7.4 Eksempel på en arbejdsbeskrivelses opbygning i det tilfælde, 
hvor andre basisbeskrivelser gøres gældende fra en basisbeskrivelse 
 
Er andre basisbeskrivelser gjort gældende i en basisbeskrivelse, er der i 
paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse på forhånd taget højde 
for de projektspecifikke forskrifter, der er nødvendige for at de basisbe-
skrivelser, der henvises til, kan anvendes.  
 
Eksempel: 
I paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse for skeletkonstruktioner 
er der taget højde for de projektspecifikke forskrifter, der er nødvendige, 
for at der kan gøres brug af såvel B2.270, Basisbeskrivelse – træ generelt 
som B2.320, Basisbeskrivelse – fuger. 
 
Såfremt der er tilføjelser og/eller fravigelser i forhold til de basisbeskrivel-
ser der er gjort gældende, er det vigtigt, at det er klart hvilken basisbe-
skrivelse der er tale om og hvilken del af teksten det gælder, dvs. kapitel 
og styknummer. 
 
Eksempel: 
På en byggesag er det nødvendigt at indføre en fravigelse til B2.270, Ba-
sisbeskrivelse – fuger, i den projektspecifikke beskrivelse for skeletkon-
struktioner. Dette gøres på følgende måde: B2.320, 3.4.8, Ad stk. 2: Fu-
gearbejde må ikke udføres ved temperaturer under 10º C. 
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Som angivet i kapitel 5.1 projektspecifik beskrivelse og 5.2 Beskrivelse 
kan paradigmerne for de projektspecifikke beskrivelser indeholde opdate-
ringer, rettelser m.m. i forhold til den tilknyttede basisbeskrivelse. Disse 
informationer er også indeholdt i log-bogen, jf. kapitel 5.2 Beskrivelse. 
bips sikrer, at de opdateringer, der er til de basisbeskrivelser, der refere-
res til, automatisk er indeholdt i paradigmet for den projektspecifikke be-
skrivelse der er knyttet til den basisbeskrivelse, hvorfra der refereres. Man 
skal dog være opmærksom på, at i det øjeblik man påbegynder udarbej-
delsen af en arbejdsbeskrivelse, så er det den projekterendes eget ansvar 
at sikre sig i forhold til efterfølgende opdateringer. 
 
Det er vigtigt, at man er bekendt med indholdet af de basisbeskrivelser 
der refereres til, så man kan forholde sig til hvorvidt der skal være tilføjel-
ser og/eller fravigelser til basisteksten. 
 
7.3.2 Projektspecifikke beskrivelser der indeholder reference til 
andre basisbeskrivelser 
Principielt kan man i de projektspecifikke beskrivelser referere til andre 
basisbeskrivelser, hvis man finder det hensigtsmæssigt. Dette bør man 
dog kun undtagelsesvis gøre i kapitlerne 2 og 3, da punktnumrene i de 
forskellige basisbeskrivelser ikke nødvendigvis stemmer overens, hvorfor 
det let kan gå galt med referencerne mellem punktnumrene i den projekt-
specifikke beskrivelse og basisbeskrivelserne. 
 
Derimod kan det være hensigtsmæssigt, at referere til andre basisbeskri-
velser fra bygningsdelsbeskrivelser, i de tilfælde hvor bygningsdelsbeskri-
velserne kan ’stå alene’ – fx i forhold til en udførende aktør. Ved udarbej-
delse af bygningsdelsbeskrivelsen tages udgangspunkt i paradigmet for 
den projektspecifikke beskrivelse knyttet til den basisbeskrivelse der refe-
reres til, således at det sikres, at dels nødvendige projektspecifikke speci-
fikationer og dels at alle opdateringer, rettelser etc. i forhold til basisbe-
skrivelsen er indeholdt i bygningsdelsbeskrivelsen.  
 
Eksempel: 
En arbejdsbeskrivelse for betonarbejder kan indeholde mindre fugearbej-
der. Forskrifterne knyttet hertil bør være samlet i én eller flere bygnings-
delsbeskrivelser, der kan læses uafhængigt af den øvrige del af arbejds-
beskrivelsen, således at den der udfører fugearbejdet kan nøjes med at 
læse de relevante bygningsdelsbeskrivelser (jf. figur 7.5 eksempel 1). 
Udgangspunktet for bygningsdelsbeskrivelserne er B2.320, Basisbeskrivel-
se - fuger, dvs. den gøres gældende i bygningsdelsbeskrivelserne. Ved 
udarbejdelse af bygningsdelsbeskrivelsen tages der udgangspunkt i para-
digmet for den projektspecifikke beskrivelse knyttet til B2.320, Basisbe-
skrivelse – fuger, således at det sikres, at alle opdateringer, rettelser etc. 
er med i bygningsdelsbeskrivelsen. Såfremt der er tale om et større fuge-
arbejde kan der udarbejdes en selvstændig arbejdsbeskrivelse for fugear-
bejdet (jf. figur 7.5 eksempel 2). 
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Figur 7.5 Eksempel 1, hvor et mindre fugearbejde under betonarbejdet er 
medtaget som en bygningsdelsbeskrivelse i arbejdsbeskrivelsen for beton. 
Eksempel 2, hvor fugearbejde udgør en selvstændig arbejdsbeskrivelse. 
 
