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Indledning

© RUBOW arkitekter og Pictury

I

maj 2020 blev et nyt frivilligt element tilføjet i den danske byggebranche. Boligministeren præsenterede d. 29. maj den frivillige
bæredygtighedsklasse (FBK), som har til formål at fremme bæredygtigt byggeri i Danmark ved at sætte fokus på miljø, totaløkonomi
og indeklima. På sigt er det målet at indføre krav om bæredygtighed
i bygningsreglementet, og den frivillige bæredygtighedsklasse er
startskuddet til dette. Frem til år 2023 fungerer den frivillige bæredygtighedsklasse i en afprøvningsperiode. Den endelige udformning af krav til bæredygtighed i bygningsreglementet bliver således
baseret på de erfaringer, som skabes frem mod 2023.

grundlag er derfor blevet skabt hos mange af de danske rådgivere,
bygherrer og entreprenører. Selv om den frivillige bæredygtighedsklasse ikke forsøger at være en certificeringsordning, er der flere
umiddelbart synlige sammenhæng mellem FBK og certificeringsordningernes formål, indhold og årsagen til deres fremgang. Det er derfor et relevant anliggende at undersøge, hvordan den nye frivillige
bæredygtighedsklasse er sat op og udspiller sig sammenlignet med
de to af de mest anvendte certificeringsordninger i Danmark, nemlig
DGNB og Svanemærket. Nærværende rapport og projekt har til formål at undersøge netop dette.

Krav om bæredygtige tiltag og løsninger er heldigvis ikke et nyt
fænomen i den danske byggebranche. Certificeringsordninger, som
DGNB og Svanemærket, har igennem nyere tid fundet mere og
mere indpas hos de danske bygherrer, og et støt stigende erfarings-

Miljømærkning Danmark og DK-GBC har været inddraget i projektet
til løbende kommentering af rapporten.
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Rapporten er udarbejdet for Realdania.
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Formål
Nærværende rapport præsenterer en komparativ analyse af den
nye frivillige bæredygtighedsklasse og henholdsvis certificeringsordningerne DGNB og Svanemærket. Analysen beror på en direkte
sammenligning af de opsatte krav og kriterier i de tre bæredygtighedsevalueringer. I sammenligningen evalueres eksempelvis
formål, indhold, krav om gøremål, niveau for resultater og lignende.
Analysens resultater skal synliggøre, hvordan FBK rammer ind i certificeringsordningerne og hvilke sammenfald der kan udledes. Dette
ønskes udtrykt både i ord og i henholdsvis hvor mange point, der
kan opnås i DGNB, og i hvor mange krav, der kan overholdes i Svanemærket. Resultatet kan derved bruges til at kommentere på de
mange aktuelle refleksioner over en ny frivillige bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet.
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Læsevejledning
Rapporten indledes med en introduktion til FBK, DGNB og Svanemærket. Derefter præsenteres det i afsnit 5, hvorledes de
komparativer analyser er udført, og hvordan omfanget af sammenlignelighed er håndteret. Afsnit 6 præsenterer det overordnede
resultatbillede for henholdsvis FBK vs. DBNB og FBK vs. Svanemærket. Rapporten afsluttes med et opsummerende og perspektiverende afsnit.
Arbejdets detaljerede evalueringer og grundlæggende sammenligninger fremgår af henholdsvis appendiks og bilag.
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Grundlæggende om FBK, DGNB og
Svanemærket
4.1

Den frivillige bæredygtighedsklasse

Den frivillige bæredygtighedsklasse er et nyt tiltag i bygningsreglementet, som har til ambition at definere og tilbyde et lettilgængeligt
og ensartet grundlag at opføre bæredygtigt byggeri efter.
Bæredygtighedsklassens overordnede fokus er drøftet i et tidligere
udviklingsforløb med byggebranchen1. Nu skal kravene i bæredygtighedsklassen og niveauerne heri testes sammen med byggebranchen frem til sommeren 2022. I denne periode afprøves og afklares
indhold i en første version af en forventelig obligatorisk bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet.
Målsætningen er på sigt, at indføre krav til bæredygtighed i bygningsreglementet på et velafprøvet og dokumenteret grundlag og
med bred inddragelse af byggebranchen.

Bæredygtighedsklassen er udviklet med udgangspunkt i nybyggeri,
men vil også kunne anvendes og testes på større ombygninger.
Der er i alt ni konkrete krav i den frivillige bæredygtighedsklasse,
hvoraf to alene retter sig mod boliger – krav nr. 8 og 9. Således skal
boliger opfylde ni krav, mens øvrigt byggeri skal opfylde syv krav for,
at den frivillige bæredygtighedsklasse er efterlevet. Alle krav skal
efterleves og dokumenteres for at et byggeri opnår titlen. Tabel 1
præsenterer indholdet i FBK og sætter det i relation til eksisterende
krav i BR18. Ud af de ni krav i FBK er der 2 krav, som orienterer sig
mod den miljø og klimamæssige kvalitet, 1 krav som orienterer sig
mod den økonomiske kvalitet og således 6 krav som orienterer sig
mod den sociale kvalitet.

I FBK fremgår et niveaubaseret krav i fem ud af de samlede ni
kriterier. For disse fire kriterier (FBK 1, 6, 7, 8 og 9 – markeret
med * i Tabel 1) er der fastlagt en grænseværdi eller et bestemt
niveau, som et projekts performance skal måles op imod. Hvis der
i en fremtidig version af FBK indføres flere niveaubaserede krav,
må det kunne forventes, at flere sammenhæng mellem FBK og
henholdsvis DGNB og Svanemærket vil opstå.

Eksempel
Indførelse af et niveaukrav i FBK 5 – dokumentation af
problematiske stoffer – vil kunne afføde, at rådgivere skal
dykke ned i bl.a. sikkerhedsdatabladene på lignende vis, som
det kræves i Svanemærket. Dele af arbejdet til kapitel 4 i
Svanemærket vil derfor kunne udføres i forbindelse med FBK
5. På nuværende tidspunkt er det evalueret at kapitel 4 i Svanemærket og FBK5 har et fælles ønske om at sætte fokus på
materialer/indholdsstoffer, men at overholdelse af FBK 5 ikke
udløser overholdelse af Svanemærkets kapitel 4.

1 https://www.innobyg.dk/media/75595/frivillig-baeredygtighedsklasse-br-18_final-rapport.pdf).
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Krav i FBK

Beskrivelse af krav

Krav i BR18

1. Livscyklusvurdering – bygningens samlede klimapåvirkning*

Miljø

Ved ansøgning om byggetilladelse og ved færdigmelding af en bygning skal
der foreligge hhv. en indledende og en endelig livscyklusvurdering (LCA),
som vurderer bygningens samlede klimapåvirkning. Der introduceres en
LCA-grænseværdi på 12 kg CO2/m2/år for byggeri over 1000 m2.

BR indeholder i dag ikke krav om livscyklusvurdering. Formålet med
byggeloven er dog blandt andet at fremme foranstaltninger, der modvirker
unødvendigt ressourceforbrug i bebyggelser.

2. Ressourceanvendelse på byggepladsen

Miljø

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 LCA-beregning ved færdigmelding af byggeriet. Vandforbruget på
byggepladsen afrapporteres separat.

BR indeholder ikke krav om ressourceforbrug på byggepladsen.
Der er krav om bl.a. sikkerhed for personer og bygninger på og omkring
byggepladsen,
brandværnsforanstaltninger, gener på anden grund og beskyttelse af
fugtfølsomme byggematerialer.

3. Totaløkonomisk analyse – omkostninger til opførelse, drift og vedligehold

Økonomi

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.

BR indeholder ikke krav om beregning af totaløkonomi, men blandt andet
energikravene i bygningsreglementet er fastlagt ud fra, hvad der er totaløkonomisk fordelagtigt.

4. Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet

Social

Inden ibrugtagning af en bygning skal der foreligge en drifts- og vedligeholdelsesplan 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 vedligeholdelsesplanen skal både beskrive den daglige anvendelse af systemerne og den årlige kontrol af deres funktion og samspil.

BR indeholder krav om rensning, drift og vedligehold af ventilations-systemer.
For tekniske installationer gælder, at kravene i bygningsreglementet skal
opretholdes i hele bygningens levetid, og at der skal foreligge en drifts- og
vedligeholdelsesmanual.
BR indeholder derudover krav om funktionsafprøvning af de tekniske
installationer med henblik på at efterprøve og dokumentere, at de ved
ibrugtagning fungerer efter hensigten og opfylder de relevante minimumskrav.

5. Dokumentation af problematiske stoffer

Social

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.

BR indeholder krav, der retter sig mod forureninger fra byggematerialer,
dog alene rettet mod forureninger af indeklimaet. Regulering vedrørende
byggematerialers egenskaber og indhold af problematiske stoffer er
relateret til byggevareforordningen og REACHforordningen, som er EU’s kemikalielovgivning. Arbejdsmiljølovgivningen regulerer brug af sikkerhedsdatablade (SDS) på byggepladser (og andre steder).

6. Afgasninger til indeklimaet*
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.
Social

BR indeholder ikke specifikke krav til indholdet af VOC’er, dog henviser i vejledningsteksten til BR til WHO’s anbefalinger om, at det samlede formaldehydniveau i indeluften ikke overstiger 100 μg/m3. BR indeholder generelle
bestemmelser om forureninger fra byggematerialer samt undergrunden.
Der indgår desuden et specifikt krav om træbaserede pladers afgasning
af formaldehyd og et specifikt krav vedrørende indhold af den radioaktive
gasart radon i indeluften.

7. Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet*

Social

I arbejdsrum og beboelsesrum (soveværelser og børneværelser undtaget),
skal dagslyskravet i bygningsreglementet dokumenteres ved brug af en
timebaseret metode for simulering af dagslysniveauet.
Daglyset skal overholde kravet om sDA300,50% > 50% i nyttearealet.

BR indeholder krav om, at rum skal have en sådan tilgang af dagslys, at de
er tilstrækkelig belyste. I den forbindelse henviser BR til to metoder for
dokumentation. Den ene metode baserer sig på glasarealet ift. gulvarealet
med korrektion for skyggende omgivelser mv., mens den anden metode er
en timebaseret simulering af dagslysforholdene.

8. Støj fra ventilationssystemer i boliger*
I boligers opholdsrum må støjniveauet LAeq fra ventilationssystemer højst
være 25 dB.

BR indeholder krav om, at boliger generelt skal opfylde klasse C i DS 490,
svarende til 30 dB.

Social
9. Rumakustik i boliger*
For boliger må efterklangstiden i opholdsrum med gulvareal på mindst 20
m2 højst være 0,6 s.

Social

BR indeholder et generelt funktionskrav om, at bygninger skal have sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende lydforhold.
Der er ikke specifikke krav til efterklangstiden indvendigt i boliger, dog
nævnes en efterklangstid på 0,6 sek. Som forslag til projekteringsværdi for
større opholdsrum i vejledningsteksten til BR.

Tabel 1 Den frivillige bæredygtighedsklasse – indhold og evaluering ift. BR18. FKB-kriterier markeret med * indeholder
niveaubaseret krav imens øvrige krav er proces-/udførelsesbaseret. Kilde og inspiration: bæredygtighedsklasse.dk
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4.2

DGNB

DGNB er oprindeligt en tysk bæredygtighedscertificeringsordning og navnet er en forkortelse for ”Deutsche Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen”. Ordningen er baseret på EN-standarden for
bæredygtighedsvurdering af bygninger EN15643 Sustainability of
construction works – Assessment of buildings. DGNB er oversat til
dansk og er blevet tilpasset den danske byggebranche og de danske
byggeregler og -normer. Denne tilpasning er en konstant igangværende proces hos Green Building Council Denmark (GBC-DK), som
varetager driften og udviklingen af DGNB-systemet i Danmark.

DGNB-systemet består af 37 kriterier med tilhørende underkriterier,
der pointgives og vægtes i forhold til hinanden. Point og vægtninger resulterer i, at én samlet score kan udregnes. Herigennem kan
DGNB-ordningen bruges til at lave én samlet evaluering af, hvor
bæredygtigt et byggeri eller et byområde er. Vægtningen og sammenlægningen til én samlet score i DGNB indikerer desuden, at bæredygtighed – i et DGNB-perspektiv – både handler om at score højt
på de enkelte parametre, men også om at skabe balance imellem de
mange parametre et byggeri består af. Netop det helhedsorienterede syn på bæredygtighed kendetegner DGNB.

De kvaliteter, som vurderes gennem DGNB, har afsæt i de oprindelige tre bæredygtighedsaspekter fra Rio-erklæringen (miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed), som i DGNB-ordningen
suppleres med vurdering af tekniske kvaliteter, der dækker over
de fysiske rammer, og af proceskvaliteter, som dækker over selve
udviklingsprocessen. Foruden bygningens kvaliteter vurderes nærområdets kvaliteter.

Kriterierne i DGNB er overordnet opdelt i 6 kategorier som vist på
Figur 1. Kategorierne vægtes med anviste vægtninger. Afhængig af,
hvor mange point et projekt opnår – totalt og på hver af de fem bygningsrelaterede kategorier – tildeles der et såkaldt sølv, guld eller
platincertifikat, se Figur 2. Dokumentationsgrundlaget for en certificering gennemgås af Green Building Council Denmark (GBC-DK) som
en uvildig gennemgang.

Miljømæssig
kvalitet
22,5 %

Økonomisk
kvalitet
22,5 %

Social
kvalitet
22,5 %

Teknisk kvalitet 15 %

Proces kvalitet 12,5 %

Områdets kvalitet 5 %

Figur 1 DGNB-kategorier og tilhørende vægtninger.
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Figur 2 De tre DGNB certifikatniveauer som kan opnås. Platin er det højeste niveau.
Begrebet hovedområde dækker over miljøkvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet,
teknisk kvalitet og proceskvalitet.

