
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
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