
Kick-off workshop om den 
frivillige bæredygtighedsklasse

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
FBK Kick-off workshop
Onsdag d. 13. januar 2021, kl. 09:00 - 12:00



Velkomst 

Digitalt etikette: 

• Hold din mikrofon slukket 

• Hold dit webcam slukket 

• Ræk hånden op, hvis du ønsker ordet 

• Eller skriv dit spørgsmål i Chatten 



Dagsorden

09:00 Velkomst og introduktion til 
workshopforløbet 

09:10 Intro til Casebanken 
09:30 Intro til FBKtest.dk (v. BUILD) 
09:50 Pause
10:00 Intro til de ni FBK krav
11:50 Afrunding
12:00 Tak for i dag



Intro til de ni FBK krav 
10:00 – 11:50

1. LCA 
2. Byggeplads 
3. Totaløkonomisk 
4. Drift og vedligeholdelsesplan 
Pause - 5 minutter
5. Dokumentation af problematiske 
6. Afgasninger til indeklimaet 
7. Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet 
8. Støj fra ventilationssystemer  
9. Rumakustik i boliger



Status på testperioden 

• Officielt 13 tilmeldte på hjemmesiden – 37 i alt
• Supplerende analyser til alle krav igangsættes
• Supplerende vejledning og informationsmateriale

• LCA i praksis (BUILD)
• Guider og uddannelsesmateriale målrettet små og mellemstore 

entreprenører (VEB) 



Plan for workshopforløb 

Målgruppe
Personer, der konkret arbejder med 
efterlevelsen af FBK-kravene
Formål
Sikre en tæt dialog med praktikerne om 
de enkelte krav som et supplement til 
evalueringen, herunder spørgeskema, 
interviews og dokumentation

Rammer
• Der afholdes 5 workshops af hver              

3 timers varighed
• Workshops gennemføres digitalt           

i  Microsoft Teams
• Der oprettes grupper for hvert krav  

i Teams, hvor deltagerne løbende 
har mulighed for at sparre med 
hinanden og os 

• Workshopformatet passer til de 
tilmeldte byggerier, men kan 
skaleres op og gentages 

• Der planlægges yderligere 
inddragelses-indsatser med                  
bl.a. kommunerne

• Der planlægges en åben               
konference i ultimo maj 2022



Workshop 1
Kickoff

Formål

At give deltagerne en introduktion til 
arbejdet med FBK, samt en forståelse 
for hvordan de konkret skal arbejde med 
delelementer og krav. 

Output

Deltagernes indledende inputs til FBK, 
samt at deltagerne har konkret viden 
om hvordan de skal arbejde med FBK

Dato

Onsdag d. 13 januar 2021

Indhold

• Introduktion til FBK, herunder 
formål, forventninger og forløbet 
med testperioden

• Introduktion til Casebanken. Der 
gives et eksempel på udarbejdelsen 
af en case

• Introduktion til FBKtest.dk. Der gives 
et eksempel på indsendelse af 
dokumentation

• Eksempler på arbejdet med kravene 
og hvordan de dokumenteres

• Åben diskussion af FBK samlet set



Workshop 2, 3 og 4 
De ni krav

Formål

Indsamle og diskutere erfaringer med 
FBK. På de tre workshops er der fokus 
på hhv. krav 1-3, 4-6 og 7-9 

Output

Deltagernes erfaringer og inputs til de 
enkelte krav i FBK

Indhold 

• Udvalgte deltagere deler deres 
praktiske erfaringer med kravene  

• Deltagerne deles op i mindre 
grupper, hvor de får mulighed for at 
diskutere erfaringer med hinanden 
og os. Pointer fra diskussionen 
indsamles af gruppernes ordstyrer 

• Efter hver rundbordsdiskussion, 
beder vi deltagerne om at besvare 
et individuelt spørgeskema

• De foreløbige resultater fra 
spørgeskemaerne drøftes i plenum

• Afslutning med åben diskussion af 
FBK samlet set



Workshop 5: 
Opsamling

Formål

At afrunde workshopforløbet og samle 
op på erfaringerne 

Output

Deltagernes input til FBK som helhed, de 
enkelte krav såvel som processen 

Indhold

• TBST opstiller diskussionsspørgsmål 
som diskuteres i plenum. 
Spørgsmålene skal følge op på 
inputs fra de tidligere workshops

• Diskussionen vil blive suppleret af 
løbende spørgeskemaer 

• Der informeres om det videre forløb 
for implementeringen af FBK som 
obligatoriske krav. 