7.3.3 Basisbeskrivelser der har en fælles referencebasisbeskrivel-
se 
Større fagområder eller fagområder med et hvis slægtsforhold kan være 
omfattet af flere arbejdsbeskrivelser. I disse tilfælde kan det være hen-
sigtsmæssigt at operere med en referencebasisbeskrivelse (en paraplyba-
sisbeskrivelse) for de øvrige basisbeskrivelser indenfor fagområdet. Be-
grundelsen herfor er, at der er mange fælles forskrifter for basisbeskrivel-
serne indenfor fagområdet. 
 
Afvigelsen her i forhold til det i punkt 7.3.1 beskrevne er, at basisbeskri-
velserne er tæt knyttet sammen ved, at der i udstrakt grad er anvendt 
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samme punktnumre (titler på punkter) i de arbejdsbeskrivelser der knyt-
ter sig til fagområdet. For basisbeskrivelser der er knyttet til en reference-
basisbeskrivelse gælder, at stk.-nummereringen er en fortsættelse af den 
stk.-nummerering der er anvendt i referencebasisbeskrivelsen, dvs. der 
ikke anvendes samme stk.-numre i referencebasisbeskrivelsen og de til-
knyttede basisbeskrivelser. 
 
For disse fagområder gælder, at der til et arbejde hører dels den projekt-
specifikke beskrivelse og den hertil knyttede basisbeskrivelse samt refe-
rencebasisbeskrivelsen. For et punkt i den projektspecifikke beskrivelse 
gælder således, at dette punkt altid skal læses i sammenhæng med de 
samme punkter i den tilknyttede basisbeskrivelse og referencebasisbe-
skrivelsen. 
 
For de fagområder hvor denne struktur er benyttet er det beskrevet under 
det pågældende faglige områdes web-site. 
 
Eksempel: 
Basisbeskrivelsen B2.220, Beton – generelt og pladsstøbt, har to funktio-
ner, nemlig dels at kunne benyttes som basisbeskrivelse for arbejdsbe-
skrivelsen for pladsstøbte betonkonstruktioner, og dels at fungere som 
referencebasisbeskrivelse for de øvrige basisbeskrivelser indenfor beton-
området, f.eks. B2.221, Betonelementer – leverance og B2.222, Beton-
elementer – montage. Med denne opbygning undgås en stor mængde 
gentagelser fra B2.220 i henholdsvis B2.221 og B2.222. 

Figur 7.6 Eksempel på anvendelse af samme punktnumre (titler på punk-
ter) i basisbeskrivelser, hvor der er en tilknyttet referencebasisbeskrivel-
se. Numrene øverst til højre angiver hierarkiet.
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Arbejdsbeskrivelse

textB2.410

Basis-
beskrivelse
- VVS

text

VVS

Projektspecifik
beskrivelse

textB2.400

Basis-
beskrivelse
- bygnings-
installationer

text

Bygnings-
installationer

Projektspecifik
beskrivelse

Eksempel: 
For de arbejder der er under fagområdet bygningsinstallationer er der en 
række forhold der er fælles for alle arbejdsbeskrivelserne knyttet til fag-
området. Alle disse forhold er samlet i B2.400 – Bygningsinstallationer, 
der således fungerer som en fælles referencebasisbeskrivelse for de øvrige 
basisbeskrivelser indenfor fagområdet. 
 

Figur 7.7 Eksempel på brug af referencebasisbeskrivelsen B2.400 – Byg-
ningsinstallationer i en arbejdsbeskrivelse for VVS 
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Figur 7.8 Eksempel på anvendelse af samme punktnumre (titler på punk-
ter) i basisbeskrivelser inden for installationer, hvor der er en tilknyttet 
referencebasisbeskrivelse. Numrene øverst til højre angiver hierarkiet. 
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8. Regler knyttet til strukturen 
For at sikre et entydigt grundlag i kommunikationen mellem afsender og 
modtager af en beskrivelse gælder en række regler og principper, der skal 
overholdes, såfremt bips beskrivelsesværktøj benyttes. 
 

1. For hierarkiet mellem dokumenterne gælder følgende: 
 

a. Den projektspecifikke beskrivelse gælder forud for basisbe-

skrivelsen. 
 

b. Arbejdsbeskrivelser gælder forud for byggesagsbeskrivelsen. 

 

Tilføjelser og/eller fravigelser til AB 92 skal altid fremgå af 

den projektspecifikke beskrivelse for byggesagsbeskrivelsens 

kapitel 3. AB 92. 

 

c. For basisbeskrivelser der har en referencebasisbeskrivelse 

gælder, at den aktuelle basisbeskrivelse gælder forud for re-

ferencebasisbeskrivelsen, medmindre andet er angivet. 
 

d. Bygningsdelsbeskrivelser (arbejdsbeskrivelsens kapitel 4) og 

tegninger/bygningsmodeller gælder forud for de generelle 

specifikationer i arbejdsbeskrivelsens kapitel 3. Generelle 

specifikationer, jf. figur 8.1. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.1 Hierarkistrukturen 

 

2. Opbygningen skal være i overensstemmelse med indholdsforteg-

nelserne angivet for henholdsvis: 
 

• Byggesagsbeskrivelsen, jf. appendiks A. 
 

