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Præsentation v. Asser Simon Chræmmer Jørgensen, Kontor for Byggeri
Den energifaglige dag v. Videncenter for energibesparelser i bygninger
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Hvorfor en frivillig 
bæredygtighedsklasse?

• Ambitionen er at tilbyde et 
lettilgængeligt og ensartet grundlag at 
opføre bæredygtig byggeri efter

• Testfasen skal modne branche til at 
bygge mere bæredygtigt

• Klassen skal gennemgå en toårig 
testfase for at indsamle erfaringer og 
evaluere brugen af klassen

• Alle bygherrer inviteres til at deltage i 
testfasen og bidrage til udviklingen af 
fremtidige krav til bæredygtighed



Hvilken værdi skaber 
bæredygtighedsklassen?

Bæredygtighedsklassens helhedsorienterede 
fokus på byggeriet kan give bygherre, 
bygningsejer og bruger værdi i form af:

• Lavere miljø- og klimapåvirkning

• Sundere indeklima 

• Holdbar økonomi i både opførelse og drift



Bæredygtighedsklasse.dk

• Vejledning om den frivillige 
bæredygtighedsklasse i PDF og HTML

• Vejledning om tilmelding, casebank og 
dokumentation af krav i PDF og HTML

• Tilmeld byggeprojekt

• Casebank

• Indsend case

• Indsend dokumentation (FBKtest.dk)

• Testpanel

• Videndeling og arrangementer 



Status på testperioden



Formidling af FBK

• Der har været stor 
interesse for at høre                 
om og drøfte FBK

• Mange forskellige 
spørgsmål, hvoraf                      
flere går igen, bl.a.:

‐ Manglende reference-
værdier til LCA kravet

‐ Omkostninger, særligt             
ift. byggepladskravet         
samt LCA

‐ Hvorfor FBK, når                        
vi har DGNB og andre 
certificeringsordninger?



Tilmeldte projekter og 
henvendelser

• Otte officielt tilmeldte projekter pt.

• Realdania understøtter 31 projekter

• En del henvendelser pr. telefon, alt fra 
bygherrer og rådgivere til producenter

• Spørgsmål om hvilke typer bygninger der 
kan være med, fx landbrugsbygninger 
(uopvarmet/produktion), renoveringer 
og allerede igangsætte byggeprojekter.



Krav



Livscyklusvurdering – bygningens

samlede klimapåvirkning

Krav

Ved ansøgning om byggetilladelse og 
ved færdigmelding af en bygning skal 
der foreligge en hhv. indledende og 
endelig livscyklusvurdering (LCA), 
som vurderer bygningens samlede 
klimapåvirkning.



Livscyklusvurdering



Ressourceanvendelse

på byggepladsen

Krav

Transport, energi- og vandforbrug på 
byggepladsen samt mængden af 
byggeaffald skal måles, registreres 
og dokumenteres.

Transport, energiforbruget og 
byggeaffald opgøres og benyttes i 
den endelige LCAberegning ved 
færdigmelding af byggeriet. 
Vandforbruget på byggepladsen 
afrapporteres separat.



Totaløkonomisk analyse – omkostninger

til opførelse, drift og vedligehold

Krav

Ved færdigmelding af en bygning 
skal der foreligge beregninger af 
totaløkonomi (LCC) for mindst tre 
væsentlige valg, hvor to eller flere 
alternativer sammenlignes for hvert 
af de tre valg.

De totaløkonomisk væsentlige valg, 
der foretages af bygherre, kan fx 
være det bærende system i 
bygningen, vinduer og 
facadebeklædning.



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.



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.



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.



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.



Støj fra ventilationssystemer

i boliger

Krav

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



Rumakustik 

i boliger

Krav

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



Hvad koster det?

• Omkostningerne er 
ekstraomkostninger til 
opfyldelse af kravene i 
den frivillige bæredygtig-
hedsklasse. Andre BR-krav 
forudsættes opfyldt.

• Omkostningerne er 
opgjort som de direkte 
følger af kravene. De 
steder, hvor der er valgt 
andre løsninger i kraft af 
en LCA eller en LCC, er de 
evt. merudgifter til disse 
løsninger ikke medtaget.

• Afledte økonomiske 
effekter af kravene, fx 
mindre materialeforbrug 
og energibesparelser, er 
ikke medtaget i bereg-
ningerne af omkostninger.

• Timeforbrug er baseret  
på personer med forud-
gående erfaring.

• Priser er ekskl. moms.



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


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


Dokumentation af krav

• BUILD - Institut  for Byggeri, By og 
Miljø (AAU) står for evalueringen

• Indsend dokumentation via 
hjemmesiden FBKtest.dk                                      
fra august 2020

• Guide gennem den praktiske 
indsendelse af dokumentationen 

• Muligt løbende at ændre og tilføje i 
den indsendte dokumentation

• Kontrol af dokumentation

• Vurdering af efterlevelse



Evaluering ved BUILD

• Kvalitative interview

• Survey-undersøgelse 

• Dokumentation af krav

• Inputs fra testpanel 

• Inputs fra arrangementer fx webinar/workshops



Supplerende vejledning til FBK på vej

• LCA i praksis - Introduktion og 
eksempler for livscyklusvurdering i 
byggeprojekter v. BUILD & TBST

• Informationsmateriale og 
vejledning målrettet små og 
mellemstore entreprenører                
v. Videncenter for energi-
besparelser i bygninger



?
?

Spørgsmål



Tak for 
ordet.
Asser Simon Chræmmer Jørgensen

Kontor for Byggeri, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bæredygtighedsklasse.dk / baeredygtighedsklasse@tbst.dk