DGNB kriterier
PRO1.1

Kvalitet i forberedelsen af projektet

SOC1.2

Indendørs luftkvalitet

PRO1.4

Bæredygtighed i entrepriseudbud

SOC1.3

Akustisk indeklima

PRO1.5

Vejledning om vedligehold og brug af bygningen

SOC1.4

Visuel komfort

PRO1.6

Procedure for arkitektonisk kvalitet

SOC1.6

Kvalitet af udearealer

PRO2.1

Byggeplads/Byggeproces

SOC2.1

Universelt design

PRO2.2

Dokumentation af kvalitet i udførelsen

SOC3.2

Bygningsintegreret kunst

PRO2.3

Commissioning

SOC3.3

Plandisponering

PRO2.4

Brugerkommunikation

TEC1.1

Brandsikring og sikkerhed

ENV1.1

Livscyklusvurdering (LCA)

TEC1.3

Klimaskærmens kvalitet

ENV1.2

Miljøfarlige stoffer

TEC1.4

De tekniske systemers tilpasningsevne

ENV1.3

Ansvarsbevidst ressourceindvinding

TEC1.5

Design for vedligehold og rengøringsvenlighed

ENV2.2

Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning

TEC1.6

Nedtagning og genanvendelse

ENV2.3

Effektiv arealanvendelse

TEC1.8

Dokumentation med miljøvaredeklarationer (EPD)

ENV2.4

Biodiversitet

TEC3.1

Mobilitetsinfrastruktur

ECO1.1

Totaløkonomi (LCC)

SITE1.1

Lokalmiljø

ECO2.1

Fleksibilitet og tilpasningsevne

SITE1.2

Områdets og kvarterets image og tilstand

ECO2.2

Robusthed

SITE1.3

Trafikforbindelser

SOC1.1

Termisk komfort

SITE1.4

Adgang til faciliteter i nærområdet

Ud over selve sølv/guld/platin-certifikatet kan en bygning også
opnå ekstra udmærkelser for henholdsvis god arkitektur (DGNB Diamant) og/eller sundhed og velvære for bygningens brugere (DGNB
Hjerte). Udmærkelserne er vist på Figur 3 og på Figur 4.
Følgende bygningstyper kan DGNB-certificeres: Kontor, Uddannelse, Børneinstitutioner, Beboelse, Hotel, Butik, Logistik, Produktion. Hertil kommer hospitaler og enfamiliehuse, som pt. findes i
pilotudgave og ved at blive opdateret. Endeligt findes en flex-certificering til blandet byggeri.

Figur 4 DGNB Diamant

Figur 3 DGNB Hjerte
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4.3

Svanemærket

Svanemærket er Nordens officielle miljømærke. At det er officielt
betyder, at det er en frivillig ordning som har myndighedernes opbakning. Svanemærket går på tværs af lande og produktgrupper, og
arbejder vedvarende og kontinuerligt på at gøre en lange række produkter grønnere og mere bæredygtige. Miljømærkning Danmark har
ansvaret for Svanemærket i Danmark. De kontrollerer og certificerer
svanemærkede produkter, services og bygninger. Svanemærket er
ISO certificerede efter ISO 14024 Type 1 Miljømærke.
Det overordnede mål med Svanemærket er at mindske den samlede
miljøbelastning; på den måde gavner Svanen både mennesker,
miljøet og jordens ressourcer. Netop den helhedsorienterede miljøbeskyttelse er Svanemærkets styrke, fordi der er stillet miljøkrav
hele vejen fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering – det vil sige i hele produktets livscyklus. Se illustrering på Figur
5.
Materialer i svanemærket byggerier skal i forlængelse af ovenstående også leve op til række skrappe krav for sundhedsskadelige
stoffer. Derudover stiller svanemærket byggeri krav om bæredygtigt
certificeret træbrug og krav om lavt energiforbrug, godt dagslys,
ordentlig ventilation og fugtsikring, mm. Figur 6 giver et overblik for
Svanemærket byggeri.
Et svanemærket byggeri bliver gennemgået af en uvildig tredjepart i
både byggeproces og det færdige byggeri.

Figur 5 Illustrering af svanemærkets helhedsorienterede evaluering af
produkter, herunder byggematerialer. (illustration fra Svanemærket)

Svanemærkeordningen for byggeri er opbygget af 41 obligatoriske
kriterier fordelt på 7 kategorier, plus 14 pointgivende kriterier, se
Tabel 2 og Tabel 3.

Stærke miljø- og
klimakrav kriterier

•
•
•
•
•

Reduceret energiforbrug
Vandbesparende installationer
Klima og kemikaliekrav til byggeprodukter
Brug af certificeret træ
Affaldshåndtering i både byggeproces og
brugsfasen
• Biodiversitet
• Lokale energikilder

Stærkt fokus på indeklima og
den sociale dimension

•
•
•
•
•

Lav afgasning af skadelig kemi
Krav til god akustik
Krav til godt med dagslys
Fugtsikring i byggeproces
Det sociale rundt om bygningen

Figur 6 Svanemærket byggeri – de 3 dimensioner (illustration fra Svanemærket)
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Økonomisk kvaliteter og
højt kontrolniveau

• Lavt energiforbrug
• Høj byggeteknisk kvalitet ved
> Materialekontrol
> Fugtsikring
> Kvalitetskontrol
• Vi kontrollerer på byggepladserne
• Logbog og materialepas

Afhængig af bygningstype er der krav om en bestemt opnået pointsum (foruden overholdelse af alle de obligatoriske) for at et byggeri
kan kaldes svanemærket:

Kategorier for de 41 obligatoriske krav
1

Generelle krav

• For lejligheder skal der opnås mindst 17 ud af de 44 mulige point.
• For huse skal der opnås mindst 16 ud af de 42 mulige point.
• For bygninger til daginstitutioner og skoler skal der opnås mindst
15 ud af de 39 mulige point.

2

Ressourceeffektivitet (energi, klima og affald)

3

Indeklima

4

Kemiske produkter, byggeprodukter, byggematerialer, træprodukter, mv.

5

Kvalitetsstyring af byggeproces

Kriteriernes individuelle point adderes.

6

Kvalitets- og lovkrav

7

Instruktioner for beboere og administration

Følgende bygningstyper kan opnå Svanemærket:
• Lejligheder og huse
• Daginstitutioner og skoler
• Tilbygninger til ovenstående
• Renoveringer (også af kontor)
• (kontor: er pt ikke muligt, men det er på vej)

Tabel 2 Kategorier for de 41 obligatoriske krav i Svanemærkeordningen

For svanemærket byggeri arbejdes der desuden med to begreber:
Materialepas og logbog. Disse redskaber bruges til at have det fulde
overblik over alle materialer i en given bygning.

Pointgivende krav

Max point

Max point
Huse

Skoler/
daginstitution

Flerfamilieejendom

Max point

P1

Energitilskud fra lokal energikilde eller energigenvinding

6

6

6

P2

Individuel måling af brugsvand

1

Ikke relevant

Ikke relevant

P3

Beregnede VVC-tab

1

Ikke relevant

Ikke relevant

P4

Hvidevarer i den bedste energiklasse

3

3

3

P5

Energieffektive sanitetsarmaturer

3

3

3

P6

Cement og beton med reduceret energi- og klimapåvirkning

2

2

2

P7

Trækonstruktion

2

2

2

P8

Bedre lydmiljø (gælder kun for huse og lejligheder)

3

3

Ikke relevant

P9

Miljømærkede byggeprodukter og byggevarer

10

10

10

P10

Produkter i klorfri plast

2

2

2

P11

Lister i træ fra certificeret skovbrug

2

2

2

P12

Genanvendt eller genbrugt materiale i byggeprodukter

3

3

3

P13

Materialegenvinding af byggeaffald

3

3

3

P14

Grønne tiltag
Total

3

3

3

44

42

39

11
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Arbejdsproces og evaluering
I det følgende afsnit uddybes hvordan sammenligningerne er planlagt og udarbejdet. Rammen for analyserne og projektet som helhed
er defineret ved følgende statement:

Hvis et byggeri lever op til alle kravene i FBK, hvilke kriterier i henholdsvis
DGNB- og Svanemærkeordningen er så helt eller delvist overholdt?
Med udgangspunkt i ovenstående er der udført en komparativ analyse imellem de ni kriterier i den frivillige bæredygtighedsklasse og
kriterierne i henholdsvis DGNB- og Svanemærkeordningerne, som
drager paralleller til indholdet i FBK.

© Sora (redigeret)

Kriterier, hvor der åbenlyst ikke er samhørighed, fremgår ikke af
analysen. Eksempelvis evaluerer FBK ikke på energieffektive hvidevarer, hvorfor kriterier herom i Svanemærket ikke indgår.
Materialegrundlaget for analysen er:
• Vejledning om den frivillige bæredygtighedsklasse (maj 2020)
• DGNB-2020-manualen
• Svanemærkets kriterienotat (version 3.11)
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I de komparative analyser er der udført sammenligning på følgende
parametre:
Parameter

Definition

Beskrivelse/
gøremål

Oplister formål på et overordnet niveau

Metode/
forudsætninger

Går i dybden med de helt specifikke krav til fx beregning,
dokumentation o.l.

Krav/ niveau

Omhandler hvad der skal til, for at et kriterie kan siges at
være opfyldt (niveau- eller dokumentbaseret).

5.1

Omfang af sammenhæng

For pointgivende kriterier, hvor der er samhørighed mellem FBK
og ordningerne, er det noteret hvilke point som et fyldestgørende
FBK-projekt ville kunne udløse i certificeringsordningerne.

Der forekommer kriterier i FBK og i hhv. DGNB og Svanemærket, hvor
formål er enslydende, men hvor krav til metode og/eller dokumentationsmateriale er afgørende forskellig. I sådanne tilfælde opnås der
ikke point/overholdelse.

I Svanemærkeordningen er der 41 obligatoriske kriterier, som skal
overholdes, og som ikke er en del af ordningens pointsystem. I de
tilfælde, hvor et FBK-kriterie giver anledning til overholdelse af et
obligatoriske kriterie, markeres dette i analysen og rapportens følgende afsnit med ordlyden ’Obligatorisk overholdt’.

Det skal pointeres, at det potentielle niveau ikke er et udtryk for en
holdning til, hvad FBK bør eller ikke bør indeholde i fremtiden. Det
potentielle niveau antyder blot en kortlægning af muligheder for at
bygge/designe endnu mere bæredygtigt iht. perspektivet i enten
Svanemærket eller DGNB.

Der introduceres tre niveaubegreber i nærværende projekt som beskriver omfanget af samhørighed:

Standardbyggeri (BR18)

Direkte point/overholdt

Potentielle point/overholdt

Niveauet indikerer, at der er sammenhæng
mellem kriterierne i enten Svanemærket eller
DGNB og de krav som et standardbyggeri
(BR18) lever op til. Almindelig projektdokumentation kan altså bruges som certificeringsdokumentationen.

Niveauet indikerer, at dokumentation af et
FBK-kriterie kan bruges direkte som dokumentationsmateriale i DGNB eller Svanemærket.

Niveauet indikerer, at der – med afsæt i
arbejdet til FBK-dokumentationen – kan ydes
en mindre ekstraindsats for at overholde yderligere krav i enten DGNB eller Svanemærket.

Eksempel
I DGNB pointgives LCA-analyser på bygningsdelsniveau. I FBK skal der
udformes en samlet LCA-beregning på bygningsniveau. Det er altså
oplagt og simpelt, at udforme delanalyser forinden udførelse af den fulde
LCA-beregning på bygningsniveau. Det er simpelt og oplagt fordi projektet
alligevel er i færd med at arbejde med LCA-værktøjet og indhente mængder. Således udløses potentielle point.
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06

Den frivillige bæredygtighedsklasse
versus certificeringsordningerne
I Tabel 4 er opstillet et overordnet overblik over de fundne sammenfald mellem FBK/DGNB og FBK/Svanemærket. Der kan ikke læses
på tværs mellem kolonnerne for DGNB og Svanemærket. Tabellen
skal læses ud fra midtekolonnen (FBK), og så enten til højre eller
venstre.

Detaljeret evaluering for hvert kriterie fremgår af appendiks. I de
følgende afsnit anvendes information i tabeller og appendiks som
grundlag for en yderligere databehandling og visualisering af sammenligningen mellem FBK og henholdsvis DGNB og Svanemærket.

I Tabel 5 oplistes hvilke eksakte kriterier i henholdsvis DGNB og
Svanemærket, som FBK-kriterierne rammer ind i. Denne tabel er
tiltænkt læseren, som har indgående kendskab til kriterieindholdet
i henholdsvis DGNB og Svanemærket. Igen kan der ikke læses på
tværs i tabellen.