• Arbejdsbeskrivelser, jf. appendiks B. 

 

3. Omfanget af et arbejde skal være fuldt og helt defineret i arbejds-

beskrivelsens kapitel 2. Omfang. Det kan eksempelvis være angi-

vet ved en oplistning af de bygningsdele arbejdet omfatter, mens 

textBasis-
beskrivelse
kap. 3

text

Projekt-
specifik
beskrivelse
Kap 3

Beskrivelse

Entreprise 1

Tegninger/
bygningsmodeller

Beskrivelse

Entreprise 1

Bygningsdels-
beskrivelser
kap 4
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en mere detaljeret beskrivelse af omfanget kan være indeholdt i 

bygningsdelsbeskrivelserne.  

 

Såfremt arbejdsbeskrivelsen undtagelsesvis alene omfatter byg-

ningsdelsbeskrivelser, angives omfanget i bygningsdelsbeskrivel-

serne. 

 

4. Forskrifter skal altid placeres under det punkt hvor de iht. til 

strukturen tilhører, således at modtageren altid kan være sikker 

på, at forskrifterne knyttet til et relevant emne alene findes under 

det hertil knyttede relevante punkt. 

 

Eksempel: 

Det kan undlades at stille krav til vejrligsrapporter, men hvis der 

stilles krav, skal det stå i Byggesagsbeskrivelsens punkt 8.3 Vejr-

ligsdage. 

 

5. Projektrelaterede forskrifter samt eventuelle tilføjelser og/eller 

fravigelser til basisbeskrivelsen skal i den projektspecifikke beskri-

velse altid angives under det tilsvarende punkt som i basisbeskri-

velsen.  

 

6. Hvis der for et punkt i den projektspecifikke beskrivelse ikke er 

projektspecifikke forskrifter eller tilføjelser og/eller fravigelser til 

basisbeskrivelsen, skrives der ikke noget. 

 

7. Såfremt der i den projektspecifikke beskrivelse er tilføjelser 

og/eller fravigelser til basisbeskrivelsen, og/eller andre basisbe-

skrivelser der er gjort gældende, skal det være klart og entydigt i 

forhold til hvilken basisbeskrivelse samt kapitel og styknummer 

tilføjelsen og/eller fravigelsen gælder. 

 

8. Hvis der for et punkt i den projektspecifikke beskrivelse ikke er 

noget indhold slettes overskriften for punktet, således at den pro-

jektspecifikke beskrivelse alene indeholder de punkter, hvor der er 

projektspecifikke bestemmelser. 
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Eksempel: 

Figur 8.2 Eksempel på en projektspecifik beskrivelse hvor punk-

terne 3.5.1 og 3.6.1 er udeladt, da de er uden indhold 

 

9. Basisbeskrivelsens bestemmelser er altid gældende, uanset om 

der er knyttet projektspecifikke bestemmelser hertil. Basisbeskri-

velsens bestemmelser kan dog være reguleret via de tilføjelser 

og/eller fravigelser der er indeholdt i den projektspecifikke beskri-

velse. 
 

10. Der kan i en basisbeskrivelse være bestemmelser for emner, der 
ikke er relevante for den enkelte byggesag. Hvad der er relevant 
for de enkelte arbejder fremgår af kapitel 2. Omfang. 

 

11. Såfremt et emne ikke er dækket af de punkter der fremgår af ba-

sisbeskrivelsen, kan der tilføjes nye punkter i den projektspecifik-

ke beskrivelse. Som punktnummer anvendes det nummer der føl-

ger umiddelbart efter det sidste relevante punkt i basisbeskrivel-

sen. Nye punkter må alene tilføjes i de tilfælde hvor eksisterende 

punkter ikke er dækkende. 

 

 
 

Eksempel: 
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I en basisbeskrivelse er i kapitlet 2 punkterne 2.1-2.11 anvendt. 
Hvis disse 11 punkter ikke dækker en omfangsspecifikation i en 
aktuel byggesag tilføjes et nyt punkt 2.12. 

 
Eksempel: 

Figur 8.3 Eksempel på en projektspecifik beskrivelse hvor der er 
tilføjet et nyt punkt 3.5.4 i forhold til basisbeskrivelsens punkter 

 

12. I indledningen til den projektspecifikke beskrivelse gøres den til-

knyttede basisbeskrivelse gældende ved at anføre: ”bips B2.xxx 

Basisbeskrivelse – <x> er sammen med denne projektspecifikke 

beskrivelse gældende for arbejdet.”, hvor <x> angiver navn og 

publikationsnummer. Gældende udgivelsesdato for basisbeskrivel-

serne fremgår af byggesagsbeskrivelsen. 
 

13. For de arbejder, hvor der ikke eksisterer en basisbeskrivelse, om-

fatter beskrivelsen alene den projektspecifikke beskrivelse, som 

udarbejdes ved hjælp af B1.020, Beskrivelsesanvisning – arbejder 

generelt. 
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9. Sidehoved og Revisionsstyring 
 
9.1 Paradigmer for projektspecifikke beskrivelser 
bips paradigmer for projektspecifikke beskrivelser findes i to layout. Hvil-
ket layout, der anvendes, fastlægges i den enkelte virksomhed eller på 
den enkelte byggesag. 
 