Plan for workshopforløb 
WS 1: Kickoff 13/01/2021
WS 2: Krav 1-3 5/2021
WS 3: Krav 4-6 9/2021
WS 4: Krav 7-9 1/2022
WS 5: Opsamling 5/2022

1. Livscyklusvurdering (LCA)
2. Ressourceanvendelse på byggepladsen
3. Totaløkonomisk analyse (LCC)

4. Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet
5. Dokumentation af problematiske stoffer
6. Afgasninger til indeklimaet

7. Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet
8. Støj fra ventilationssystemer i boliger
9. Rumakustik i boliger



Vejledning om 
tilmelding, casebank og 
dokumentation af krav

• Procesguide

• Tilmeldingsformular

• Indholdsguide til case

• Tjekliste til dokumentation

• Foto- og illustrationsguide

• Samtykkeerklæring 



Procesguide



Tilmeld byggeprojekt

Udfyld tilmeldingsformularen (PDF)          
og send den til:

baeredygtighedsklasse@tbst.dk

• Stamdata om projektet

• Navn på bygherre
• Navn på byggeprojekt
• Bygningstype
• Størrelse
• Tidsplan (Forventet ibrugtagning)
• Budgetinterval (fx fra x – x mio. kr.)
• Kort beskrivelse af byggeprojektet 

mailto:baeredygtighedsklasse@tbst.dk


Tilmeld byggeprojekt

Udfyld tilmeldingsformularen (PDF)          
og send den til:

baeredygtighedsklasse@tbst.dk

• Stamdata om projektet

• Motivation for deltagelse

mailto:baeredygtighedsklasse@tbst.dk


Tilmeld byggeprojekt

Udfyld tilmeldingsformularen (PDF)          
og send den til:

baeredygtighedsklasse@tbst.dk

• Stamdata om projektet

• Motivation for deltagelse

• Hvilke af de 9 krav arbejdes der 
med i det konkrete byggeprojekt                                                                                              

Det forudsættes som udgangspunkt, 
at samtlige krav følges

X

X

X

X

X

X

X

mailto:baeredygtighedsklasse@tbst.dk


Casebank

• Samle erfaringer og dele viden          
på tværs af byggebranchen

• Synliggøre tilmeldte projekter

• Valgfrit tilbud



Indsend case

• Udfyld Indholdsguide 
til cases (PDF) 



Indsend case

• Udfyld Indholdsguide                         
til cases (PDF) 

• Foto- og illustrationsguide



Indsend case

• Udfyld Indholdsguide                         
til cases (PDF) 

• Foto- og illustrationsguide

• Indsend casen til: 
baeredygtighedsklasse@tbst.dk

• Opdater løbende

mailto:baeredygtighedsklasse@tbst.dk


Casebank

https://baeredygtighedsklasse.dk/Lister/Casebank

https://baeredygtighedsklasse.dk/Lister/Casebank


Casebank



Casebank

X

X

X



Platform for indsendelse af dokumentation og ramme 
for spørgeskemaundersøgelse v. Kim Haugbølle



FBKTEST.DK – EVALUERING AF FBK

KIM HAUGBØLLE

FBK kick-off workshop
Online / Teams, 13. jan. 2021
khh@build.aau.dk



Præsentation

2

• Seniorforsker, ph.d. om miljørigtig projektering
• Byggeriets Udviklingsråd – tænketank – fokus på 

”problemer uden ejer”
• Totaløkonomi i 20 år – herunder diverse 

erfaringsopsamlinger, pjecer, nordisk netværk for 
fælles nordisk klassifikation og levetidstabeller

• Evalueringskoncept, NBB mv.
• Udvikler af LCCbyg-værktøjet



Startsiden

3



Velkomstsiden

4



Udfyld – vælg fase

5



Tidslinje – bobler udfyldes

6



Udfyld stamoplysninger

7



Udfyld respondentprofil

8



Udfyld 1. spørgeskema: Forventninger og visioner

9



Vælg krav – byg tidslinjen

10



Udfyld dokumentation for hver boble

11



Returnér til forside

12



‘Start indberetning’ igen, men nu vælges fasen ‘Dokumentation 
ved færdigmelding’ – proces gentages

13



Spørgeguidens hovedelementer

14

Temaer Hovedspørgsmål
Indflyvning Undersøgelsens formål

Ramme

Respondentprofil Faglig profil

Kompetence/erfaring, herunder med bæredygtige projekter

Projektrolle

Motivation – italesættelse af forventninger og visioner Kendskab til FBK

Motivation for at anvende FBK i projektet

Forventninger til effekt af FBK

Forslag til forbedringer af vejledningsmateriale

Udbytte – læreprocesser Anvendelse af FBK-krav

Effekt på gennemført projekt

Erfaringer og udfordringer fra gennemført projekt

Forslag til forbedringer af FBK-krav

Implementering – opbygning af sociale netværk Initiativer til udbredelse i virksomhed

Forventninger til kommende byggeprojekter

Forretningsmæssigt potentiale og udfordringer

Forslag til understøttende initiativer centralt

Afrunding Feedback

Tak



Indsend dokumentation – fortryd er ikke længere muligt!