Svanemærket

FBK

Cement og beton med reduceret energiog klimapåvirkning

P6

Trækonstruktion

P7

Genanvendt eller genbrugt materiale
i byggeprodukter

P12

Bygningens energibehov

O4

Materialegenvinding af byggeaffald

P13

1

2

3

Anvisninger til drift og vedligeholdelse

O41

Ventilation

O11

4

DGNB
ENV 1.1.1

Livscyklusvurdering i tidlig planlægningsfase

ENV1.1.2

LCA-resultater ift. referenceværdier

ENV1.1.3.2

LCA-beregning udført for yderligere faser

ENV1.1.4

Brug af genanvendte komponenter eller bærende
konstruktioner

TEC1.8

Miljøvaredeklarationer (EPD)

TEC1.6

Nedtagning og genanvendelse

ENV1.1.3.2

LCA-beregning udført for yderligere faser

PRO2.1.1

Byggeplads/byggeproces

ECO1.1.2.1.2

Totaløkonomisk optimering i projekteringsfasen

ECO1.1.3

Totaløkonomi (LCC)

PRO1.5.1.1

Vejledning om vedligehold, inspektion og drift

PRO2.4

Brugerkommunikation

PRO1.5.3

Facilities Management (FM) manual

5
Emissioner af formaldehyd

O14

6

SOC1.2.1

Afgasning fra byggematerialer

Dagslys

O13

7

SOC1.4.1.2

Dagslys i det relevante gulvareal

Lydmiljø – gælder kun for huse og
lejlighedsejendomme

P8

8

SOC1.3.3.3.2

Støj fra tekniske installationer

Lydmiljø – gælder kun for huse og
lejlighedsejendomme

9

SOC1.3.2.1

Akustisk indeklima – Efterklangstid

P8

PRO2.2.2.1.3

Efterklangstid er målt for relevante og
repræsentative rum

Tabel 5 Kriterier i DGNB og Svanemærket med samhørighed til FBK
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Svanemærket

FBK

1

Der er ikke krav om at udføre en reel livscyklusanalyse (LCA).
Dog er der miljøkrav til en række udvalgte
materialer og krav om lavere energiforbrug end
BR18-standard, hvilket kan påvirke en LCA.

Der er samhørighed i krav om type- og mængdeopgørelse af byggeaffald. Svanemærket
tager det dog skridtet videre og belønner andelen som sorteres til genbrug.
Øvrige emner (byggepladstransport, -energiforbrug og -vandforbrug, samt spild) berøres
ikke i Svanemærket.

Livscyklusanalyse (LCA)
En livscyklusanalyse skal udføres for bygningens
samlede klimapåvirkning. Der introduceres en
grænseværdi på 12 kg CO2/m2/år for byggeri
over 1.000 m2.

Formålet er ens, men der er forskel på de to beregningsmetoder for LCA iht. FBK og DGNB.
FBK-LCA har flere af byggeriets faser med i
beregningen, mens DGNB-LCA indregner usikkerhedsfaktorer for brug af generiske datasæt
over EPD’er, hvilket man ikke gør i en FBK-LCA.

2

DGNB pointgiver håndtering af byggeaffald iht.
krav og metode i FBK2.

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

I Svanemærket oplistes en række krav til indhold i drifts- og vedligeholdelsesmaterialet
(D&M), og i det første punkt indgår ’optimalt
indeklima’ som benævnelse, men det er ikke
konkretiseret hvordan dette skal opnås. Derfor
er der er ikke direkte samhørighed.
Svanemærkets øvrige krav vedrører energieffektivitet, radonforanstaltninger, rengøring
og pleje.

Der er samhørighed i formålet om at dokumentere materialerne/ problematiske stoffer i
byggeriet.
Svanemærket er dog noget mere omfattende
i sine krav og går ud over lovgivningen. FBK
sætter ikke grænseværdier til indholdsstoffer i
byggematerialer.

DGNB pointgiver udførelse af LCA-faserne A4
og A5, omhandlende byggepladstransport,
-energiforbrug og materialespild.
Vandforbrug på byggepladsen håndteres ikke
i DGNB.

3

Der findes ikke kriterier som vedrører total-økonomiske beregninger i Svanemærket byggeri.

DGNB

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

I DGNB stilles der krav om totaløkonomisk optimering på komponentniveau som i FBK.
Derudover går DGNB længere end FBK idet der
også skal laves en totaløkonomisk beregning
for det samlede projekt.

4

Drifts- og vedligeholdelsesplan (D&V)
for indeklimaet
Inden ibrugtagning af en bygning skal der foreligge en
drifts- og vedligeholdelsesplan for indeklimaet.
Planen skal forholde sig til indeklimaet ud fra
rummene og brugernes behov, sekundært hertil
skal et lavt energiforbrug sikres.

5

Dokumentation af problematiske stoffer
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.

6

Svanemærket stiller ikke krav om måling af formaldehyd og TVOC.

Afgasning til indeklimaet
Inden ibrugtagning af en bygning må formaldehydindholdet i indeluften højst være 100 μg/m3, og det
totale indhold af flygtige organiske forbindelse
(TVOC) i indeluften må højst være 1.500 μg/m3.
Kravet skal dokumenteres ved måling.

Opfyldelse af krav til dagslys i FBK medfører
overholdelse af Svanemærkets krav til dagslys
ifm. anvendelse af 300lux-metoden.

Detaljeret eftervisning af dagslysniveaet
I arbejdsrum og beboelsesrum (soveværelser og
børneværelser undtaget), skal dagslyskravet i
bygningsreglementet dokumenteres ved brug af en
timebaseret metode for simulering af
dagslysniveauet. (300 lux metoden)

I DGNB kan der gives point for drift og vedligeholdelsesplaner der lever op til FBK-kravet.
Desuden sætter DGNB krav om en bæredygtighedshåndbog.

Der er samhørighed i formålet om at dokumentere materialerne/ problematiske stoffer i
byggeriet.
DGNB er dog noget mere omfattende i sine
krav og går ud over lovgivningen. FBK sætter
ikke grænseværdier til indholdsstoffer i byggematerialer.

Måling af afgasning af TVOC og formaldehyd
skal også foreligge i DGNB ved ibrugtagning.
Der er dog afgørende forskel i metodik for evaluering af resultatet. DGNB er mere detaljeret i
sin evalueringsmetode, da den forholder sig til
de enkelte VOC’er, som kan måles i indeluften.
FBK evaluerer kun på det totale VOC-indhold
(TVOC) i indeluften.

7

Opfyldelse af krav til dagslys i FBK medfører
overholdelse af DGNB-krav til dagslys ifm. anvendelse af 300lux-metoden.

8

Svanemærket kræver, at to parametre overholder lydklasse B. Ved at opfylde FBK’s krav
til støj fra ventilationssystemer i boliger og
rumakustik i boliger (FBK8 og FBK9) opfyldes
Svanemærkets krav til akustik i boliger.
Lydklasse Bs krav til støj fra ventilationssystemer svarer til niveauet i FBK.

Støj fra ventilationssystemer i boliger
I boligers opholdsrum må støjniveauet LAeq fra
ventilationssystemer højst være 25 dB.

Svanemærket kræver, at to parametre overholder lydklasse B. Ved at opfylde FBK’s krav
til støj fra ventilationssystemer i boliger og
rumakustik i boliger (FBK8 og FBK9) opfyldes
Svanemærkets krav til akustik i boliger.
Lydklasse Bs krav til efterklangstid i større opholdsrum i boliger svarer til niveauet i FBK.

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

Det tilsvarende krav i DGNB går på støj fra teknik. Dvs. opfyldelse af krav til støj fra ventilation
i FBK medfører overholdelse af DGNB-krav til
støj fra teknik (såfremt der ikke er andet støjende teknik).

9

Der er samhørighed for evaluering af den akustiske kvalitet.

Tabel 4: Overordnet beskrivelse af sammenhæng mellem FBK, DGNB og Svanemærket.
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06.1

Den frivillige bæredygtighedsklasse versus DGNB
Sammenligningen mellem FBK og DGNB viser, at et FBK-byggeri potentielt har en indvirkning på i alt 10 af DGNB’s i alt 37 hovedkriterier
(gældende for boligmanualen). I relation til DGNB’s samlede score
og DGNB-hjertescoren er sammenligningen illustreret på Figur 7.
Figuren viser, hvilken samlet score det er muligt at opnå med hhv. et
almindeligt standard BR18-byggeri og med et FBK-projekt. Dertil er
vist, hvad DGNB-scoren potentielt kan øges til inden for rammerne
af FBK’s kriterier.
Med et etageboligprojekt, som opfylder FBK-kriterierne, er det muligt at opnå en samlet DGNB-score på 23,7 % (inkl. standardbyggeri
(BR18). Ved indregning af de potentielle point opnås en DGNB-score
på 34,0 %. Et standardbyggeri (BR18) kan opnå en samlet DGNBscore på 16,6 %. Et FBK-projekt øger altså DGNB-scoren med 7,1 %.
Derudover ligger der en potentiel forøgelse på 10,3 %.
FBK kan bidrage med en forøgelse af DGNB-hjertescoren på 3,6 %,
således at en hjertescore på 17,7 % opnås for et etage-boligbyggeri,
der lever op til FBK-kravene. Dette niveau er langt fra DGNB-hjerteudmærkelsen, som kræver minimumhjertescore på 75 % for boliger.
For et kontorbyggeri vil resultatet se lidt anderledes ud for parametre som fx dagslys og akustik/støj, da der er andre krav og behov
for dagslys og akustiske egenskaber i kontorbyggerier. Boliger kan
max opnå 40 point for dagslysforhold, imens det for kontor er max

25 point. Desuden kan der vælges forskellige evalueringsmetoder.
For akustiske forhold er pointtildelingen mere ens imellem bolig- og
kontorbyggeri, men der vurderes på forskellige parametre og grænseværdier.
Ved første øjekast på sammenligningen mellem FBK og DGNB ses
en tydelig forskel i antallet af kriterier. I DGNB indgår langt flere
kriterier, hvilket vidner om, at DGNB er væsentligt mere omfattende
end FBK.
Detaljeret begrundelse for pointtildeling fremgår af appendiks.
Sammenligningen mellem DGNB og FBK er visualiseret med afsæt i
de ni FBK-kriterier, se Figur 9.
Af Figur 9 kan følgende udledes:
•
•
•
•
•
•
•

Opfyldelse af FBK1 udløser flest direkte point i DGNB.
Opfyldelse af FBK 8 udløser mindste direkte point i DGNB.
De største potentialer for yderligere point tilhører FBK1, -3 og -6.
Opfyldelse af FBK 2 udløser færrest potentielle point i DGNB.
FBK6 udløser ingen direkte point.
FBK7 og -8 udløser ingen potentielle point.
FBK5 udløser ingen point.

Figur 9 Stablede søjlediagrammer over direkte og potentielle point i DGNB, og hvorledes de fordeler sig på de 9 FBK-kriterier. Markering med
stiplet vandret linje angiver skel mellem direkte point (D under linjen) og potentielle point (P over linjen). Værdierne over FBK-nummeret på
vandret akse er den samlede andel af DGNB-scoren for hhv. direkte og potentielle point.
Pilen mellem FBK1 og FBK2 indikerer, at det er samme kriterie der er visualiseret (andelen for ENV1.1.3.2 kun medregnes én gang i opsummering til den totale DGNB-score).

16

100%

90%

90%
80%

Guld

80%

70%

Sølv

60%

70%
60%

50%

50%

40%

40%

30%

FBK_Potentiale

20%

FBK_direkte

10%
0%

DGNB Hjerte-score
Hjerte

DGNB-score
Platin

100%

Std. Byggeri (BR18)

30%
20%
10%

FBK_Potentiale
FBK_direkte

Std. Byggeri (BR18)

0%

17

© Kant Arkitekter

Figur 7 Opnået andel af DGNB-score (boligmanualen) og DGNB-hjerte-scoren.
Sølv, guld og platin-områderne angiver, hvor meget den samlede DGNB-score skal være for at opnå et
certifikat. Rødt hjerte-område angiver hvad hjerte-scoren skal være for at opnå udmærkelsen.

D: 23,7%
P: 34,0%

ENV1.2

Standardbyggeri (BR18)
FBK direkte point
FBK potentielle point

Figur 8 DGNB-hjulet. Diagrammet viser de seks DGNB-kategorier og de tilhørende kriterier. Ved
aflæsning ses, hvilke af de forskellige DGNB-kriterier, som et FBK-projekt rammer ind i, og i hvilken grad
der opnås point. Den anvendte vægtning (slicebredde) afspejler bygningstypen etageboligbyggeri. I
centrum står D for direkte opnået DGNB-score og P for potentielt opnået DGNB-score. Hver hvid skæringscirkel angiver 10 % af pågældende kriteries pointsum.
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Figur 8 (navngivet DGNB-hjulet) uddyber hvilke direkte og potentielle point, det er mulige at opnå i en DGNB-certificering ved overholdelse af alle kriterierne i FBK. Som baseline er det visualiseret,
hvor meget et standard BR18-byggeri opfylder af DGNB-ordningen.
Denne tredelte visualisering synliggør, hvor FBK løfter det almindelige byggeri, og hvor der er potentiale for yderligere oplagte bæredygtige tiltag – set ud fra et DGNB-perspektiv.
DGNB-hjulet viser overordnet, at FBK har en relation til alle
DGNB-kategorierne med undtagelse af SITE. Dette giver god mening, da SITE-kriterierne vedrører området, som en bygning opføres
i. FBK forholder sig alene til det bygningen.

ENV1.1, ECO1.1, SOC1.3 og SOC1.4. Sammenfald mellem miljøkriteriet ENV1.1 og FBK1 giver anledning til størst pointforøgelse.
DGNB-hjulet viser endvidere, at der er et stort potentiale for kriterierne ENV1.1 (LCA), ECO1.1 (totaløkonomi) og TEC 1.8 (miljøvaredeklarationer). For disse tre kriterier er der oplyst maksimalt potentiale, men indikationen i hjulet skal opfattes således, at der indenfor
det farvede område ligger et spænd af mulige merpoint afhængigt
af, hvor godt et projekt/byggeri vil og kan udmærke sig. Der ses også
et potentiale for nogle proces- og socialt-relaterede kriterier.
Sammenligningen er yderligere visualiseret med afsæt i de seks
DGNB-kategorier. Se Figur 10 og Figur 11.