Layout 1: 
Indeholder mulighed for revisionsstyring via indholdsfortegnelsen, som 
beskrevet i punkt 9.3 Revisionsstyring. Hvert kapitel opfattes som en selv-
stændig enhed og siderne er nummereret fortløbende inden for de enkelte 
enheder.  
 
Der er felter til angivelse af Udarbejdet, Kontrolleret og Godkendt i hver 
selvstædig enhed.  
 
Eksempel: 

Figur 9.1 Eksempel på en indholdsfortegnelse i layout 1 
 
 
 
Layout 2: 
Indeholder ikke mulighed for en revisionsstyring via indholdsfortegnelsen. 
Hele beskrivelsen opfattes som en enhed og siderne er nummereret fort-
løbende gennem hele dokumentet. 
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De felter til angivelse af Udarbejdet, Kontrolleret og Godkendt i indholds-
fortegnelse gælder for kapitel 1-3.  
 
Eksempel: 

Figur 9.2 Eksempel på en indholdsfortegnelse i layout 2 
 
9.2 Sidehoved for den projektspecifikke beskrivelse 
Som standard benytter bips sidehovedet vist i figur 9.3 på alle paradigmer 
i beskrivelsesværktøjet.  
 

 
 
 
 
 
 

  

Figur 9.3 Sidehoved 
 
Indholdet af de enkelte felter er: 
Bygherre : Navnet på bygherren. 
Byggesag : Navnet på byggesagen. 

Kan eventuelt suppleres med matrikelnummer. 
Entreprise : Navnet på den pågældende entreprise. 

Kan eventuelt suppleres med entreprisenummer. For bygge-
sagsbeskrivelsen angives ikke noget i dette felt, da bygge-
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sagsbeskrivelsen normalt dækker alle entrepriser i en byg-
gesag. 

Dokument : Titel på dokumentet  
Eksempel Arbejdsbeskrivelse - skeletkonstruktioner.  

Titel kapitel: Kapitelnummer og titel på kapitlet. 
Eksempel 3. Generelle specifikationer. 

Titel BYB : ID og titel på Bygningsdelen.  
Feltet benyttes alene i bygningsdelsbeskrivelserne. Som ID 
klassifikationsbetegnelse anbefales det at anvende DBK. 
Eksempel -200.A0101 Stribefundamenter 

Dato : Dato for udgivelsestidspunktet. 
Rev. dato : Revisionsnummer/bogstav og revisionsdato.  

Ved 1. udgaven angives ikke noget i dette felt. Første revi-
sion benævnes A eller 1. 

Side : Sidenummer angivet som [aktuelt sidenummer]/[antal si-
der], idet antal sider er det totale antal sider jf. kap. 9.3. 

 
Eksempel: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9.4 Eksempler på udfyldte sidehoveder til et aktuelt projekt. 
 
9.3 Revisionsstyring 
Efter første udsendelse af et projektmateriale (fx i forbindelse med et ud-
bud) kan der forekomme revisioner af projektmaterialet herunder til be-
skrivelserne. Her beskrives det revisionsstyringssystem, der bruges i bips 
beskrivelsesværktøj, hvis der anvendes paradigmer med layout 1. Syste-
met er analogt til det system, der traditionelt anvendes for revisionssty-
ring af tegninger.  
 
Revisionsstyringen sker ved hjælp af indholdsfortegnelsen, der således 
fungerer analogt til en tegningsliste. Kapitlerne i den aktuelle beskrivelse 
samt hver af bygningsdelsbeskrivelserne i arbejdsbeskrivelsens kapitel 
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4. Bygningsbeskrivelser er selvstændige enheder med selvstændig side-
nummerering og revisionsstyring.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9.5 Opdelingen af en Arbejdsbeskrivelse i selvstædige enheder 
 
De selvstændige enheder er analoge til de enkelte tegninger i et teg-
ningsmateriale, og kapitel/ bygningsdels ID er dermed analogt til teg-
ningsnumre. Dette system medfører, at hvis der alene er en ændring i et 
enkelt kapitel/bygningsdelsbeskrivelse, så er revisionsmaterialet reduceret 
til alene at omfatte denne enhed samt indholdsfortegnelsen.  
 
Revisionsnummer og revisionsdato påføres sidehovedet i de aktuelle en-
heder. I indholdsfortegnelsen angives ud for de aktuelle enheder det gæl-
dende revisionsnummer og den gældende revisionsdato.  Revisionen angi-
ves med bogstaver, dvs. A, B, C osv. eller tal 1, 2, 3 osv. 
 
Eksempel: 
Eksempel på en indholdsfortegnelse med revisionsinformation ses i figur 
9.1 
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9.4 Revisionsmarkering 
Tekstændringer i dokumenterne skal markeres fx ved en lodret linie i mar-
genen som vist i eksemplet nedenfor. Eventuelt kan den lodrette streg 
suppleres med visning af selve tekstændringerne, dvs. hvad der er slettet 
og tilføjet. De gængse tekstbehandlingsprogrammer har standardfacilite-
ter for sådanne markeringer. 
 
Når en revision er udsendt, og der påbegyndes en ny version accepteres 
alle tekstændringer, således at alene de tekstændringer der er i forhold til 
den foregående revision er markeret. 
 
