
Workshop 3 
om den frivillige bæredygtighedsklasse 

Bolig- og Planstyrelsen
Præsentation v. Tine Faarup og Louise Meier Uldall, Kontor for Byggeri
Workshop 3 om den frivillige bæredygtighedsklasse
Torsdag den 30. september 2021, kl. 09:00-12:30



Velkommen til 3. workshop om 
den frivillige bæredygtighedsklasse

For lyden og forbindelsens skyld:

Hold dit webcam slukket.

Hold din mikrofon slukket. 

Ræk hånden op, hvis du ønsker ordet… 

…eller skriv dit spørgsmål i chatten



Dagsorden
09:00-09:15 Velkommen og intro til dagen

v. Bolig- og Planstyrelsen og BUILD

09:15-09:30 1. indlæg: Overvejelser og erfaringer med drift- og
vedligeholdelsesplan for opretholdelse af
indeklima i et renoveringsprojekt (15 min)
v. Amalie Sanderson Darville fra Juul & Hansen arkitekter Aps

09:30-10:00 Gruppediskussion (30 min)

10:00-10:10 Plenum (10 min) 

10:10-10:20 Pause
10:20-10:35 2. indlæg: Overvejelser og erfaringer med 

dokumentation af problematiske stoffer (15 min)
v. Morten Buus fra Buus Consult Aps

10:35-11:05 Gruppediskussion (30 min)

11:05-11:15 Plenum (10 min)

11:15-11:25 Pause
11:25-11:40 3. indlæg: Overvejelser og erfaringer med 

afgasninger til indeklimaet (15 min)
v. Maria Møldrup fra Henning Larsen Architects A/S

11:40-12:10 Gruppediskussion (30 min)

12:10-12:20 Plenum (10 min)

12:20-12:30 Afslutning



National strategi for bæredygtigt byggeri
Bred politisk aftale af 5. marts 2021



Status på testperioden - workshopforløb 

WS 1: Kickoff 13/01/2021
WS 2: Krav 1-3 21/05/2021
WS 3: Krav 4-6           30/09/2021
WS 4: Krav 7-9 18/01/2022
WS 5: Opsamling       XX/05/2022

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



Status på tilmeldte projekter

36 officielt tilmeldte projekter (44 projekter i alt)

11   Enfamiliehuse, kæde- og rækkehuse 
5 Etageboliger 
1   Blandet bolig og erhverv
5   Kontorbyggerier 
9   Institutioner 
3 Erhverv 
2   Andet byggeri (Vandværk, landbrug)



Forventet ibrugtagning
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Supplerende vejledning og informationsmateriale på 
Bæredygtighedsklasse.dk

• LCA i praksis – Vejledning og 
videoguider (BUILD)

• Guider og uddannelsesmateriale 
målrettet små og mellemstore 
entreprenører (VEB) 

• Spørgsmål og svar



Upload dokumentation på FBKtest.dk

• Opret login på FBKtest.dk – så er du i gang

• Evalueringen af bæredygtighedsklassen afhænger af 
de analyser, som laves med afsæt i jeres 
dokumentation



Drifts- og vedligeholdelsesplan for 
opretholdelse af indeklimaet

Krav

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



Indlæg 1:
Overvejelser og erfaringer med drift- og 
vedligeholdelsesplan for opretholdelse af 
indeklimaet 

v. Amalie Sanderson Darville fra Juul & Hansen 
Arkitekter Aps



ERFARINGER FRA 
DOKUMENTATION 
AF FBK4

Amalie Darville
Juul & Hansen Arkitekter 



Introduktion af 
projekter
Botilbud Søndersø

• 16 boliger fordelt på to afdelinger, med boliger til unge 
med autisme og særlige behov

• Bygget af hovedsageligt bio-basered materiale med 
DGNB guld og Frivillig bæredygtigheds klasse

• Udbud lavet under §12 af tilbudsloven

• Undersøgelser og forsøg af brandsikrede udført af DBI 
som led i ”Bedre Innovation/Dokumenteret 

brandsikkerhed for bæredygtigt byggeri”

• Bygningen står færdigt og de første 3 beboere er 
flyttet ind

• Fleksibelt byggeri der kan ændres funktion 



FBK 4 – drift- og vedligeholdelsesplan for 
opretholdelse af indeklimaet.
Nemt at følge dokumentation 
gennem FRAME