DGNB-hjulet synliggør, at FBK løfter det almindelige byggeri i en
DGNB-certificering på kriterierne: PRO1.5, PRO2.1, PRO2.2, PRO2.4,
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PRO
ENV
ECO
SOC
TEC
SITE

Standardbyggeri (BR18)
FBK direkte point
FBK potentielle point
Resterende point

Figur 10 Cirkeldiagram der giver et overordnet billede af, hvordan de direkte og potentielle
tildelte point for de berørte DGNB-kriterier fordeler sig på hver DGNB-kategori.
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Std.-byggeri
FBK - direkte point
FBK - Potentielle point
Resterende point

Figur 11 DGNB-kategoriseret resultat (detaljeret visning af Figur 10).
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Std.-byggeri
FBK - direkte point
FBK - Potentielle point
Resterende point

ENV – miljø

ECO – økonomi

Figur 10 og 11 viser, at FBK især kan løfte det almindelige byggeri
på de miljømæssige kriterier (ENV) både på et direkte og potentielt
niveau. Dette skyldes hovedsageligt, at LCA skal udføres i både FBK
og DGNB, og at resultatet af LCA-beregningen har en stor vægtning
i DGNB-certificeringen. Det skal bemærkes, at LCA-beregningen til
FBK er mere omfattende end LCA-beregningen til DGNB ift. hvilke
faser der medregnes.
Muligheden for at opnå de potentielle point i ENV1.1 er baseret på
muligheden for at score højt på LCA-beregningen. Dette potentiale
opstår, da FBK sætter stort fokus på LCA-beregning både tidligt og
sent i et projektforløb. Dermed er det muligt løbende at evaluere
materialernes betydning LCA-mæssigt, og navigere hen mod det
bedst mulige LCA-resultat.
For kriterie ENV1.2 er der en fællesnævner med FBK5 på et formålsbaseret niveau (der fremgår altså ingen pointscore i DGNB-diagrammerne). FBK5 tager et spæd skridt i retningen mod øget dokumentation af bygningers materialer. ENV1.2 sætter netop fokus på at
dokumentere byggematerialerne og indhold af problematiske stoffer. Dog er der ikke tildelt potentielle point for ENV1.2, da det vurderes, at springet fra indsamling af datablade jf. FBK5 til dokumentation af ENV1.2 i DGNB er for stort og vil kræve en væsentlig øget
arbejdsmængde samt en anden tilgang til og indsigt i materialer.

Der opnås ikke mange point for direkte sammenfald mellem FBK
og den økonomisk kategori (ECO) i DGNB. Dette skyldes primært, at
der ikke udføres en fuldstændig LCC-beregning på bygningsniveau
i FBK. Derudover vedrører de øvrige økonomi-relaterede kriterier i
DGNB fagligheder som robusthed og fleksibilitet, hvilke ikke indgår
i FBK.
Af Figur 10 ses dog et stort potentiale for den økonomiske kategori.
Dette potentiale dækker over, at når et projekt iht. FBK-krav alligevel
udformer del-LCC-analyser, er det en oplagt, relativ billig og ekstraydelse at tilføje en fuld LCC på bygningsniveau til bæredygtighedsydelserne.

TEC – teknik

I den sociale kategori (SOC) er de direkte point opnået baseret på
overensstemmelse imellem krav til dagslys og akustik (støj fra teknik/ventilation og efterklangstid). Det potentielle sammenhæng
vedrører primært afgasninger til indeklimaet og dernæst lidt akustik. Ved måling af afgasninger i en bygning er det oplagt og lige til
at anvende DGNB-metoden fremfor metodekrav i FBK. Evalueringen
af målingen i DGNB er nemlig mere detaljerede og dermed grundigere.
For den akustiske kvalitet er der potentiale for at score lidt flere
point, såfremt et lettere skærpet krav til efterklangstid indføres og
overholdes.

For den tekniske kategori (TEC) er der ingen direkte samhørighed
mellem FBK-kriterierne og DGNB og dermed heller ingen direkte
point at opnå. TEC-kriterierne TEC1.8 og TEC1.6 vedrører materialeegenskaber/genbrugsmuligheder. Sammenligningens visualiserede
resultater synliggør, at TEC1.8 potentielt kan overholdes. Dette baseres på, at mere materialedata (EPD’er) kan indhentes uden større
arbejde for et givent projekt.
Endvidere er der også et formålsbaseret sammenhæng mellem
TEC1.6 og FBK (der fremgår altså ingen pointscore i DGNB-diagrammerne). Kriterie TEC1.6 omhandler det bæredygtige aspekt af
genbrug og genvinding af materialer. FBK1 håndterer potentialet for
genbrug ved at inkludere fase D i LCA-beregningen.
Øvrige kriterier i TEC-kategorien omhandler rengøring, tekniske
installationer, funktionelle krav til klimaskærm og bygning. Alt
sammen emner som ikke er en del af FBK, men i stedet sammenfaldende med almindelige BR-krav.

PRO – proces
I den procesrelaterede kategori (PRO) udløses de direkte point for
sammenfald med krav til byggepladsen/udførelse og D&V-materialet/manualer for bygningen. Potentialet for øget samhørighed mellem PRO-kategorien og FBK er baseret på en evaluering af, at der i
FBK-projekter uden større konsekvenser og ydelser kan inddrages
forskellige krav om forebyggende koncepter vedrørende fx affald på
byggepladsen samt energi- og vandforbrug og indeklimastyring iht.
DGNB.
SOC – social
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06.2

Den frivillige bæredygtighedsklasse versus Svanemærket
Sammenligningen mellem FBK og Svanemærket anskueliggør, hvor
mange og hvilke kriterier i Svanemærket, som et FBK-projekt rammer ind i. På Figur 12 er antallet af relaterede obligatoriske kriterier
og den mulige pointsum for et etageboligbyggeri vist. Figur 12 viser
desuden antallet af obligatoriske kriterier i Svanemærkeordningen,
som et standardbyggeri (BR18) lever op til samt summen af point
som et standardbyggeri (BR18) kan realisere.

For de pointgivende kriterier opnår et FBK-projekt 11,4 % af mulige
point (inkl. standardbyggeri). Der skal opnås minimum 17 point i et
svanemærket byggeri, svarende til ca. 38,6 % af mulige point. FBK
bidrager isoleret set med 4,5 % blandt de pointgivende kriterier. Der
er et potentiale for at opnå 29,5 % af mulige point.
Endeligt kan det nævnes, at de kriterier, som udløser point, tilsammen berør 7 ud af de 14 pointgivende kriterier.

For de obligatoriske kriterier er der:
• 4 kriterier som overholdes ved et standardbyggeri (BR18) (med
stor tilnærmelse 6 kriterier).
• 1 kriterie som overholdes som følge af en direkte relation med
FBK-kriterierne
• 4 kriterier som overholdes som følge af en potentiel relation med
FBK-kriterierne (2 ud af de 4 er delvist opfyldt ved standardbyggeri (BR18)).
• Samlet 9 kriterier som et FBK-projekt potentielt set rammer ned i.
• 32 kriterier som ligger ud over standardbyggeri og FBK.

For andre bygningstyper vil billedet se lidt anderledes ud. Eksempelvis vil kriteriet O12 og flere dele af kriteriet O5 være opfyldt af BR18
for skoler/institutioner.

For de pointgivende kriterier kan der:
• Opnås 3 point for et standardbyggeri (BR18)
• Opnås 5 point som følge af en direkte relation med FBK-kriterierne
• Opnås 13 point som følge af en potentiel relation med FBK-kriterierne.
Et FBK-projekt kan altså opfylde 12,2 % af de obligatoriske kriterier
(inkl. standardbyggeri). FBK isoleret bidrager med 2,4 %. Der er potentiale for opfyldelse af 22,0 % af de obligatoriske kriterier.

Resultatet af sammenligningen mellem Svanemærket og FBK er nedenfor visualiseret med afsæt i de ni FBK-krav, se Figur 15.
Af Figur 15 kan følgende udledes:
• FBK3 og -5 har ingen relation med Svanemærket.
• FBK8 og 9 skal begge overholdes for at udløse de direkte point.
• Der er potentielt flest point at opnå ved udarbejdelse af FBK1.
Dette skal dog ses i relation til de potentielle point afhænger af
det konstruktive princip. Heri kan ligge nogle begrænsninger i opnåelse af alle potentielle point.
• FBK4 giver anledning til potentielt flest opfyldte obligatoriske
kriterier.
• FBK7 giver anledning til direkte opfyldelse af et obligatorisk kriterie.

Antal opfyldte kriterier/point, fordelt på FBK-kravene.
Obligatoriske

Obligatoriske, pot.

Antal point

Antal point, pot.

6

Antal opnået point

5
4

P13

3

P8

2
1
0

Antal
opfyldte
kriterier

P6, P7, P12

-1
-2

FBK1

FBK2

FBK3

FBK4

O4

FBK5

FBK6
O14

FBK7

FBK8/9

O13

O11, O41

Figur 15 Opgørelse af direkte og potentielt opfyldte kriterier / opnåede point i Svanemærket fordelt på FBK-kravene.
Antal opfyldte obligatoriske kriterier på nedadgående lodret akse. Antal opnåede point for pointgivende kriterier på opadgående lodret akse.
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Obligatoriske kriterier
Påkrævet antal overholdt
40

Pointgivende kriterier
44
40

36

36

32

32
28
28
24

24

20

20

Påkrævet pointsum

16

16

12

8
4

12
FBK_Potentielle
FBK_Direkte

8
4

Std. bygegri (BR18)
0

0

FBK_Potentielle
FBK_Direkte

Std. byggeri (BR18)

Figur 12 Til venstre: Antallet af obligatoriske kriterier i Svanemærket, som opfyldes ved et standardbyggeri (BR18) og et FBK-projekt (direkte og potentielt). Til højre: Tilsvarende visualisering for pointgivende kriterier, hvor det dog er selve pointsummerne som visualiseres. Der er, som tidligere beskrevet, 41 obligatoriske kriterier og 14 pointgivende kriterier. De individuelle pointgivende kriterier opnår forskellige point, se nærmere i afsnit 4.3. Der kan opnås 44 point for etageboligbyggeri, og der skal som minimum
opnås 17 point til en certificering
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Obligatoriske kriterier i Svanemærkeordningen
Instruk�oner for beboere og
administratorer
Kvalitets- og lovkrav
O39

O40

Generelle krav

O41

O1

O2

O3

O38

Ressourceeﬀek�vitet

O4

O37

O5

O36

O6

O35

O7

O34

Kvalitetsstyring
af byggeproces

O8

O33

O9

O32

O10
D: 1/41
P: 4/41

O31

O11

Indeklima

O12

O30

O13

O29

O14

O28

O15

O27
O16

O26

Kemiske
produkter mv.

O25

O17
O24

O23

O22

O21

O20

O19

Standardbyggeri (BR18)
FBK direkte
FBK potentielt

O18

Figur 13 Svanemærkehjulet, obligatoriske kriterier. Diagrammet viser hvilke af de obligatoriske kriterier i Svanemærket som overholdes for henholdsvis et standardbyggeri
(BR18) og FBK. Dertil er vist, hvor der er potentiale for overholdelse af kriterier indenfor FBK-rammen. I centrum står oplistet, hvor mange kriterier som et FBK-projekt kan
opfylde. D for direkte og P for potentielle. O3 vedrører de pointgivende krav, se næste side. Titlerne rundt om hjulet angiver kapitelnavne for kriterierne i Svanemærket. Eksempelvis er O9 til og med O14 indeklimarelaterede kriterier. Dette er ligeledes indikeret ved at O9-O14 er givet samme farvetone

Figur 13 og Figur 14 (navngivet Svanemærkehjulene) redegør for
hvilke kriterier, der direkte eller potentielt overholdes i svanemærkeordningen ved overholdelse af alle kriterierne i FBK. Som baseline
er det visualiseret, hvor meget et standard BR18-byggeri opfylder
af Svanemærkeordningen. Denne tredelte visualisering synliggør,
hvor FBK løfter det almindelige byggeri, og hvor der er potentiale for
yderligere oplagte bæredygtige tiltag – set ud fra et Svanemærkeperspektiv. Detaljeret begrundelse for opfyldelse og pointtildeling
fremgår af appendiks.
Fra Svanemærkehjulet for de obligatoriske kriterier (Figur 13) kan
det udledes, at FBK løfter det almindelige byggeri inden for dagslys
(O13), hvor muligheden for beregning med lux-metoden bliver sat
som krav i FBK.
For de obligatoriske kriterier kan det også ses, at O4, O11, O14 og
O41 er vurderet potentielt mulige at overholde.
Potentialet angivet for O11 og O41 bunder i, at forskelle i delkrav til
D&V-materiale nemt kan bringes til sammenhæng ved blot at inkludere mere beskrivelse i D&V-materielt udført jf. FBK4.
For O4 ligger potentialet i, at energirammen jf. Svanemærket skal
være 10 % bedre end BR18-krav eller opfylde lavenergiklassen.
Dette vil i mange tilfælde være et muligt krav at arbejde med parallelt med FBK-kriterierne. Endvidere vil det være relevant at opveje
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lavere energiforbrug imod andre parametre i et bæredygtigt aspekt,
fx et merforbrug i fx isoleringsmaterialer. Denne undersøgelse ville
være relevant ifm. LCA-beregningen til FBK1.
Potentialet for kriterie O14 tager afsæt i FBK6 vedrørende måling af
afgasninger til indeluften. Som forlængelse heraf virker det relevant
og overskueligt at arbejde med det specifikke krav fra kriterie O14
om maksimal formaldehydemission fra træbaserede plader. Det bør
noteres at dette krav er et materialekrav og ikke et målingskrav.
For hele kapitel 4 (O15-O29) er der en fællesnævner med FBK5 på
et formålsbaseret niveau. FBK5 tager et spæd skridt i retningen
mod øget dokumentation af bygningers materialer. Kapitel 4 sætter
netop fokus på at dokumentere byggematerialerne og indhold af
problematiske stoffer. Dog er der ikke tildelt potentielle point for
kriterierne i kapitel 4, da det vurderes, at springet fra indsamling af
datablade jf. FBK5 til dokumentation af kapitel 4 i Svanemærket er
for stort og vil kræve en væsentlig øget arbejdsmængde samt en
anden tilgang til og indsigt i materialer.
For kriterierne O34-O40 og O1-O3 skyldes den ikke eksisterende
relation til FBK, at disse kriterier vedrører det praktiske fx Nordisk
miljømærknings krav (indberettelser, kontrol, afvigelser, reklamationer, o.l.) og krav om ansvarsholderen.