Eksempel: 
Eksempler på, hvordan man kan markere, at tekstpassager i et dokument 
er revideret i forhold til den foregående version. En sådan markering gør 
det lettere for modtageren på en hurtig og let måde at identificere, hvor 
der er ændringer. 
 
Denne type markering kræver, at modtageren må sammenholde den nye 
version med den tidligere version for at se, hvor der er sket ændringer. 
 
Alternativt kan man markere ændringerne ved, at tekst der henholdsvis 
udgår eller indsættes markeres med denne type markering. 
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10. Web-sitet for bips beskrivelsesværktøj 
Under menupunktet Beskrivelsesværktøj på bips hjemmeside www.bips.dk 
findes web-sitet for bips beskrivelsesværktøj. 
 
På web-sitets forside er en menu og adgang til de enkelte beskrivelses-
emner Struktur, Byggesagsbeskrivelse og Arbejdsbeskrivelser. Menuen 
indeholder almen information om bips beskrivelsesværktøj, som nyheder, 
generelt om beskrivelsesværktøjet, organisationen, abonnement og køb af 
publikationer.  
 
Et basisbeskrivelsesabonnement giver adgang til menupunktet Basisbe-
skrivelser og et beskrivelsesabonnement giver adgang til Byggesags-
beskrivelse , Arbejdsbeskrivelser og Basisbeskrivelser. 
 
Under Byggesagsbeskrivelse og Arbejdsbeskrivelser kan Word-paradigmer 
for de projektspecifikke beskrivelser og bygningsdelsbeskrivelser samt 
beskrivelsesanvisninger og vejledninger i pdf-format hentes. Brug af pa-
radigmerne for de projektspecifikke beskrivelser forudsætter et vist kend-
skab til Word, se appendiks C.  
 
Til hver beskrivelse findes Fagnyheder, Introduktion, Vejledning, Opdate-
ringer og FAQ.  
 
Punktet Opdateringer er log-bogen over alle de opdateringer, der har fun-
det sted på den aktuelle beskrivelse. For hver enkelt opdatering er anført 
oplysninger om dato, hvilket arbejde, hvilket dokument, hvilket punkt og 
en beskrivelse af ændringen. Opdateringerne er altid indarbejdet i de pa-
radigmer/beskrivelsesvejledninger/beskrivelsesanvisninger, der kan hen-
tes på web-sitet, jf. i øvrigt punkt 5.1 Basisbeskrivelser om revisioner af 
basisbeskrivelserne.   
 
Punktet FAQ indeholder hyppigt stillede spørgsmål og svar herpå. Via Stil 
et spørgsmål kan den faglige redaktør kontaktes for spørgsmål, kommen-
tarer, forslag til ændringer etc. 
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11. Ordforklaring, forkortelser m.m. 
Forkortelserne i parentes henviser til kilderne angivet efter ordlisten. 
 
Accept Bekræftende svar på et tilbud. (NO) 

 
Aktivitet 
 

Det at nogen eller noget gør noget. (NO)          
 
Et handlingsforløb (en proces eller en samling 
af processer), der ved en indsats af ressour-
cer skaber et resultat i løbet af et tidsrum. 
(GDE) 
 

Arbejde En aktivitet hvor en fysisk eller mental indsats 
anvendes til at opnå et resultat. (NO) 
 
En afgrænset, veldefineret aktivitet der resul-
terer i én eller flere Bygningsdele. Kan invol-
vere ét eller flere fag (B1.000) 

Arbejdsbeskrivelse 
 

Et dokument, der specificerer omfang og for-
skrifter for et Arbejde. (B1.000) 
 

Basisbeskrivelse En samling af sagsuafhængige forskrifter, der 
fungerer som fælles referencegrundlag. 
(B1.000) 
 

bips beskrivelsesværktøj En struktur og et værktøj for udarbejdelse af 
beskrivelser til en Byggesag. (B1.000) 
 

Byggeledelse Bygherrens repræsentant i udførelsesfasen. 
Kan fx bestå af en Byggeleder og et Fagtilsyn. 
Svarer til Bygherrens tilsyn i AB 92. (B1.000) 
 

Byggeleder 
 

Styrer i forbindelse med byggeriets udførelse 
det samlede tids- og kvalitetsmæssige samt 
økonomiske forløb tillige med dokumentatio-
nen heraf. Sikrer desuden koordineringen af 
fælles byggepladsmæssige forhold. En del af 
Byggeledelsen. (B1.000) 
 

Byggesag 
 

Samlet betegnelse for arbejdet med løsning af 
en byggeopgave fra byggeidé til færdigt byg-
værk er afleveret (B1.000) 
 

Byggesagsbeskrivelse 
 

Et dokument, der indeholder de betingelser, 
der er fælles for alle entrepriser i byggesagen. 
(B1.000) 
 

Byggetilsyn 
 

Se Fagtilsyn. 
 

Bygherre Person eller organisation for hvis regning og 
ansvar et Bygværk opføres. (BDF) 
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Bygningsdel En del af en bygning som, i sig selv eller i 
kombination med andre lignende dele, opfyl-
der en karakteristisk funktion 
i bygningen. (DBK)  
 

Bygningsdelsbeskrivelse 
 

Et dokument, der specificerer omfang og for-
skrifter for en Bygningsdel. En del af Arbejds-
beskrivelsen kapitel 4. (B1.000) 
 

Bygværk 
 

Fællesbetegnelse for bebyggelse, bygninger 
og anlæg (DBK). 
 