15
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PAUSE



Livscyklusvurdering

H a r p a  B i r g i s d o t t i r



Livscyklusvurdering 
(LCA)

Beregning af bygningens klimabelastning over en 
betragtningsperiode på 50 år

LCA skal laves 2 gange i forløbet:
Indledende LCA ved myndighedsprojekt

Endelig LCA ved færdigmelding af bygningen

Krav og vejledningstekst er tydeligt beskrevet på 
www.baeredygtighedsklasse.dk. Her fremgår alt omkring 
afgrænsning, datatyper mv.

http://www.baeredygtighedsklasse.dk/


Her fremgår bl.a. hvilke 
bygningsdele indgår i 
LCA-en



Moduler og faser inkluderet

Nyt i FBK i forhold til tidligere praksis

Bygningens livscyklusvurdering (LCA) er opdelt i fem faser og 17 moduler. 
De 10 væsentligste moduler indgår i den frivillige bæredygtighedsklasses krav om LCA. 



Yderligere vejledning i forhold til kravtekst
- Ny publikation og film

LCA film på TBST 
hjemmeside

+ BUILD 1-dags kurser i LCAbyg

Publikation på TBST 
hjemmeside LCAbyg YouTube profil

5 Vejledningsfilm om brug af LCAbyg



Hvordan skal man arbejde med kravene

Der henvises til brug af LCAbyg til at dokumentere kravet

Krav og vejledning på www.baeredygtighedsklasse.dk beskriver grundigt hvordan 
LCA-en skal udføres

Den nye publikation LCA i praksis supplerer det ovennævnte godt

Dertil kommer film og udbud af kurser

Vigtigt at LCA indgår tidligt i fasen

Idet informationsniveau er lavt i tidlig fase anbefaler vi anvendelse af 
konstruktionsbibliotek som er tilgængeligt i LCAbyg

http://www.baeredygtighedsklasse.dk/


RESSOURCEANVENDELSE 
PÅ BYGEPLADSEN

FBK KICK-OFF WORKSHOP DEN 13.01.2021
V.  KAI  KANAFANI







DOKUMENTER I VEJLEDNING
• FBK vejledning siderne 66-67
• Bilag 1: Tabel 8
• Bilag 3: Tabel 14 og 15

DELOMRÅDER
• Vandforbrug
• Transport
• Energiforbrug
• Byggeaffald / spild

AKTØRER
• Entreprenører, håndværker, 

transportører, forhandler, 
affaldsmodtager, producenter TIDSPUNKT FOR DOKUMENTATION

• Efter ibrugtagning

TIDSRUM FOR BYGGEPLADSEN
• Fra anmeldelse af byggearbejdet
• Til Ibrugtagningstilladelse



Energiforbrug
Transport

Materialespild
(Byggeaffald)
(Vandforbrug)





Vandforbrug

• Samlet forbrug
• Formål
• Frivilligt: Delmåler, løbende registrering af aflæsninger



Transport

• Transport af byggevarer til byggeplads (A4)
• Transport af jord og byggeaffald: Til / fra /på byggeplads (A5)

Dokumentation

Transportform  x  transportafstand  x  mængde af gods

• Obligatorisk: Hele transportkæde af de fem tungeste byggevarer
• Simpel metode: Direkte vej fabrik-byggeplads, dominerende transportform
• Ved ukendt transportform: Standard lastbil
• Ved ukendt afstand: 500 km (byggevarer), 200 km (jord) 



Energiforbrug

Elforbrug
• Regelmæssige måleraflæsninger 

(Bilag 3: Tabel 15) 
• Slutregnskab

Delmåler:
1. Maskiner
2. Skurby
3. Belysning
4. Transport
5. Opvarmning af råhus
6. Udtørring af råhus
7. Særlige forbrug (fx grundvandspumper)

Brændstofforbrug
• Udover dokumentation af 

transport
• Registrering eller beregning



Byggeaffald / materialespild

Byggeaffald
• Dokumentation af mængde og fraktioner af byggeaffald, herunder genbrug / 

genanvendelse

Materialespild
• Byggeaffald, som var beregnet til at indgår permanent i byggeriet
• Beregnes for hver byggevare
• Obligatorisk: Simpel metode, 10% standardværdi 
• Frivilligt: Faktisk dokumentation





Drifts- og vedligeholdelsesplan
for opretholdelse af indeklimaet

Krav

Inden ibrugtagning af en bygning skal 
der foreligge en drifts- og vedlige-
holdelsesplan for indeklimaet.