Pointgivende kriterier i Svanemærkeordningen

P14

P1

P13

P2
P12

P3

P4
P11
D: 1/14
P: 4/14

P10

P5

P6
Standardbyggeri (BR18)

P7
P9

FBK direkte
FBK potentielt

P8

Figur 14 Svanemærkehjulet, pointgivende kriterier. Diagrammet viser hvilke af de pointgivende kriterier i Svanemærket som overholdes for henholdsvis et standardbyggeri
(BR18) og FBK. Dertil er vist, hvor der er potentiale for overholdelse af pointkriterier indenfor FBK-rammen. Slicebredden angiver, hvor mange point kriteriet udgør af den
maksimale pointsum (etageboligbyggeri). Hver hvid ring udgør 10% af et kriteriets pointsum. I centrum står oplistet hvor mange pointkriterier, som et FBK-projekt kan opfylde.
D for direkte og P for potentielle.

Fra Svanehjulet for de pointgivende kriterier (Figur 14) kan det
blandt andet udledes, at FBK løfter det almindelige byggeri i forbindelse med akustik (kriterie P8). P8 pointgives med maxpoint, når
lydklasse B overholdes for 2 valgfrie lydmiljøparametre. I FBK skal
efterklangstid (FBK9) og støj fra ventilation (FBK8) leve op til krav
i lydklasse B, hvormed FBK-krav tilsammen direkte sikrer overholdelse af Svanemærkets kriterie P8.
Svanehjulet viser også, at der er vurderet et potentiale for op til
max point for kriterierne P6, P7 og P13 samt delvise point for P12.
For P13 (materialegenvinding af byggeaffald) opstår potentialet for
overholdelse, da et FBK-projekt skal type- og mængdeopgøre byggeaffald. I dette arbejde kunne nemt tilføjes en sorteringsordning,
hvormed samlet andel som sorteres kan opgøres. Denne mængdeværdi kan udløse point op til 3 point i Svanemærket afhængig af
mængden som sorteres til genanvendelse.

For P6, P7 og P12 er potentialet forbundet med udførelsen af
LCA-beregningen til FBK. Hvis/når man i forbindelse med LCA-arbejdet forsøger at mindske sin CO2-udledning, kan det være relevant
at undersøge fx betonforbruget (P6), muligheden for fornybare
materialer i bærende systemer og facader (P7) og mængden af genanvendte råvarer (P12). Potentialet for overholdelse af Svanens kriterier opstår hermed. Dog skal det bemærkes, at selvom der er vist
fuldt potentiale, kan der være andre begrænsende parametre for
betonforbrug, bærende systemer mv., hvormed ikke alle potentielle
point vil være mulige at opnå.
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Opsummering og perspektivering
De komparative analyser af FBK og henholdsvis Svanemærket og
DGNB har synliggjort de mange aspekter af forskelle og ligheder, der
findes ved evaluering af bæredygtigt byggeri. Et primært og stærkt
fællestræk er ordningernes bagvedliggende overordnet formål om
at fremme dansk byggeri i en mere bæredygtig og veldokumenteret
retning.
Nærværende rapport har undersøgt, i hvor stor en grad et byggeri
som opfylder de nuværende FBK-krav ville kunne efterleve kriterier
i henholdsvis DGNB-ordningen og Svanemærkeordningen. Resultatet er som følger.
• For et etageboligbyggeri, som opfylder FBK-kriterierne, er det
muligt at opnå en samlet DGNB-score på 23,7 % og en samlet potentiel score på 34,0 %.
• For et etageboligbyggeri, som opfylder FBK-kriterierne, er det
muligt at opfylde 12,2 % af de obligatoriske kriterier i Svanemærket, og potentielt kan 22,0 % opfyldes.
For de pointgivende kriterier er det muligt at opnå 11,4 % af mulige point, og potentielt kan 29,5 % af mulige point opnås.
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Ovenstående resultat indeholder en andel som skyldes krav overholdt iht. bygningsreglementet. For DGNB er denne andel 16,6 %.
For Svanemærket er denne andel 9,8 % for obligatoriske kriterier.
For de pointgivende kriterier opnår et standardbyggeri (BR18) 6,8
% af de mulige point.
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Samlet set har den Frivillige Bæredygtighedsklasse en direkte indflydelse på hhv. DGNB og Svanemærkning med følgende:
• FBK løfter en DGNB-certificering med 7,1 % på den samlede
DGNB-score.
• FBK løfter antallet af opfyldte obligatoriske kriterier i en Svanemærkning med 2,4 %.
FBK løfter pointsummen i en Svanemærkning med 4,5 %.
I forhold til om det er mere oplagt at bruge FBK som startskud til en
DGNB-certificering eller en Svanemærkning, så taler resultaterne
for, at der er en lidt større direkte overensstemmelse med formuleringerne i DGNB. Dette skyldes især, at DGNB-2020-manualen har
formuleret kriterier, som henviser direkte til FBK’s vejledning, krav
og metodikker.
I DGNB-ordningen findes den nye udmærkelsesmulighed DGNBhjerte. Fra sammenligningen mellem FBK og DGNB kan det udledes
at FBK øger Hjerte-scoren med ca. 3-4 %, og at den ender på ca.
18%. Dette er langt fra DGNB-hjerte-udmærkelse, som kræver minimumscore på 75 % for boliger.

Den frivillige Bæredygtighedsklasse
Analysens resultater vidner om, at FBK i et mindre omfang indvirker
i en eventuel DGNB- og Svanemærke-certificering. Resultaterne
indikerer dermed også, at FBK langt fra er ligeså omfattende, da der
i begge ordninger forefindes mange flere kriterier, som omhandler
et mere bæredygtigt byggeri. Endvidere tyder de i rapporten anviste potentialer dog på, at de ni krav i FBK rammer inden for flere af
de faglige temaer, som DGNB og Svanemærket også vægter tungt
– eksempelvis materialeegenskaber og indeklima. Dette er i god
overensstemmelse med, at FBK officielt er fremlagt som værende
ambitiøst, enkelt og let tilgængeligt.

FBK1 (LCA-beregning) relaterer sig til en beregning som branchen efterhånden er godt bekendt med i flere sammenhæng,
særligt indenfor bæredygtighedscertificeringer, dog i en lidt
simplere udformning. FBK er mere ambitiøs da flere faser inddrages i LCA-beregningen.
FBK2 (ressourceanvendelse på byggepladsen) relaterer sig til
transport, energi og vandforbrug på byggepladsen, (dvs. flere af
de i FBK1-omtalte yderligere LCA-faser). Generelt er FBK2 ikke
noget som branchen har erfaring med at sætte krav til, at dokumentere eller at evaluere. Kravet synes derfor meget ambitiøst,
og anskaffelse af de påkrævede data/informationer vurderes i
nogle tilfælde umuligt. Det vurderes også at være en udfordring
at opgøre/oplyse de påkrævede mængder ved flere bygninger på
samme byggeplads.
FBK3 (totaløkonomi) relaterer sig til beregning og metode som
byggebranchen er meget bekendt med at håndtere. Dog kan der
sættes spørgsmålstegn ved, om kravet kommer til at flytte noget
i branchen. Andre aspekter som bygbarhed, funktionskrav eller
lovkrav kan let komme til at trumfe økonomiske analyser.

FBK4 (drift & vedligehold) læner sig op ad branchens kendskab til almindelig D&V-materialeomfang, men tilføjer brugerens
rolle i et omfang, som skubber branchen hen imod, at brugerne
selv skal kunne interagere med bygningens teknik – i et passende
omfang – og derigennem skabe et godt indeklima for dem selv.

De fleste krav i FBK er således også nogle som branchen – i et
varieret omfang – har arbejdet med i et stykke tid gennem de eksisterende certificeringsordninger. Det krav i FBK, som branchen
formentlig mangler mest erfaring med, er FBK2 om ressourceanvendelse på byggepladsen. Med afsæt i sammenligningen af FBK og
henholdsvis Svanemærket og DGNB er en refleksion over muligheder og udfordringer set ud fra branchens erfaringsgrundlag gengivet i nedenstående.

FBK5 (problematiske stoffer) udgør et spæde skridt imod et
materialepas for bygninger. Det er et vigtigt grundlag, at have
samlet relevant viden om bygningers materialer for at sikre optimal/miljøbevidst og sikker genbrug/nedrivning i fremtiden. Der er
allerede i dag krav om samling af sikkerhedsdatablade på byggepladser, og derfor synes kravet simpelt at indarbejde i byggeriet
og at opfylde.

FBK6 (måling af afgasninger) relaterer sig til afgasningsmålinger, som primært DGNB-erfarne rådgivere og entreprenører har
erfaring med. Kravet handler om måling af indeluftens kvalitet
med fokus på brugernes sundhed. Kravet synes ambitiøst i et passende omfang. I mange tilfælde kan det være givende at supplere
kravet om måling med krav til byggematerialers indholdsstoffer.
Set i relation til et (fremtidigt) materialepas kan materialekrav
også medvirke til at skabe mere relevant viden om bygningens
materialer. I forhold til sundhed kan materialekrav bidrage med at
sætte fokus på sundhedsskadelige stoffer som ikke afgasser.

FBK7 (dagslys) relaterer sig til 300 lux-metoden, som allerede
i dag udgør én ud af to muligheder for dokumentation af dagslysforhold iht. bygningsreglementet. Lux-beregninger vil medføre et
øget behov for glasareal ift. 10%-metoden, som videre kan besværliggøre overholdelse af det termiske indeklima. Selve beregningen baseres på komplekse metoder/værktøjer, som kan være
svært at udfører i branchen da der forefindes forskellige kompetenceniveauer. Der er altså ikke lige vilkår for alle i branchen ift. at
kunne udforme beregningen og dermed dokumentere kravet.
FBK8 (støj fra ventilationsteknik) er et krav, som byggebranchen har erfaring med, og som typisk medfører et fordyrende element i byggeriet. Det er et krav som også findes i de eksisterende
certificeringsordninger. I visse tilfælde vil kravet være meget
vanskelig at opnå i de endelige byggerier.

FBK9 (efterklangstid/akustisk kvalitet) er et krav som byggebranchen er bekendt og har erfaringer med, både ved alm. projektering og i relation til bæredygtighedscertificeringer. Kravet vil i
de fleste tilfælde være en skærpelse ift. hvad der normalt bygges
og kræve ekstra foranstaltninger for at kunne opfyldes.
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Evalueringsmetoder
Arbejdet med de komparative analyser har desuden givet anledning
til en diskussion af, hvordan bæredygtigt byggeri evalueres specifikt
i forhold til kriterie- og kravtyper og kontrolelementet i de nuværende certificeringsordninger.
Grundet de forholdsvis avancerede beregninger, simuleringer og
målinger, der er indeholdt i henholdsvis DGNB og Svanemærkning,
eksisterer der et behov hos bygherrer for at lade en uvildig tredjepartskontrol gennemgå dokumentationen og dermed sikre kvaliteten. Kontrol af FBK-kriterierne foregår lige pt. i en testordning, hvor
BUILD kontrollerer tilstedeværelsen af de nødvendige informationer. I fremtiden kunne et bud på et muligt scenarie for kontrol af
FBK-kriterierne være en BR18-tilsvarende stikprøvekontrol Det er
klart, at en tredjepartskontrol giver den største sikkerhed og garanti
for bygherre og andre aktører – set i forhold til en stikprøvekontrol,
men da FBK er forudsagt at blive en obligatorisk del af bygningsreglementet (i 2023) vil disse kriterier blive lovkrav på lige fod med
andre aspekter i bygningsreglementet.
I forhold til kriterie- og kravtyper er der ingen egentlig fællesnævner for FBK og henholdsvis Svanemærket og DGNB. Svanemærket
er opbygget af to kriterietyper, obligatoriske og pointgivende kriterier, hvor der for de pointgivende kriterier er fastlagt en påkrævet
minimumsscore. DGNB er opbygget af udelukkende pointgivende
kriterier, hvoraf enkelte er knockout-kriterier, som skal overholdes,
og som også er pointgivende. Minimumsniveauer for samlet score
og delscore er påkrævet. FBK er opbygget af udelukkende obligatoriske krav som ikke kan fraviges.