Mængde af Bygningsdele som tilsammen ud-
gør en fysisk og funktionsmæssig helhed. 
(BDF) 
 

Dokumentfortegnelse 
 

Fortegnelse over det til enhver tid gældende 
projektmateriale. 
 

Entreprenør 
 

Juridisk person, der forestår en entreprise. 
 

Entreprise 
 

Et arbejde som udføres i henhold til en juri-
disk bindende aftale (DBK). 
 

Entrepriseaftale 
 

Aftale om udførelse af en entreprise eller om 
en leverance truffet ved skriftlig accept eller 
ved en kontrakt. (AB 92) 
 

Fag 
 

Kompetenceområde indenfor byggeri 
(B1.000) 
 

Fagtilsyn 
 

Funktion der ved stikprøvekontrol sikrer, at et 
Arbejde udføres i overensstemmelse med 
Projektmaterialet og Entrepriseaftalen. 
 

Gennemse (-syn) 
 

Se noget igennem og eventuelt kommentere 
det. 
 

Godkende (-else) 
 

Erklære (-ing om), at noget er tilstrækkeligt. 
 

Idriftsætning 
 

Afprøvning, justering eller lignende inden 
aflevering af et Arbejde. 
 

Kontrakt 
 

En skriftlig aftale om en ydelse med (referen-
ce til) de tilknyttede betingelser for ydelsen. 
 

Leverance 
 

Det at levere byggevarer i form af materialer, 
produkter, systemer, komponenter etc. til en 
byggesag (B1.000) 
 

log-bog 
 

Dækker over menupunktet Opdateringer på 
de faglige sider på bips beskrivelsesværktøj 
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web-site. (B1.000) 
 

Projekterende 
 

De der planlægger forud for udførelsen og 
udarbejder projektmaterialet for udførelsen af 
et bygværk.   
 

Projektmateriale 
 

En samling af dokumenter, som specificerer 
ydelserne i en entreprise og/eller et arbejde.  
 

Projektspecifik beskrivel-
se 

Et dokument som indeholder projektrelatere-
de forskrifter samt eventuelle tilføjelser 
og/eller afvigelser til den tilknyttede basisbe-
skrivelse. (B1.000) 
 

Referencebasisbeskrivelse En referencebasisbeskrivelse for et fagområde 
er en basisbeskrivelse, der dels benyttes som 
en fælles ramme for de specifikationer der 
generelt gælder for et fagområde, og der dels 
kan benyttes særskilt ved at blive benyttet 
sammen med en projektspecifik beskrivelse. 
(B1.000) 
 

Tilsyn, tilsynsførende 
 

Se Fagtilsyn. 
 

Udbud 
 

Bygherrens opfordring til at fremkomme med 
tilbud. (AB 92) 
 

Udbudsmateriale 
 

Det materiale, der udgøres af Projektmateria-
let og et udbudsbrev. 
 

Ydelse Fastlagt proces, der udføres af en part for at 
skabe og vedligeholde bygværker (B.1000) 

Forkortelser: 
ARB Arbejdsbeskrivelse 
BA Beskrivelsesanvisning 
BB Basisbeskrivelse 
BYB Bygningsdelsbeskrivelse 
BS Beskrivelsesanvisningen - struktur 
BSB Byggesagsbeskrivelse 
PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed 
TBL Tilbudsliste 
UB Udbudsbrev 
 
Kilder: 
AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- 

og anlægsvirksomhed, Boligministeriet december 1992 
BDF Byggesagsdokumenter på digital form, BPS februar 1995 
DBK DBK 2006, Det Digitale Byggeri, august 2006 
GDE Genbrug af data i entreprenørvirksomheden, BPS  

september 1994 
NO Nudansk ordbog, Politiken 1999 
OB Ord og begrebsliste, BPS februar 1993 
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Appendiks 
 
Appendiks A Indholdsfortegnelse til byggesagsbeskrivelsen 
 
Indholdsfortegnelse  
 
1.   Orientering 
 1.1 Generelt 
 1.2 Byggesagen 
  1.2.1 Generelt 
  1.2.2 Entrepriser/arbejder 
  1.2.3 Bygherreleverancer 
 1.3 Projektorganisation 
 1.4 Projektmaterialet 
  1.4.1 Beskrivelser 
  1.4.2 Tegninger/bygningsmodeller 
 1.5 Fælles værktøjer 
  1.5.1 Bygherreformularer 
  1.5.2 Digital kommunikation 
 1.6 Pålæg 
  1.6.1 Arbejdsklausul 
  1.6.2 Evaluering 
 
2. Referencer 
 2.1 Generelt 
 2.2 Bekendtgørelser 
 2.3 Cirkulærer 
 2.4 Danske standarder 
 2.5 Øvrige referencer 
 
3. AB 92 
 A. Aftalegrundlaget 
 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 
 C. Entreprisens udførelse 
 D. Bygherrens betalingsforpligtelse 
 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 
 F. Arbejdets aflevering 
 G. Mangler ved arbejdet 
 H. 1- og 5-års eftersyn 
 I. Særligt om ophævelse 
 J. Tvister 
 