Drifts- og vedligeholdelsesplanen 
skal forholde sig til indeklimaet ud 
fra rummene og brugernes behov, 
sekundært hertil skal et lavt 
energiforbrug sikres.



Drifts- og vedligeholdelsesplan
for opretholdelse af indeklimaet

Anvendelse
Drifts- og vedligeholdelsesplanen skal beskrive, hvordan der samlet 
opnås et godt indeklima i bygningen med anvendelse af de 
forskellige systemer sommer og vinter samt i overgangsperioderne 
forår og efterår. Drifts- og vedligeholdelsesplanen skal både 
beskrive den daglige anvendelse af systemerne og den årlige 
kontrol af deres funktion og samspil.

En drifts- og vedligeholdelsesplan omfatter en beskrivelse af og 
samspillet mellem følgende:

• Opvarmning af rummene om vinteren
• Ventilation og udluftning om vinteren
• Ventilation og udluftning om sommeren
• Brug af solafskærmning på alle årstider
• Køling af rummene på alle årstider
• Brug af belysningen
• Brug af emhætte (kun boliger)

Omfanget af drifts- og vedligeholdelsesplanen udvides, hvis der er 
yderligere funktioner i bygningen eller anlæggene.



Drifts- og vedligeholdelsesplan
for opretholdelse af indeklimaet

Kontrol

• Årlig kontrol af ventilationssystemers 
drift, funktion og vedligehold.

• Årlig kontrol af luftstrømme og 
indregulering i mekaniske 
ventilationsanlæg.

• Årlig kontrol af udluftningssystemer.

• Årlig kontrol af solafskærmninger.

• Årlig kontrol af mekanisk køling.

• Årlig kontrol af lysstyring (ej bolig).

• Årlig kontrol af automatikkens 
indstilling (ej bolig).

• Kontrol af luftkvalitet (ej bolig).



Drifts- og vedligeholdelsesplan
for opretholdelse af indeklimaet

Hvordan?

• Tjeklister

• Tabeller med vigtigste værdier

• Tegninger, diagrammer

• Hvornår skal informationen 
opdateres, og hvem har ansvaret 
for det?



Dokumentation af
problematiske stoffer

Krav

Ved færdigmelding af en bygning 
skal der foreligge en komplet 
samling sikkerhedsdatablade for alle 
de materialer, hvor der er krav om 
sikkerhedsdatablad i kemikalie- og 
arbejdsmiljølovgivningen med flere. 
Sikkerhedsdatablade indsamles 
digitalt og indeholder en entydig 
reference til, hvor i bygningen 
materialerne er anvendt.



Dokumentation af
problematiske stoffer

Hvad skal der afleveres?

• Materialer, som ikke indeholder 
stoffer pa kandidatlisten

• Materialer, som indeholder stoffer 
pa kandidatlisten

• En entydig reference til, hvor i 
bygningen materialerne er anvendt

Hvordan skal det afleveres?
• PDF/A eller TIFF
• Simpelt, ikke formateret 

tekstdokument. Det vil f.eks. være 
.txt eller .csv dokumenter 



FRIVILLIG BÆREDYGTIGHEDSKLASSE
TESTPANEL

AFGASNINGER TIL INDEKLIMAET

13.  JANUAR 2021
SØREN AGGERHOLM



Afgasninger til 
indeklimaet

Krav

Inden ibrugtagning af en bygning må 
formaldehydindholdet i indeluften 
højst være 100 μg/m3, og TVOC i 
indeluften må højst være 1.500 μg/m3. 
Kravet skal dokumenteres ved måling.



Målinger - Boliger
I enfamiliehuse gennemføres der måling i stuen og det mindste soverum. Hvis der er 
forskel på byggematerialer eller ventilationen i soverummene, måles der i det rum, 
hvor der ud fra størrelse, ventilation, byggematerialer og færdiggørelsestidspunkt må 
forventes de højeste koncentrationer. Hvis der kan være tvivl, måles der i flere rum.