Endvidere findes der i alle tre systemer krav som er niveaubaseret
(grænseværdier), og krav som er dokumentationsbaserede (dokument).
Forskellige kriterie- og kravtyper skaber både muligheder og begrænsninger for det samlede evalueringssystem. Ved at arbejde
med obligatoriske kriterier sikrer man, at systemets kvalitetsniveau
altid overholdes i samme omfang og dermed er sammenligneligt
fra bygning til bygning. Endvidere er bygherre altid sikker på hvilket
niveau, der efterleves for de i systemet indgående kriterier. Obligatoriske kriterier kan desuden i høj grad kan være med til at sætte en
trumf for bestemte kvaliteter og dermed skubbe hårdere på nogle
nedslagspunkter for bæredygtighed i byggeriet.
Ved en ordning baseret på point kan der være forskel på, hvilke
kvaliteter den samme pointsum dækker over iblandt forskellige
byggerier/projekter. Til gengæld tillader et pointsystem et prioriteringselement og et element af balance imellem de mange aspekter
af bæredygtighed. Dette er relevant set ud fra, at forudsætninger
for og brugen af bygninger aldrig er helt ens.
De i nærværende analyseprojektet omtalte evalueringsmuligheder
opnår på hver sin måde at håndtere kompleksitet og bestræbelsen
på et højt kvalitetsniveau. FBK forsøger at forenkle ved at have et
væsentligt reduceret antal kriterier, imens kvaliteten sikres ved, at
det er et obligatorisk system. Med opbygningen af udelukkende obligatoriske kriterier går FBK altså byggeriet på klingen og sætter en
ny standard for, hvad der forlanges af det moderne byggeri. Det lille
omfang af kriterier gør dog, at FBK altid vil komme til at virke som
en opbakning til udbuddet af certificeringsmuligheder – frem for en
konkurrent eller et ligestillet alternativ.
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Appendiks 1 – FBK vs. DGNB: Detaljerede resultater
(evaluering og pointtildeling)
Appendiks 2 – FBK vs. Svanemærket: Detaljerede
resultater (evaluering og pointtildeling)

Appendiks 1 - FBK vs. DGNB: Detaljerede resultater (evaluering og pointtildeling)
Udledningerne i forrige afsnit bygger på konkrete og specifikke evalueringer og pointtildelinger af de enkelte kriterier og
krav. Evalueringer og pointtildelinger på kriterieniveau gennemgås i de følgende afsnit.
Som indledning til hver afsnit beskrives indhold og formål med de DGNB-kriterier, som er i berøring med det pågældende
FBK-kriterie.
1.1.1

DGNB-kriterier i berøring med FBK 1 – Livscyklusvurdering – bygnings samlede klimapåvirkning

Kriterier i relation til FBK 1

Beskrivelse

ENV 1.1.1
(Livscyklusvurdering i tidlig planlægningsfase)

Der oprettes en livscyklusvurderingsmodel i tidligt i projektforløbet.
Bygningsdele, der overvejes i den tidlige designfase, sammenlignes med hensyn til deres potentielle miljøpåvirkninger.

ENV 1.1.2
(LCA-resultater ift. referenceværdier)

Der udføres en LCA for byggeriets endelige udformning.

ENV 1.1.3.2
(LCA-beregning udført for
yderligere faser)

Beregning af yderligere LCA-faser (A4 og A5 vedr.
transport og opførelse).
Beregning er udført i henhold til vejledning for
frivillig bæredygtighedsklasse

ENV 1.1.4
(Brug af genanvendte
komponenter eller bærende konstruktioner)

Kriteriet opfyldes ved at genbrugsmaterialer indregnes i LCA. Dette kriterie pointgives ikke, men
opfyldes det opnås et bedre LCAresultat medvirkende til flere point.

TEC 1.8
(Miljøvaredeklarationer
(EPD))

TEC 1.6
(Nedtagning og genanvendelse)

Formål

Målet med dette kriterie er at reducere miljøbelastning og forbrug
af ikke-fornybare ressourcer mest
muligt gennem
hele bygningens levetid ved at anvende en konsistent livscyklusmetode allerede i designfasen.

Det optælles, hvor mange byggevarer eller produkttyper i et byggeri, der har en produktspecifik
EPD, som minimum udgør min. 25 % af bygningsdelens samlede volumen, masse eller areal.

Formålet med kriteriet er at skabe
efterspørgsel på data for byggevarers miljøegenskaber.

Der er i TEC1.6 4 underkriterier som til sammen
evaluere på hvor let det er at genbruge og adskille et projekts materialer. Underkriterie 3
handler om god planlægning heraf. Underkriterie
4 vedrører eksisterende byggeri samt nedrivningen heraf.

Formålet med kriteriet er at sikre
effektiv udnyttelse af naturens ressourcer. Derfor belønnes løsninger,
som gør det muligt at genanvende
ressourcer uden tab af værdi og
egenskaber.

FBK 1 - Livscyklusvurdering - bygnings samlede klimapåvirkning
Direkte relation

DGNB-kriterie

ENV 1.1.1
(Livscyklusvurdering i tidlig
planlægningsfase)

ENV 1.1.2
(LCA-resultater ift. referenceværdier)

ENV 1.1.3.2
(LCA-beregning udført for
yderligere faser)

ENV 1.1.4
(Brug af genanvendte komponenter eller bærende
konstruktioner)

TEC 1.8
(Miljøvaredeklarationer
(EPD))

TEC 1.6
(Nedtagning og genanvendelse)

Konklusion

Der er direkte samhørighed mellem krav om
en indledende LCA-beregning og krav om
LCA iht. FBK-krav.

En LCA-beregning iht. krav i FBK er mere fyldestgørende og omfattende end LCA iht.
DGNB. Derfor kan der uden videre opnås point, dog vil bygningens udformning være afgørende for omfang af point. Her tildeles
middelpoint svarende til et gennemsnitligt
byggeri.
DGNB imødekommer ’udeståender’ i LCA jf.
FBK ved at pointgive disse elementer i andre
selvstændige kriterier.
DGNB straffer brugen af generiske materialedata over EPD-data, dette vil også give en
forskel i resultat ift. FBK.
Fuld samhørighed mellem DGNB og FBK.
Max point opnås.

Potentiel relation

Point

15

40

Potentielle
point

Udførelse af bygningsdel-LCA-analyser er
i tråd med FBK1’s faglige omdrejningspunkt og øger ikke rådgiverens arbejdsmængde i særlig grad.
Del-LCA’er kan positivt indvirke på FBK1’s
samlede LCA, da bedre valg tages tidligere.

5

Der er endvidere potentiale for at score
maxpoint med et FBK-projekt i ENV 1.1.2,
netop fordi FBK sætter fokus på materialevalg og miljømæssig indvirkning. Dette
vil give anledning til, at en bygning planlægges med materialevalg og konstruktive tiltag, som sikre et særdeles godt
LCA-resultat. Derved potentiale for max
score.

35

Der er ikke flere point at opnå.

-

-

Der er ikke særskilte point at opnå.

-

Der er ikke krav i FBK om at bruge
EPD'er. Derfor kan der ikke opnås point i
TEC1.8.

0

Samhørigheden til FBK1 eksisterer i tilstræbelsen på at bruge de mest mulige
valide data om materialers miljøpåvirkninger. Det vil sige undgå generiske datasæt og i stedet bruge EPD'er. Der kan
altså potentielt opnås maxpoint i DGNB
såfremt anbefalingen i FBK om at bruge
EPD’er overholdes.

TEC1.6 og FBK1 (LCA fase D) har et fælles
formål om at sætte fokus på genbrug og
genvinding af materialer i byggebranchen.
Håndtering af fase D i LCA-beregningen udløser dog ikke point i TEC1.6, da evalueringsmetode og gøremål for at sætte fokus på
genbrug er meget forskellig.

0

Der er ingen potentielle point an opnå
grundet forskellen i evalueringsmetode
og gøremål.

Der er samhørighed til FBK1 LCA-fase D.
Dette kriterie pointgives ikke selvstændigt i
DGNB, men ved opfyldelse sikres et bedre
LCA-resultat og dermed flere point i
ENV1.1.2.

10

Konklusion

100

0

1.1.2

DGNB-kriterier i berøring med FBK 2 - Ressourceanvendelse på byggepladsen

Kriterier i relation til FBK 2

Beskrivelse

Formål

ENV 1.1.3.2
(LCA-beregning udført
for yderligere faser)

Underkriteriet ENV 1.1.3.2 "LCA-beregning
udført for yderligere faser" evaluerer særskilt
livscyklusfaserne A4 (Transport til byggeplads)
+ A5 (Transport på&fra, energiforbrug og
spild).

Formålet er at mindske miljøpåvirkningen
fra byggepladser og transport af byggevarer.

PRO 2.1.1
(Byggeplads/byggeproces)

For at minimere påvirkningen på lokalmiljøet
evalueres omfang og håndtering af affald på
byggepladsen, og om undervisning/informering om affaldshåndtering af deltagerne på
byggepladsen er sket.
Der skal bl.a. dokumenteres et affaldsregnskab.

Formålet med kriteriet er kunne genbruge
og/eller bortskaffe byggeaffald mest miljøvenligt.

FBK 2 - Ressourceanvendelse på byggepladsen
Direkte relation

DGNB-kriterie

ENV 1.1.3.2
(LCA-beregning udført
for yderligere faser)

Konklusion

Der er direkte samhørighed mellem evalueringen af LCA-faserne A4 og A5 i hhv. FBK og
DGNB.
Faserne A4 og A5 indgår både i FBK1 og
FBK2.

Potentiel relation

Point

10*

FBK2 vedrører flere aspekter end byggeaffald, men i relation til PRO2.1.1 behandles
kun samhørighed med byggeaffald.
PRO 2.1 .1
(Byggeplads/byggeproces)

Der er fuld samhørighed med underkriteriet
som belønner opgørelse af byggeaffald fra
byggeprocessen i overensstemmelse med
kravet om ressourceanvendelse på byggepladsen i FBK2.

10

Konklusion

Der er ikke yderligere point at opnå.

Der er potentiale for opnåelse af yderligere 3x5 point for at:
1) udarbejde et koncept for minimering
og sortering af affald
2) implementere konceptet
3) undervise/informere byggepladsarbejderne om problematikken vedrørende affaldsforebyggelse og sortering.
Det vurderes at disse ekstraopgaver er
oplagte og forholdsvis billige at tilføje et
FBK-projekt.

* bemærk disse point er de samme som der opnås i FBK1, og at disse altså kun kan opnås én gang.

Yderligere
Potentielle
point

-

15

1.1.3

DGNB-kriterier i berøring med FBK 3 - Totaløkonomisk analyse

Kriterier i relation til FBK 3

Beskrivelse

Formål

ECO 1.1.2.1.2
(Totaløkonomisk optimering i projekteringsfasen)

Der stilles krav om udførelse af LCC-analyser i
overensstemmelse med frivillig bæredygtighedsklasse.

ECO 1.1.3
(Totaløkonomi (LCC))

Der stilles krav om udarbejdelse af en totaløkonomisk beregning (LCC) for hele byggeriet.

Målet med dette kriterie er at motivere til
et bevidst brug af økonomiske ressourcer
gennem hele bygningens levetid og at minimere bygningens samlede livscyklus-/levetidsomkostninger. I de tidlige projekteringsfaser er der et væsentligt potentiale for totaløkonomisk optimering af drift- og vedligeholdelsesomkostninger i bygningens levetid.

FBK 3 - Totaløkonomisk analyse
Direkte relation

DGNB-kriterie

Konklusion

ECO 1.1.2.1.2
Fuld samhørighed da DGNB afspejler krav i
(Totaløkonomisk optimeFBK. Der opnås maxpoint.
ring i projekteringsfasen)

ECO 1.1 .3
(Totaløkonomi (LCC))

Der kan ikke opnås point ud over hvad der
kan forventes for et almindelige br18-byggeri, da der i FBK ikke stilles krav om udførelse af en fuldstændig LCC for hele byggeriet.

Potentiel relation

Point

Konklusion

10

Der er ikke flere point at opnå.

0

Det er oplagt at tilføje en fuld/komplet
LCC i et FBK-projekt, og hvis bygningens
totaløkonomi er god, er der potentiale
for max point.

Yderligere
Potentielle
point

-

40

1.1.4

DGNB-kriterier i berøring med FBK 4 – D&V-plan for opretholdelse af indeklimaet

Kriterier i relation til FBK 4
PRO 1.5.1.1
(Vejledning om vedligehold, inspektion og drift)

Beskrivelse

Formål

Der skal udfærdiges vejledninger om vedligehold, inspektion og drift i det sædvanlige omfang svarende til BR-krav herom.

Målet med dette kriterie er at sikre grundlaget for at kunne drifte bygningen og
dens faciliteter, så snart den står færdig
og sikre, at bygningen i drift i så vid udstrækning som muligt stemmer overens
med det planlagte.

Desuden belønnes det yderligere, at der er udarbejdet en D&V-plan iht. kravet i FBK.
PRO 1.5.3
(Facilities Management
(FM) manual)

En FM-manual udarbejdes og overdrages til
den FM-ansvarlige.

PRO 2.4
(Brugerkommunikation)

indikator 1: Bæredygtighedshåndbog til brugerne. (Konkrete anbefalinger til adfærd for
brugere af bygningen med orientering om miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter.)
indikator 3: Teknisk brugermanual (Brugermanualen skal indeholde et sæt enkle
brugerinstruktioner til bygningens tekniske faciliteter.)

Formålet er aktivt at informere bygningens brugere om bygningens bæredygtighed for at motivere dem til at opføre
sig på en måde, der understøtter bygningens bæredygtighed i driften, og på en
måde der i sidste ende øger deres
eget velbefindende og komfort.

FBK 4 - D&V-plan for opretholdelse af indeklimaet
Direkte relation

DGNB-kriterie

PRO 1.5.1.1
(Vejledning om vedligehold, inspektion og drift)

Konklusion

Potentiel relation

Point

Konklusion

Yderligere
Potentielle
point

Fuld samhørighed da DGNB-evaluering er
iht. FBK.