4. Byggeplads 
 4.1 Generelt 
 4.2 Bestemmelser 
  4.2.1 Generelt 
  4.2.2 Myndighedsforskrifter og vejledninger 
  4.2.3 Myndighedstilladelser og anmeldelser 
  4.2.4 Håndtering af materialer og produkter 
 4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen 
(forsættes) 
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 4.4 Eksisterende forhold 
 4.5 Bygherrens afsætninger 
 4.6 Byggepladsens indretning 
  4.6.1 Byggepladstegning 
  4.6.2 Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærm-

ning 
  4.6.3 Aflukning 
  4.6.4 Vagtordning 
  4.6.5 Tyverisikring 
  4.6.6 Skiltning 
  4.6.7 Førstehjælpskasse 
  4.6.8 Brandslukningsmateriel 
 4.7 Byggepladsens færdselsarealer 
  4.7.1 Parkering 
  4.7.2 Udendørs færdselsarealer 
  4.7.3 Færdselsarealer i bygninger 
  4.7.4 Afdækning af huller i færdselsarealer 
  4.7.5 Etablering af rækværk i færdselsarealer 
  4.7.6 Belysning af færdselsarealer 
  4.7.7 Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer 
  4.7.8 Oprydning og renhold af færdselsarealer 
 4.8 Skurby og oplagsplads  
  4.8.1 Skurforhold 
  4.8.2 Oplagsplads 
  4.8.3 Teltværksteder 
  4.8.4 Affaldshåndtering og affaldscontainer 
  4.8.5 Belysning i skurby og på oplagsplads 
  4.8.6 Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads 
  4.8.7 Oprydning i skurby og på oplagsplads 
 4.9 Arbejdsområder  
  4.9.1 Afdækning af huller i arbejdsområder 
  4.9.2 Etablering af rækværker i arbejdsområder 
  4.9.3 Belysning i fælles arbejdsområder 
  4.9.4 Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder 
  4.9.5 Oprydning og renhold af arbejdsområder 
 4.10 Tekniske hjælpemidler  
  4.10.1 Kraner og materielhejse 
  4.10.2 Personelevator 
  4.10.3 Stillads og arbejdsplatforme 
 4.11 Forsyning til byggeplads 
  4.11.1 Vand og afløb 
  4.11.2 El 
  4.11.3 Kommunikation 
 4.12 Særlige forhold ved bygninger i brug 
  4.12.1 Generelt 
  4.12.2 Information til tredjemand 
  4.12.3 Midlertidig drift 
 
 
 
(forsættes) 
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5. Sikkerhed og sundhed 
 5.1 Generelt 
  5.1.1 Organisation 
  5.1.2 Byggepladskoordinering 
  5.1.3 Sikkerhedsmøder 
 5.2 Plan for sikkerhed og sundhed 
 5.3 Arbejdsmiljø 
  5.3.1 Generelt 
  5.3.2 Begrænsning af støjgener 
  5.3.3 Begrænsning af skader og gener fra vibrationer 
  5.3.4 Begrænsning af støvgener 
  5.3.5 Begrænsning af ergonomiske gener 
 5.4 Forholdsregler ved farlige arbejde 
 
6. Omgivende miljø 
 6.1 Generelt 
 6.2 Støj 
 6.3 Vibrationer 
 6.4 Støv 
 6.5 Emissioner til atmosfæren 
 6.6 Spild af olie og kemiske produkter 
 
7. Kvalitetsstyring 
 7.1 Generelt 
 7.2 Byggeledelsen 
 7.3 Byggemøder 
 7.4 Kvalitetsplan 
 7.5 Projektgennemgangsmøde 
 7.6 Opstartsmøder for arbejder 
 7.7 Entreprenørens kontrol og dokumentation 
  7.7.1 Generelt 
  7.7.2 Styring af udførelsesdokumenter 
  7.7.3 Arkivering af dokumentation 
  7.7.4 Kontroldokumentation 
  7.7.5 D&V-dokumentation 
 7.8 Aflevering 
 7.9 Kvalitetssikring efter aflevering 
 
8. Tidsstyring 
 8.1 Generelt 
 8.2 Tidsplan 
 8.3 Vejrligsdage 
 
Bilag 1: Grundlag for Plan for Sikkerhed og Sundhed
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Appendiks B Indholdsfortegnelse til arbejdsbeskrivelsen 
 
Indholdsfortegnelse 
 
1. Orientering 
 1.1 Generelt 
 
2. Omfang 
 2.1 Generelt 
 2.2 Bygningsdele 
 2.3 Projektering 
 2.4 Byggeplads 
 2.5 Sikkerhed og sundhed 
  2.5.1  Generelt 
  2.5.2  Midlertidige påvirkninger 
  2.5.3  Risikospecifikation 
 2.6 Omgivende miljø 
 2.7 Kvalitetsstyring 
  2.7.1  Generelt 
  2.7.2  CE-mærkning mv. 
  2.7.3  Garantierklæringer 
  2.7.4  Kontroldokumentation 
  2.7.5  D&V-dokumentation 
 2.8 Arbejdets planlægning 
  2.8.1  Generelt 
  2.8.2  Arbejdsdokumenter 
 2.9 Undersøgelser 
 2.10 Prøver 
 2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 
 2.12 Rengøring 
     