I etageboliger og sammenbyggede enfamiliehuse gennemføres der måling i tre boliger 
efter samme principper, som for enfamiliehuse. I etageboliger og sammenbyggede 
enfamiliehuse med maksimalt ti boliger er det dog tilstrækkeligt at måle i to boliger. 

For sammenbyggede enfamiliehuse, der bliver færdige på forskellige tidspunkter, kan 
der måles i de huse, der er færdige først, forudsat at der fastholdes mindst samme tid 
mellem færdiggørelse og indflytning i de øvrige huse, som i de huse, der er målt i.



Målinger – Andre bygninger end boliger
I andre bygninger end boliger gennemføres der måling i tre rum, hvor der ud fra 
størrelse, ventilation, byggematerialer og færdiggørelsestidspunkt må forventes de 
højeste koncentrationer. 

Hvis der kan være tvivl om, i hvilke rum der er de højeste koncentrationer, må der 
måles i flere rum.



Målinger – Konditioner
Rummene skal være klar til indflytning med alle byggearbejder inklusive, fx fugning og 
maling færdiggjorte, når målingen foretages. Hvis der er inventar i rummene, gælder 
kravene inklusive afgivelsen af formaldehyd og TVOC fra inventaret. Det er dog tilladt 
at flytte inventaret ud af rummene, inden målingerne foretages.

I naturligt ventilerede rum luftes der først godt ud i 15 minutter, hvorefter rummets 
vinduer, yderdøre og interne døre holdes lukket i mindst 8 timer, inden målingen 
foretages i det lukkede rum. 

I rum med mekanisk ventilation holdes vinduer, yderdøre og interne døre lukket i 
mindst 24 timer, inden målingen foretages i det lukkede rum. Ventilationsanlægget 
sættes i gang højst 3 timer, før målingen udføres. Ventilationsanlægget køres med 
minimums volumenstrømme for brugstiden om vinteren i hele perioden.



Målinger – Metode
Målingerne udføres i henhold til DS/ISO 16000-6: Indendørsluft - Del 6: Bestemmelse 
af flygtige organiske forbindelser i indendørsluft og luft i prøvekammer ved hjælp af 
aktiv prøveopsamling på Tenax TA®-sorbent og efterfølgende termisk desorption og 
gaskromatografisk analyse udført med MS eller med MSFID.

Målingerne foretages over 30 - 45 minutter.

Formaldehyd og TVOC skal analyseres separat.



Spørgsmål ?
Bæredygtighedsklasse.dk



Detaljeret eftervisning
af dagslysniveauet

Krav

I arbejdsrum og beboelsesrum 
(soveværelser og børneværelser 
undtaget), skal dagslyskravet i 
bygningsreglementet dokumenteres 
ved brug af en timebaseret metode 
for simulering af dagslysniveauet.



Detaljeret eftervisning
af dagslysniveauet

Hvordan?

Dokumenteres gennem simulering og 
rapportering som beskrevet i 
bygningsreglementets vejledning

https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-
bestemmelser/18/Vejledninger/Generel_v
ejledning

https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/18/Vejledninger/Generel_vejledning


Støj fra ventilationssystemer
i boliger

Krav

I boligers opholdsrum må 
støjniveauet LAeq fra ventilations-
systemer højst være 25 dB.



Støj fra ventilationssystemer
i boliger

Hvordan

Beregninger

• -

Målinger

• Målinger skal foretages i 
overensstemmelse med SBi-
anvisning 217 ”Udførelse af 
bygningsakustiske målinger”, 
afsnit 6. Korrektion for 
baggrundsstøj foretages efter 
retningslinjerne i DS/EN ISO 
16032.



Rumakustik 
i boliger

Krav

For boliger må efterklangstiden T i 
opholdsrum med gulvareal på 
mindst 20 m2 højst være 0,6 s.



Rumakustik 
i boliger

Hvordan

Beregninger

• DS/EN 12354-6 Bygningsakustik –
Beregning af bygningers akustiske 
egenskaber ud fra 
bygningselementers egenskaber –
Del 6: Lydabsorption i lukkede 
rum

Målinger

• SBi-anvisning 217 ”Udførelse af 
bygningsakustiske målinger”, 
afsnit 5.



Q&A
Spørgsmål og svar

baeredygtighedsklasse@tbst.dk



Tak for ordet
Bæredygtighedsklasse.dk



Tak for 
i dag
baeredygtighedsklasse@tbst.dk
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