20

Ingen yderligere point at opnå.

-

PRO 1.5.3
(Facilities Management
(FM) manual)

Der er samhørighed mellem FBK og dette
kriterie i ønsket om at uddybe bygningens
funktioner til driftspersonalet.
FBK ligger dog ikke op til et FM-projekt.

0

FM-projekt vurderes at være et større
add-on til et byggeri, derfor ingen potentielle point.

0

PRO 2.4
(Brugerkommunikation)

Der er samhørighed i formålet om at brugernes skal informeres, men DGNB er mere specifik og de oplistede punkter i FBK til indhold
i D&V-plan er ikke tilstrækkelige til at opnå
point for bæredygtighedshåndbogen.
Der tildeles dog 35 point (indikator 3) for levering af tekniske brugermanualer, da disse
vurderes at afspejle oplistede krav i FBK.

35

Hvis der i FBK-beskrivelsen yderligere tilføjes afsnit om minimering af energi og
vand samt at beskrivelserne formuleres
med henblik på at optimere indeklimaet
kan der opnås yderligere 35 point (indikator 1).

35

1.1.5

DGNB-kriterier i berøring med FBK 5 - Dokumentation af problematiske stoffer

Kriterier i relation til FBK 5

Beskrivelse

Formål

ENV 1.2
(Miljøfarlige stoffer)

Det evalueres om en række skadelige stoffer
er indeholdt i projektets materialer. Dette
sker ved en gennemgang af de respektive
konstruktionstyper og byggematerialer som
er aktuelt for det pågældende projekt.

Målet er at reducere, undgå eller erstatte
alle farlige eller skadelige materialer,
(bygge-)produkter samt behandlinger, der
påvirker mennesker, planter og dyr eller
kan forårsage kort-, mellem- og/eller langvarig skade.

PRO 2.2.3
(Kvalitetssikring af byggematerialer)

Det kontrolleres at byggepladsledelsen er instrueret på baggrund af fastsatte kravlister
for anvendte byggematerialer samt at en løbende kvalitetssikring af byggematerialer på
byggepladsen er sket, med detaljeret kontrol
af hvorvidt de anvendte byggematerialer
stemmer overens med den fastsatte kravliste.

Kriteriets formål er at sikre, at kvalitetskrav
fra planlægningsfasen er gennemført i opførelsesfasen.

FBK 5 - Dokumentation af problematiske stoffer
Direkte relation

DGNB-kriterie

ENV 1.2
(Miljøfarlige stoffer)

Konklusion

Der er samhørighed i formålet/ønsket om at dokumentere problematiske stoffer i byggeriet. DGNB er dog
mere omfattende i sine materialekrav og går ud over lovgivningen.
FBK sætter alene krav om indsamling
og strukturering af sikkerhedsdatablade. Der opnås ikke point.

Byggeledelse og modtagekontrol
skal være instrueret i de kvalitetsPRO 2.2 .3
krav, der er udarbejdet for byggeva(Kvalitetssikring af bygge- rer på grundlag af kriterierne
materialer)
ENV1.2, ENV1.3 og SOC2.1. Dette
opfyldes ikke ved kravet om sikkerhedsdatablade i FBK5.

Potentiel relation

Point

Konklusion

Yderligere
Potentielle
point

Såfremt der i forlængelse af krav om sikkerhedsdatablade sættes krav om, at byggematerialer skal være miljø- og/eller indeklimamærkede, opstår et potentiale for point i DGNB.
Der ligger dog et forhøjet tidsforbrug i, at indsamlede datablade/mærkninger gennemgås i
DGNB-værktøj og i at byggepladsen kontrolleres.
0

0
Det vurderes, at springet fra indsamling af datablade jf. FBK5 til dokumentation af ENV1.2 i
DGNB er for stort ift. at udløse potentielle point i nærværende analyse. Arbejde ifm. ENV1.2
vil kræve en væsentlig øget arbejdsmængde
og en anden tilgang til og indsigt om materialer

0

Såfremt ENV1.2 udføres, giver det mening, at
instruerer byggeledelse og montagekontrol i
opsatte materiale krav, samt at udføre løbende kontrol med materialerne på pladsen.
Afledt af ovenstående er der dog ingen potentielle point tildelt i nærværende analyse.

0

1.1.6

DGNB-kriterier i berøring med FBK 6 - Afgasninger til indeklimaet

Kriterier i relation til FBK 6
SOC 1.2.1
(Afgasning fra byggematerialer)

Beskrivelse

Formål

Der skal udføres måling af kvaliteten af indeluften. Resultatet skal behandles og de
fundne indholdsstoffer vurderes ud fra et
sundhedsmæssigt perspektiv.

Kriteriet er et udelukkelseskriterium
(knock-out-kriterium) i DGNB-systemet. En
bygning der ikke overholder mindstekravene til indendørs luftkvalitet, kan ikke certificeres. For at sikre at bygningen og de
materialer der er brugt til opførelsen ikke
afgasser for meget, er der indført et krav
om en luftkvalitetsmåling.

FBK 6 – Afgasninger til indeklimaet
Direkte relation

DGNB-kriterie

SOC 1.2 .1
(Afgasning fra byggematerialer)

Konklusion

Der er stor samhørighed i formål og krav om
måling for evaluering af afgasninger til indeklimaet. Dog er DGNB’s metodik mere detaljeret og forholder sig til de stoftyper, som
man kan måle, der er tilstedet. FBK er mere
overordnet og evaluerer på det samlede
stofindhold i indeluften.
Derfor opnås ingen direkte point.

Potentiel relation

Point

0

Konklusion

Der kan potentielt scores max, hvis et
projekt lader DGNB-kravene til målingen
være gældende i stedet for FBK-kravene,
når man nu alligevel er i gang med at
sætte krav til måling afgasning.
Naturligvis vil bygningens performance
også være afgørende for, hvor godt resultatet af målingen er, og dermed hvor
mange point som opnås.

Yderligere
Potentielle
point

30

1.1.7

DGNB-kriterier i berøring med FBK 7 - Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet

Kriterier i relation til FBK 7
SOC 1.4.1.2
(Dagslys i det relevante
gulvareal)

Beskrivelse

Formål

Der kan I DGNB evalueres dagslysforhold ud
fra både glasgulv-metode og ud fra 300 luxmetoden.
Der opnås flest point ved 300 lux-metoden,
og glasgulv-metoden kan kun benyttes ved
hotel og boliger.

Dagslys evalueres ud fra formålet om at
fremme godt dagslys og dermed øge brugernes sundhed samt mindske elforbrug.

FBK 7 – Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet
Direkte relation

DGNB-kriterie

SOC 1.4.1.2
(Dagslys i det relevante
gulvareal)

Konklusion

Opfyldelse af FBK-krav (den indvendige belysningsstyrke fra dagslys er 300 lux eller
mere, ved mindst halvdelen af det relevante
gulvareal i mindst halvdelen af dagslystimerne) medgiver maxpoint i DGNB.

Potentiel relation

Point

40

Konklusion

Der er ikke yderligere point at opnå

Yderligere
Potentielle
point

-

1.1.8

DGNB-kriterier i berøring med FBK 8 - Støj fra ventilationssystemer i boliger

Kriterier i relation til FBK 8
SOC 1.3.3.3.2
(Støj fra tekniske installationer)

Beskrivelse

Formål

I boliger sættes der krav til maksimalt tilladt
støj fra tekniske installationer I soverum. Støj
fra tekniske installationer omfatter primært
ventilation, men eventuelle andre vedvarende støjgivende installationer skal også vurderes.

Det er formålet at sikre et godt lydmiljø i
bygninger til gavn for brugerne.

FBK 8 – Støj fra ventilationssystemer i boliger
Direkte relation

DGNB-kriterie

Konklusion

DGNB’s mest skærpede krav er en maxværdi
SOC 1.3.3.3.2
på 25 dB(A), og det er samme grænseværdi
(Støj fra tekniske installasom fastlægges i FBK.
tioner)
Der opnås maxpoint.

Potentiel relation

Point

10

Konklusion

Der er ikke flere point at opnå

Yderligere
Potentielle
point

-

1.1.9

DGNB-kriterier i berøring med FBK 9 - Rumakustik i boliger

Kriterier i relation til FBK 9

Beskrivelse

Formål

SOC 1.3.2.1
(Akustisk indeklima - Efterklangstid)

Underkriteriet evaluerer efterklangstid i rum
som en del af den samlede vurdering af den
akustiske kvalitet.

Det er formålet at sikre et godt lydmiljø i
bygninger til gavn for brugerne.

PRO 2.2.2.1.3
(Efterklangstid er målt
for relevante og repræsentative rum)

Underkriteriet er en del af et kriterie der evaluerer kvaliteten af udførelsen af projektet.
Specifikt evalueres her om efterklangstid er
målt for relevante og repræsentative rum.

Kriteriets formål er at sikre, at kvalitetskrav
fra planlægningsfasen er gennemført i opførelsesfasen.

FBK 9 – Rumakustik i boliger
Direkte relation

DGNB-kriterie

SOC 1.3.2.1
(Akustisk indeklima - Efterklangstid)

PRO 2.2.2.1.3
(Efterklangstid er målt
for relevante og repræsentative rum)

Konklusion

Potentiel relation

Point

Konklusion

Der er samhørighed for evaluering af efterklangstiden i det umøblerede rum. FBK sætter her et ca. krav på 0,9 s, resulterende i at
der kan opnås 10 point i DGNB. Der er overensstemmelse i rumtype, udførelse og dokumentation.
De 20 m2 i FBK henviser netop til primære
opholdsrum.

10

Der er potentiale for fuld opnåelse af point såfremt krav i et FBK-projekt sættes til
0,8 s iht. DGNB.

Måling udført ifm. kriterie SOC1.3.2.1 medgiver point i dette kriterie.

10

Der er ikke flere point at opnå.

Yderligere
Potentielle
point

10

-

Appendiks 2 - FBK vs. Svanemærket: Detaljerede resultater (evaluering og pointtildeling)
Udledningerne i forrige afsnit bygger på konkrete og specifikke evalueringer og pointtildelinger af de enkelte kriterier og
krav. Evalueringer og pointtildelinger på kriterieniveau gennemgås i de følgende afsnit.
Som indledning til hver afsnit beskrives indhold og formål med de Svanemærke -kriterier, som er i berøring med det pågældende FBK-kriterie.

2.1.1

Svanemærke-kriterier i berøring med FBK 1 - Livscyklusvurdering - bygnings samlede klimapåvirkning

Kriterier i relation til FBK 1

Beskrivelse

Formål

P6
(Cement og beton med reduceret energi- og klimapåvirkning)

Der er to mulige tiltag som er pointgivende.
A) Hvis mindst halvdelen af behovet for en
produkttype er dækket af cementprodukter,
som indeholder op til 70 % cementklinker i
vægt.
B) Bevidst arbejde til at differentiere betonkvalitet efter behov i bygningen + Overlagt arbejde med slanke betonkonstruktioner gennem forskellige foranstaltninger.

Kravet belønner cement- og betonbrug
med reduceret klimapåvirkning af hensyn
til bygningen miljøpåvirkning.

P7
(Trækonstruktion)

En dokumentation af hvilke konstruktionsdele
der er udført i fornybare materialer (systemer, facader, tage). Tillægspoint for vedligeholdelsesfrie facadematerialer i 50 % af arealet.

Formålet er at øge andelen af fornybare
materialer (fx træ) i bærende systemer og
facader.

P12
(Genanvendt eller genbrugt
materiale i byggeprodukter)

For hver kategori af byggeprodukter og byggematerialer uden for dampspærren, som består af mindst 25 % genanvendte råvarer, gives der point.

Formålet er at øge andelen af genbrug og
genanvendelse i byggeriet.

O4

Bygningens energianvendelse pr. år må ikke
overstige 90 % af BR18 eller 100 % af Lavenergiklasse

Formålet er at sikre lavt energiforbrug.

FBK 1 – Livscyklusvurdering – bygnings samlede klimapåvirkning
Direkte relation

Svanemærke-kriterie

Konklusion

P6
(Cement og beton med
reduceret energi- og klimapåvirkning)

Der er samhørighed mellem FBK og dette kriterie i form af synliggørelsen af og fokus på
mindre CO2-udledning fra byggematerialer
(beton).
FBK pointgiver ikke, men brug af beton med lavere miljø-/klimapåvirkning vil skinne igennem
i LCA-modellen i form af et bedre resultat.
Svanemærkets kriterie er ikke overholdt ved
udarbejdelsen af LCA iht. FBK.

P7
(Trækonstruktion)

Der er samhørighed mellem FBK og dette kriterie i form af synliggørelsen af betydningen af
fornybare materialer (træ).
FBK pointgiver ikke, men brug af træ vil skinne
igennem i LCA-modellen i form af et bedre resultat.
Svanemærkets kriterie er ikke overholdt ved
udarbejdelsen af LCA iht. FBK.

P12
(Genanvendt eller genbrugt materiale i byggeprodukter)

Der er samhørighed i formålet (fokus på genbrug af materialer) og FBK’s inddragelse af modul D i LCA-modellen. Dog er intentionen i Svanemærkeordningen, at de indbyggede materialer i bygningen skal bestå af en andel genbrugt materiale, imens modul D i LCA (FBK)
omhandler genbrug af bygningens materialer,
når den pågældende bygning har udtjent sin
levetid.
Svanemærkets kriterie er ikke overholdt ved
udarbejdelsen af LCA iht. FBK.