Nogle af dokumentations 
forslag passer ikke rigtig til 
dette projekt

Det kunne gøres tidligere 
hvordan man dokumenter ved 
passiv design eller smart



Konkret dokumentation

H U S M A P P E B E B O E R E  M A N U A L



Gruppediskussioner i grupperum

1. Alle får en invitation til et tilfældigt grupperum som accepteres

2. Start med en kort introduktion af hver deltager (Max 1 min. per person)

3. Udpeg en ordstyrer til at styre tid og sikre at alle kommer til orde

4. Udpeg en referent til at skrive korte svar i Forms på vegne af gruppen. I skal ikke 
nødvendigvis være enige (Link til Forms modtages i grupperums-chatten)

5. Ca. 25 min. til diskussion og besvarelse af tre spørgsmål (i Forms)

6. Herefter 10 min. i plenum med opsamling og drøftelser (Med afsæt i Forms besvarelser)

Vi (BPST og BUILD) sidder med på en lytter i de forskellige grupper

Formålet er, som en del af evalueringen og analyser, at få 
indsigt i jeres overvejelser og erfaringer med kravene.



Gruppediskussion 1: 
Drift- og vedligeholdelsesplan (indeklima)

1. Hvordan har I grebet kravet an i forhold til 
dokumentation og implementering? 

2. I hvilken udstrækning er vejledningsmateriale 
forståeligt og fyldestgørende? 

3. Hvilken effekt har kravet haft på 
designprocessen og byggeriet?



Vejledning til udfyldelse af spørgeskemaer i Forms

Sådan gør du:

1. I tilgår spørgeskemaet ved at klikke 
på det link, der tilsendes i Teams-
chatten (åbnes i en browser)

2. Skriv jeres svar ind i felterne under 
spørgsmålene. 

3. Tryk på ‘Send’, når I har besvaret de 
tre spørgsmål.





10:10 - 10:20



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.



Indlæg 2:
Overvejelser og erfaringer med 
dokumentation af problematiske 
stoffer

v. Morten Buus fra Buus Consult ApS



HusCompagniet – frivillig bæredygtighedsklasse



Det CO2-venlige huse



Dokumentation af problematiske stoffer



Dokumentation af problematiske stoffer



Dokumentation af problematiske stoffer



Erfaringer og refleksioner

• Et fornuftigt krav der kigger frem i tiden

• Overkommeligt at gennemføre

• Nye digitale løsninger på vej

• Sikkerhedsdatabladenes indhold kan være svært at 
tolke - Udfordring at kommunikere/synliggøre 
værdien nu og her

• Krav til udformning af anvendelseslisten kan evt. 
præciseres/eksemplificeres (entydig)

• Hvordan håndteres opdatering ved fremtidige 
arbejder i praksis?

• Form og indhold må forventes at ændre sig over tid





Gruppediskussion 2:
Dokumentation af problematiske stoffer

1. Hvordan har I grebet kravet an i forhold til 
dokumentation og implementering? 

2. I hvilken udstrækning er vejledningsmateriale 
forståeligt og fyldestgørende? 

3. Hvilken effekt har kravet haft på 
byggeprocessen og byggeriet?





11:15 - 11:25



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.



Indlæg 3:
Overvejelser og erfaringer med 
afgasninger til indeklimaet

v. Maria Møldrup fra Henning Larsen Architects A/S



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



1. Hvordan har I grebet kravet an i forhold til 
dokumentation og implementering? 

2. I hvilken udstrækning er vejledningsmateriale 
forståeligt og fyldestgørende? 

3. Hvilken effekt har kravet haft på 
designprocessen og byggeriet?

Gruppediskussion 3:
Afgasninger til indeklimaet





Næste gang: Workshop 4  

WS 1: Kickoff 13/01/2021
WS 2: Krav 1-3 21/05/2021
WS 3: Krav 4-6           30/09/2021
WS 4: Krav 7-9          18/01/2022
WS 5: Opsamling       XX/05/2022

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





Hjemmeside: Baeredygtighedsklasse.dk

Mail: baeredygtighedsklasse@bpst.dk


	00_WS3_FBK_20210930 - uden indlæg1.pdf
	01_Indlæg om drift og vedligeholdelsesplan.pdf
	02_Indlæg om dokumentation af problematiske stoffer.pdf
	03_Indlæg om afgasning til indeklimaet.pdf