3. Generelle specifikationer 
 3.1 Generelt 
  3.1.1 CE-mærkning mv. 
  3.1.2 Transport og oplagring 
  3.1.3 Arbejdsdokumenter 
 3.2 Referencer 
  3.2.1 Generelt 
  3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet 
  3.2.3  Referencer der er gældende for specifikke dele af ar-

bejdet 
 3.3 Projektering 
  3.3.1 Generelt 
  3.3.2 Dokumentation 
 3.4 Undersøgelser 
  3.3.1 Generelt 
  3.3.2 Dokumentation 
 3.5 Materialer og produkter 
  3.5.1  Generelt 
  
(forsættes) 
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 3.6 Udførelse 
  3.6.1  Generelt 
  3.6.2  Mål og tolerancer 
  3.6.3  Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 
  3.6.4  Demontering 
  3.6.5  Genopretning 
 3.7 Relationer til andre arbejder 
  3.7.1  Generelt 
  3.7.2  Forudgående arbejder 
  3.7.3  Koordinering 
  3.7.4  Overdragelse 
 3.8 Arbejdsmiljø 
 3.9 Kontrol 
  3.9.1  Generelt 
  3.9.2  Projekteringskontrol 
  3.9.3  Kontrol af undersøgelser 
  3.9.4  Materiale- og produktkontrol 
  3.9.5  Modtagekontrol 
  3.9.6  Udførelseskontrol 
  3.9.7  Slutkontrol 
   
4. Bygningsdelsbeskrivelser 
 Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 
 4.1 Orientering 
 4.2 Omfang  
 4.3  Lokalisering 
 4.4 Tegningshenvisning 
 4.5 Koordinering 
 4.6 Tilstødende bygningsdele 
 4.7 Projektering 
 4.8 Undersøgelser 
 4.9 Materialer og produkter 
 4.10 Udførelse 
 4.11 Mål og tolerancer 
 4.12 Prøver 
 4.13 Arbejdsmiljø 
 4.14 Kontrol 
 4.15 D&V-dokumentation 
   
Bilag 1: Udbudskontrolplan 
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Appendiks C Word vejledning 
Når man åbner et paradigme for en projektspecifik beskrivelse og accep-
terer anvendelsen af makroer, fremkommer en dialogboks, hvor informa-
tionen til sidehovedet indtastes. Det indtastede vil ændre sidehovederne i 
hele dokumentet. Dialogboksen kan man til enhver tid få frem ved at klik-
ke på knappen bips.. Knappen kan placeres hvor som helst på skærmen.  
 
Når man manuelt retter i sidehovedet, retter man kun i den aktuelle selv-
stændige enhed (Word sektion), jf. kapitel 9.3 Revisionsstyring. Denne 
fremgangsmetode benyttes ved revisionsstyring af de enkelte selvstændi-
ge enheder. 
 
Når man indtaster/retter i sidefoden (bundteksten), retter man i hele do-
kumentet. Sidefoden kan fx bruges til indsættelse af firmanavn og -logo. 
 
I paradigmerne til de projektspecifikke beskrivelser er der flere steder 
angivet <x>, som markerer, at noget skal specificeres. Man sikrer sig 
bedst imod, at man har overset nogle, ved at lave en søgning på <x>. 
 
Ved at overholde nedenstående regler opnår man en nem håndtering af 
Word-dokumenterne. Det svarer til normal god tekstbehandlingsskik.  

• Til hver overskrift er knyttet en typograf. Derved kommer samme 
type tekst til at se ens ud, og man kan fx ændre alle overskrifter 
af samme type på én gang eller generere indholdsfortegnelsen au-
tomatisk. Det er vigtigt for håndteringen af dokumentet, at sam-
me type tekst har tilknyttet samme typografi. 

• Paradigmerne i bips beskrivelsesværktøj er fra starten opbygget 
med typografier. Hvis der er behov for at tilføje ekstra punkter, 
kan det gøres enten ved at kopiere teksten fra et tilsvarende 
punkt (både punktets overskrift og punktets tekst), indsætte og 
rette det eller ved at indsætte teksten og tilknytte de rette typo-
grafier manuelt. 

• Punktnummereringen i dokumentet er helt bevidst ikke automa-
tisk og skal således ske manuelt. Det skyldes at punktnumrene 
skal følge basisbeskrivelsens punktnumre og at de ikke må ændre 
sig ved sletning af et punkt. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at 
ændre til automatisk punktnummerering. 

• Indholdsfortegnelsen kan opdateres ved at højreklikke på den og 
derefter vælge ”opdater alt”. Forudsætningen for den automatiske 
indholdsfortegnelse virker er, at man anvender rigtige typografier 
på alle punkter. 

 

Oversigt over de anvendte typografier 

Normal: Al brødtekst 

Overskrift1 Overskrift på første niveau i kapitel 1,2,3 

Overskrift2 Overskrift på andet niveau i kapitel 1,2,3 og til bygningsdels 

ID i bygningsdelsbeskrivelse. 

Overskrift3  Overskrift på tredje niveau i kapitel 1,2,3 

Overskrift4  Overskrift på fjerde niveau i kapitel 1,2,3 

Overskrift5  Overskrift på femte niveau i kapitel 1,2,3 

Overskrift8  Overskrifter i bygningsdelsbeskrivelsen 
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