O4

Opfyldelse af FBK1 bevirker at man udarbejder
to totale LCA-beregninger (tidlig og endelig).
Udarbejdelse af sådanne sikre ikke et lavt
energiforbrug. Derfor ingen direkte samhørighed med FBK.
Krav i BR18 om energirammeberegning muliggør dog tilnærmelsesvis overholdelse af O4.

Potentiel relation
Point/
over- Konklusion
holdt

Yderligere
Potentiale

0

Hvis man i forbindelse med LCA-analyser
forsøger at mindske sin CO2udledning fra
en bygning, kan det være relevant at se på
betonforbrug, da dette udgør en stor andel i byggeriet. I den proces kan man ligge
sig op ad Svanemærkets anvisninger og
dermed opnå point.

2

0

Hvis man i forbindelse med LCAarbejdet
forsøger at mindske sin CO2udledning kan
det være relevant at se på de bærende
konstruktioner, da dette udgør en stor andel af LCAresultatet. Såfremt disse udføres
i fornybare materialer, fx træ, kan der potentielt opnås max point her.

2

0

Hvis man i forbindelse med LCA arbejdet
forsøger at mindske sin CO2udledning kan
det være relevant at introducere genbrugsråvarer eller -komponenter. Såfremt
dette er ønsket kan man ligge sig op ad
retningslinjerne i Svanemærket og dermed
opnå point.
Der i er tildelt 1/3 potentielle point, da det
typisk er begrænset hvilket materialer,
som man tør/vil genbruge kombination
med at visse materialer jf. svanemærket er
udelukket for pointgivning.

1

-

Endvidere vil et lavt energiforbrug give et
bedre LCA-resultat, og dermed er der et
potentiale for at lavt energiforbrug (lavere
end BR eller overholdelse af lavenergiklassen) vil blive påkrævet/nødvendigt ifm. fokuseringen på LCA og dens resultat.
Obligatorisk
Lavt energiforbrug kan endvidere opnås på
overholdt
mange måder, bl.a. via mere isolering, som
typisk vil afspejle sig negativt i LCA-resultatet. Derfor opnås en god synergi ved at arbejde med begge beregninger samtidigt,
så den optimale løsning/rette balance kan
findes.

2.1.2

Svanemærke-kriterier i berøring med FBK 2 - Ressourceanvendelse på byggepladsen

Kriterier i relation til FBK 2

Beskrivelse

Formål

P13
(Materialegenvinding af
byggeaffald)

Det skal opgøres hvor stor en andel af byggeaffald fra byggeprocessen, som sorteres til
genanvendelse eller materialegenvinding.

Formålet er at øge andelen af genbrug og
genanvendelse i byggebranchen.

FBK 2 – Ressourceanvendelse på byggepladsen
Direkte relation

Svanemærke-kriterie

P13
(Materialegenvinding af
byggeaffald)

Konklusion

Der er samhørighed i fokuseringen på byggeaffald og mængdeopgørelse. Svanemærket
tager det dog skridtet videre og belønner andelen som sorteres til genbrug. Krav om sortering indgår ikke i FBK og derfor kan der
ikke opnås point.

Potentiel relation
Point/
overholdt

0

Konklusion

I FBK skal byggeaffald opgøres på type og
mængde. Ifm. dette arbejde ville det
være oplagt og forholdsvis enkelt at tilføje krav om korrekt sortering og dermed
potentielt opnå point i svanemærket.

Yderligere
Potentiale

3

2.1.3

Svanemærke-kriterier i berøring med FBK 3 - Totaløkonomisk analyse

Der er ingen samhørighed mellem FBK3 vedrørende totaløkonomi og Svanemærkeordningen.

2.1.4

Svanemærke-kriterier i berøring med FBK 4 – D&V-plan for opretholdelse af indeklimaet

Kriterier i relation til FBK 4

Beskrivelse

Formål

O41
(Anvisninger til drift og vedligeholdelse)

For den svanemærkede bygning skal der foreligge omfattende generelle oplysninger
om bygningen samt drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner.

Formålet er, at administratorer og beboere
skal kende til bygningens og de tekniske installationers drift samt behovet for service
og vedligeholdelse og de mest hensigtsmæssige foranstaltninger ud fra et miljømæssigt synspunkt.

O11
(Ventilation)

Ventilationssystemet i svanemærkede bygninger skal kontrolleres, før systemet anvendes
første gang. Kriteriet opstiller mindstekrav til
kontrollen.

Formålet er at sikre en optimal drift af ventilationen og det planlagte indeklima.

FBK 4 – D&V-plan for opretholdelse af indeklimaet
Direkte relation

Svanemærke-kriterie

Konklusion

O41
(Anvisninger til drift og
vedligeholdelse)

Der er stor samhørighed i ønsket/formålet
om at udbrede viden om bygningens tekniske funktioner og muligheder. I FBK er der
hovedvægt på indeklimaoptimering for brugerne, imens der i Svanemærket er lidt mere
fokus på, at det er et miljømæssigt hensyn at
bruge bygningen optimalt.

O11
(Ventilation)

Der er paralleller til FBK i punkterne over
hvad ventilationssystemet skal kunne leve
op til, dog fokuserer svanemærket på første
ibrugtagning, imens FBKs krav er mere levetids-orienteret i sit tidsperspektiv (regelmæssige kontroller).

Potentiel relation
Point/
overholdt

Konklusion

Yderligere
Potentiale

-

Ved beskrivelse af FBK-krav beskrives ikke
alle kravpunkter i Svanemærket, derfor
er der ikke direkte opfyldelse, men der er Obligatorisk
et tydeligt potentiale for opfyldelse, da
overholdt
FBK-D&V-beskrivelsen kan uddybes med
fx rengøring og radonforhold.

-

Ved beskrivelse af FBK-krav beskrives ikke
alle kravpunkter i Svanemærket, derfor
ingen direkte opfyldelse. Opfyldelse
kunne opnås ved, at FBK D&V-beskrivel- Obligatorisk
sen udbygges med lidt mere beskrivelse
overholdt
(herunder krav om ingen spredning af
forurenende stoffer), derfor et potentiale
for overholdelse.

2.1.5

Svanemærke-kriterier i berøring med FBK 5 - Dokumentation af problematiske stoffer

Kriterier i relation til FBK 5

Beskrivelse

Formål

Kapitel 4, O15-O29
(Kemiske produkter, byggeprodukter, byggematerialer
og materialer)

Dette kapitel består af fire afsnit. Det første
afsnit indeholder krav til
produktliste og logbog for ejendommen. Næste afsnit indeholder kravene til de
kemiske produkter, der bruges til at opføre en
svanemærket bygning. Afsnit tre
indeholder krav til byggeprodukter, byggevarer og materialer. Endelig er der i
afsnit fire krav til træ- og bambusråvarer.

Dette kapitel har til formål at mindske uønsket kemi og skadelige stoffer i materialer i
byggeriet, samt at fokusere brugen af træ
på bæredygtigt træ.

O31
Styring af krav for produkter og materialer

Der skal dokumenteres rutiner eller aftaler
der viser, hvordan materialekravene O15 til
O29 opfyldes for hele byggeprocessen.

Det skal sikres, at kravene i kapitel 4 (krav
O15 til O29) er opfyldt i det endelige byggeri.

FBK 5 – Dokumentation af problematiske stoffer
Direkte relation

Svanemærke-kriterie

Konklusion

Potentiel relation
Point/
Konklusion
overholdt

Svanemærket stiller specifikke
krav til indholdsstofferne i de anvendte byggematerialer. FBK ligger
ikke op til at byggevarer/materiaKapitel 4, O15-O29
lerne skal overholde et stof-ind(Kemiske produkter, bygholdsniveau, men at sikkerhedsdageprodukter, byggemateritablade skal samles og strukturealer og materialer)
res. Der vurderes ikke at være nogen samhørighed i metode. Formålet med kriterierne er dog sammenlignelige.

-

Ved indsamling af datablade kan
Svane-krav om kontrol af materialekrav ikke overholdes. Indsamling
af sikkerhedsdatablade jf. FBK5 er
en god start, men der skal mere
end indsamling til at overholde
krav i Svanemærket.

-

O31
Styring af krav for produkter og materialer

Såfremt der i forlængelse af krav om sikkerhedsdatablade sættes krav om, at byggematerialer skal
være miljø- og/eller indeklimamærkede, opstår et
potentiale for overholdelse af hele eller dele af kapitel 4.
Der ligger et forhøjet tidsforbrug i at indsamlede
datablade og mærkninger gennemgås i Svanemærket-værktøj og til at byggepladsen kontrolleres. Desuden tidsforbrug til oprettelse af materialepas og logbog i Svanemærke-værktøj.

Yderligere
Potentiale

-

Det vurderes, at springet fra indsamling af datablade jf. FBK5 til dokumentation af kap. 4 er for
stort ift. at udløse potentiel overholdelse i nærværende analyse. Arbejde ifm. kap. 4 vil kræve en
væsentlig øget arbejdsmængde og en anden tilgang til og indsigt om materialer

Hvis der arbejdes med kapitel 4 og der udføres
kontrol af byggematerialerne, så ville disse point
kunne opnås.

-

2.1.6

Svanemærke-kriterier i berøring med FBK 6 - Afgasninger til indeklimaet

Kriterier i relation til FBK 6

Beskrivelse

Formål

O14
(Emissioner af formadehyd)

Kriteriet stiller krav til træbaserede plader (liste med specifikationer i manual). Pladerne
må den gennemsnitlige formaldehydemission
ikke overstige 0,124 mg/m3 luft for MDF-plader og 0,07 mg/m3 luft for alle andre plader i
henhold til versionen af EN 717-1

Formålet med kriteriet er at mindske formaldehydemissionen til indeklimaet.

FBK 6 – Afgasninger til indeklimaet
Direkte relation

Svanemærke-kriterie

Konklusion

O14
(Emissioner af formadehyd)

Der er ikke nogen egentlig samhørighed.
Svanemærket forholder sig alene til formaldehyd og træplader.
O14 er dog et godt grundlag for en måling af
afgasninger.

Potentiel relation
Point/
overholdt

-

Konklusion

Yderligere
Potentiale

Det er nærtliggende at inddrage svanemærkets konkrete formaldehyd-krav ifm.
FBK, når der (alligevel) stilles krav om må- Obligatorisk
lingen af afgasninger til indeklimaet.
overholdt
For MDF-plader sikrer BR overholdelse af
svanemærkets krav.

2.1.7

Svanemærke-kriterier i berøring med FBK 7 - Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet

Kriterier i relation til FBK 7

Beskrivelse

Formål

O13
(Dagslys)

Dagslysforhold evalueres i Svanemærkeordningen ud fra en dagslysfaktor-beregning eller
ud fra en beregning iht. 300 lux-metoden.
Ved en dagslysfaktor over 5 skal det termiske
indeklima dokumenteres overholdt.

Formålet er at sikre en høj kvalitet af dagslys i sammenhæng med et godt termisk indeklima.

FBK 7 – Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet
Direkte relation

Potentiel relation

Svanemærke-kriterie

Konklusion

Point/
overholdt

O13
(Dagslys)

Opfyldelse af FBK7 medfører overholdelse af
Svanemærkets kriterie O13 (lux-metoden).

risk over-

Konklusion

Yderligere
Potentiale

Obligatoholdt

Der er ikke yderligt at overholde.

-

2.1.8

Svanemærke-kriterier i berøring med FBK 8 - Støj fra ventilationssystemer i boliger

Kriterier i relation til FBK 8

Beskrivelse

Formål

P8
(Lydmiljø - gælder kun for
huse og lejlighedsejendomme)

Der gives point for hvilke lydklasse et projekt
overholder. Der skal foreligge måling af bestemte lydparametre.
Max point opnås ved at 2 valgfrie lydparametre overholder lydklasse B.

Det er formålet at sikre et godt lydmiljø.

FBK 8 – Støj fra ventilationssystemer i boliger
Direkte relation

Svanemærke-kriterie

Konklusion

P8
(Lydmiljø - gælder kun for
huse og lejlighedsejendomme)

Såfremt en lydparameter kan være 'støj fra
tekniske anlæg (ventilationen)' så er der
samhørighed mellem krav i FBK og svanemærket (krav om overholdelse af lydklasse B
for støj).
Svanemærket kræver dog at 2 parametre
overholder lydklasse B, hvormed FBK9 skal
inddrages.

Potentiel relation
Point/
overholdt

3

Konklusion

Der er ikke yderligere point at opnå.

Yderligere
Potentiale

-

2.1.9

Svanemærke-kriterier i berøring med FBK 9 - Rumakustik i boliger

Kriterier i relation til FBK 9

Beskrivelse

Formål

P8
(Lydmiljø - gælder kun for
huse og lejlighedsejendomme)

Der gives point for hvilke lydklasse et projekt
overholder. Der skal foreligge måling af bestemte lydparametre.
Max point opnås ved at 2 valgfrie lydparametre overholder lydklasse B.

Det er formålet at sikre et godt lydmiljø.

FBK 9 – Rumakustik i boliger
Direkte relation

Svanemærke-kriterie

Konklusion

P8
(Lydmiljø - gælder kun for
huse og lejlighedsejendomme

Såfremt en lydmiljøparameter er 'efterklangstid' er der samhørighed mellem krav, omfang og metode i FBK og svanemærket. De
20 m2 i FBK henviser netop til større fælles
opholdsrum.
Svanemærket kræver dog, at 2 parametre
overholder lydklasse B, hvormed FBK8 skal
inddrages.

Potentiel relation
Point/
overholdt

3*

Konklusion

Der er ikke yderligere point at opnå.

* bemærk disse 3 point er de samme som der opnås i FBK8, og at disse altså kun kan opnås én gang.

Yderligere
Potentiale

-
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