Kommuner og forsyningsselskaber

Tryghed og besparelser
uden overraskelser
Systematisk drift og vedligehold af
konstruktioner og anlæg

Konstruktioner og anlæg som broer og tunneler, støttemure, støjskærme, vandtårne, P-dæk, Pkældre, pumpestationer, rensningsanlæg, havnekonstruktioner m.m. er væsentlige elementer i en
infrastruktur, og de repræsenterer både direkte og indirekte store værdier. Med systematisk drift
og vedligehold er det muligt at forudse og reducere udgifterne - samtidigt med at konstruktionernes sikkerhed og funktion opretholdes på forsvarlig og effektiv vis.
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Væsentligste elementer i processen omkring drift og vedligehold af konstruktioner og anlæg

Bygværkspolitik og forvaltning
Bygværkspolitik: Centralt grundlag i processen. Fastlægger overordnede rammer og krav til
konstruktionerne. Der opnås ”en rød tråd” for hele processen samt grundlag for klar opdeling mellem politisk og teknisk ansvar.
Forvaltningssystem: System til styring og dokumentation af opgaver og budgetter. Skræddersyes til aktuelt behov.

Eftersyn, undersøgelser og tilstandsvurderinger
Eftersyn: Del af grundlag for tilstandsvurdering. Flere mulige eftersynsformer afhængig af formål
– rutineeftersyn, generaleftersyn og særeftersyn.
Undersøgelser og tilstandsvurdering: Indgår som del af eftersyn. Udføres ved anvendelse af
mere eller mindre avancerede undersøgelsesmetoder. Tilstandsvurderingen er fundamental for at
planlægge optimalt drift og vedligehold. Bør inkludere vurdering af skadesårsager og udbedringsforslag samt konsekvenser ved udskydelser.

Bæreevne og sikkerhed
Det er centralt at kunne dokumentere bygværkernes bæreevne og sikkerhed gennem beregning.
Grundlag for beregning er aktuel tilstand og kendskab til konstruktionen. Avancerede beregninger
kan komme på tale som alternativ til kostbare indgreb.

Strategier og budgetter
Strategier: Istandsættelse af det enkelte bygværk - typisk over en længere årrække. Flere strategier bør opstilles for hvert bygværk for at fastlægge den økonomiske og tekniske optimale
istandsættelse.
Budgetter: Grundlag for valg af strategier på tværs af hele bygværksmassen. Kan vurderes for de
nødvendige tiltag over en længere årrække. Konsekvenser ved udsættelse kapitaliseres for at indgå i en prioritering.

Prioritering og udvælgelse ift. bevilling
Udføres for alle konstruktioner og bygværker ud fra aktuelle bevillinger og strategierne. Optimering bør omfatte kapitaliserede udgifter ved udsættelse af reparationer, eventuelle forstærkninger
og eventuel nedsat funktion. Især ved "stramme" bevillinger er det afgørende med bedst muligt
kendskab til konsekvenser ved udsættelse for at undgå uventede hændelser og udgifter - og for
fortsat dokumentation af funktion og sikkerhed.

Projekt og udbud
Igangsættes med baggrund i endelig prioritering og kan omfatte både små og store opgaver. Små
opgaver udføres eksempelvis under en rammeaftale med en driftsentreprenør, mens større opgaver vil blive sendt i selvstændigt udbud med baggrund i et projektmateriale. Udbudsmaterialet er
vigtigt – som grundlag for kvaliteten af det arbejde, der skal udføres, for at opnå den rette konkurrence og for at undgå unødige udgifter i udførelsesfasen.

Udførelsesfasen
Tilsyn og byggeledelse i udførelsesfasen skal sikre en opgave udført ud fra forudsætningerne omkring kvalitet, økonomi og tid. Efter afslutning af udførelsesfasen foretages tilbagemelding til systemet for den daglige forvaltning. Indsats og kompetencer bør målrettes den enkelte opgave og
vil typisk omfatte et behov for både fagtilsyn og byggeledelse.

Rambøll som partner i forhold til systematisk drift og
vedligehold af bygværker og konstruktioner
Rambøll har den viden og erfaring, der skal anvendes til at udnytte de mange muligheder og fordele ved systematisk drift og vedligehold. Og vi kan bistå med alle elementer i hele processen.
•

Vi sikrer bedst muligt grundlag for tilstandsvurderinger. Det sker med baggrund i eftersynsmetoder lige fra screeninger for etablering af overblik til særeftersyn med anvendelse af
avancerede undersøgelsesmetoder. Med eget udstyr udfører vi selv de nødvendige detailundersøgelser og eventuelle efterfølgende laboratorieundersøgelser, og vi vurderer og indarbejder selv resultater og registreringer.

•

Vi kan dokumentere konstruktioners bæreevne og sikkerhed under hensyntagen til
eventuelle nedbrydningsskader. Udgangspunktet er vores mulighed for at foretage bæreevnevurderinger og -beregninger af bygværker ud fra de aktuelle forhold og konstruktionens
aktuelle tilstand. Dette kan ofte - i modsætning til mere simple traditionelle beregninger medføre en væsentlig samlet besparelse via eftervisning af nødvendig bæreevne, hvorved forstærkninger helt eller delvist kan undgås.

•

Vi kan tilvejebringe beslutningsgrundlaget for besparelser ved "stramme" budgetter.
Besparelser og reduktioner som følge af "stramme" budgetter bør ske ud fra viden og overblik
– og herunder ud fra viden om konsekvenserne ved besparelserne. Vi har erfaring i overvågning af kritiske bygværkers tilstand og vi kan bistå med at identificere og kapitalisere konsekvenser i forbindelse med eventuelle udsættelser. Herved undgås, at der foretages besparelser
på et grundlag, som i værste fald kan medføre utilsigtede øgede udgifter.

•

Vi kan være med til at implementere et forvaltningssystem. Vi har selv udviklet et system til drift og vedligehold – SMART – der kan skræddersys til den enkeltes kommunes behov. VD's system Danbro er også en af mulighederne, som vi har stor erfaring i at arbejde
med. SMART og dets mange muligheder er beskrevet i en særskilt brochure.

Er du interesseret i at høre mere uddybende omkring processen og mulighederne ved systematisk
drift og vedligehold af konstruktioner, er du er velkommen til at kontakte os. Vi kommer gerne
helt uforpligtende ud til jer for en nærmere præsentation. Samtidigt kan vi se på mulighederne ud
fra jeres ønsker og behov – og herunder hvordan besparelser kan gennemføres uden det går ud
over konstruktionernes sikkerhed og funktion.
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