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Indholdsfortegnelse

KVALITET NAVN EMNE SIDE

Miljø Kvalitet
40%

MILJØ 1 - 15% 1 Miljøbelastning 17 - 28
Livscyklusvurdering 2 Energieffektivitet

MILJØ 2 - 10% 1 Håndtering 29 -  44
Sunde Materialer 2 Indhold

MILJØ 3 - 10% 1 Materialer 45 - 62
Ressourcer 2 Vand

MILJØ 4 - 5% 1 Dyr og planter 63 - 76
Biodiversitet

Økonomisk
Kvalitet

30%

ØKONOMI 1 - 10% 1 Brugervejledning 79 - 88
Driftseffektivitet 2 Økonomi i brug

ØKONOMI 2 - 10% 1 Dimensioner 89 - 98
Tilpasningsevne 2 Åbenhed

ØKONOMI 3 - 10% 1 Proces 99 - 111
Robusthed 2 Konstruktion og byggeteknik

3 Klimasikring

 

Social Kvalitet
30%

SOCIAL 1 - 8% 1 Ventilation 112 - 133
Luft 2 Forureningskilder

3 Temperatur
SOCIAL 2 - 5% 1 Støj 134 - 145
Lyd 2 Lydisolering

SOCIAL 3 - 5% 1 Dagslys 146 - 155
Lys

SOCIAL 4 - 7% 1 Planlægning 156 - 167
Arkitektur og funktionalitet 2 Løsninger

SOCIAL 5 - 5% 1 'Design for alle' koncept 168 - 178
Design for alle 2 Bygningens indretning
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Forord
KÆRE MEDLEMMER, KONSULENTER, AUDITORER OG ANDRE INTERESSEREDE PARTER

Hos Green Building Council Denmark er vi stolte af at kunne præsentere DGNB Villa – et nyt certificeringssystem for 
enfamiliehuse. Vi har i samarbejde med branchen udviklet Villa certificeringen, da omkring halvdelen af Danmarks 
indbyggere bor i enfamiliehuse, og da der fortsat opføres et stort antal nye bygninger i form af parcelhuse, rækkehuse og 
villalejligheder. 

Ambition med DGNB Villa er at give branchen et værktøj til at indtænke mere bæredygtighed ind i opførelsen af 
enfamiliehuse. I de sidste ti år har certificeringer til byggeriet været fokuseret på etagebyggeri. DGNB Villa skal sætte 
fokus på til enfamiliehuse samt understøtte branchen og herigennem private huskøbere til et mere oplyst grundlag for 
valg af byggeprojekt.

Data for bæredygtighed i denne type byggerier er meget begrænset. Derfor er det vigtigt  at fortsætte med en dynamisk 
tilgang med blikket rettet mod konstant udvikling af såvel DGNB Villa som forskning generelt. I DGNB Villa er der særligt 
arbejdet med simplificering og skalatilpasning. En markedsudgave af DGNB Villa forventes lanceret i starten af 2023. 
Dette giver mulighed for at samle viden ind fra pilotmanualen, hvor tilmelding kører indtil ultimo 2022.

Manualen er udviklet i tæt samarbejde med et Advisory Board bredt sammensat af relevante aktører i branchen, 
med erfaring indenfor skalaen. Fokus har været at skabe en faglig bred arbejdsgruppe bestående af arkitekter, 
husbyggefirmaer, producenter og brancheorganisationer med flere. DGNB Villa har desuden været sendt i høring, 
hvor alt materialet har været tilgængeligt for offentligheden. Høringssvar er i videst muligt omfang blevet indarbejdet i 
manualen. 

DGNB Villa er som de andre DGNB-certificeringer, struktureret på baggrund af definitionen af bæredygtighed baseret på 
de tre overordnede emner: miljø, økonomi og sociale forhold. DGNB Villa har 12 hovedkvaliteter – 4 miljø-, 3 økonomi- 
og 5 sociale kriterier. Særligt for DGNB Villa er der indført tjeklister og eksempler som supplement til de klassiske 
funktionskrav, for at sikre et mere fleksibelt og tilgængeligt system,  uden at gå på kompromis med det faglige niveau. 

Vi ser frem til at høste erfaringer, og samtidig skabe værktøjer til arbejdet med enfamiliehus-skalaen gennem DGNB 
Villa.

   Mette Qvist, Adm. Direktør             Frederik Waitz Søborg, Vicedirektør             Lau Raffnsøe, Teknisk Direktør
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Hvordan kriterierne er struktureret

Kvalitet

Kvalitet symbol

Kriterienummer

Kriterienavn

Hvad vi ønsker at opnå med 
kriteriet

Hvad bygningsejer og brugere 
opnår ved at implementere 
kriteriet

Hvordan kriteriet forventes 
udviklet i fremtiden

Procentmæssig andel af 
samlet certificering

Maksimalt antal point muligt 
for kriteriet (bemærk flere 
point er tilgængelige)

Indikator og maks. 
pointopnåelse

Emne

Angivelse af forskellige 
pointniveauer for opfyldelse

Angivelse af point der kan 
adderes. Kan dog ikke 
overskride maks. pointsum 
(bemærk at der findes 
minuspoint)

Tjekliste indikator markeret 
med grøn

Alternativ opnåelse af point 
markeret med blå

Krydsreference til andre 
kriterier/emner hvor løsningen 
kan give point.

Kriterieikon

Opbygningen sådan, at den interesserede hurtigt kan danne sig et overblik over kriteriets relevans og væsentligste 
aspekter. Korte tekster om målsætning, fordele og fremtidig udvikling indleder hvert kriterie. Det mere tekniske indhold, 
som primært er relevant for auditorer og andre udførende, findes i bilagene, som følger efter hvert kriterie.
Herunder ses formen, som alle kriterier følger (indholdet er kun for anskueliggørelse).
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Appendiks A: 
Indeholder uddybning 
af relevans samt 
detaljeret beskrivelse af 
evalueringsmetode

Appendiks B: 
Indeholder beskrivelse af 
nødvendig dokumentation 
for certificering

Appendiks C: 
Indeholder versionsstyring 
og evt. ændringer til kriteriet 
samt litteratur
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Grundlæggende vægtning af kvaliteter

DGNB er et system, der sætter bæredygtigheden på formel og gør den målbar. DGNB Villa udgør en separat del af 
DGNB-familien af certificeringer og fokuserer på bæredygtighedscertificering af nybyggede enfamiliehuse, flerfamiliehu-
se, mindre klyngeboligprojekter og fritidshuse på maksimalt 6 enheder hver især maks. 250 m²/samlet maksimalt 1500 
m². Gennem 12 kriterier, grupperet under hovedkvaliteterne Miljø, Økonomi og Social, og tilhørende underemner og 
indikatorer, bliver det muligt at evaluere individuelle bygninger ud fra et fælles sæt kriterier og sikre en entydig, målbar 
standard for alle bygninger, der certificeres efter ordningen.

DGNB tager sit afsæt i bæredygtighedsaspekterne fra Rio-erklæringen, nemlig miljømæssig, økonomisk og social kvali-
tet.

M
ILJØ

40 % ØKONO
M

I
30

%

SOCIAL 30%

tjek illustration
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Personfaktor
Hvordan tilgodeser vi at boliger bygges med mindre areal og rummer flere beboere? Danmark har EU's højeste 
arealforbrug pr. person. Generelt bygger vi store boliger til få mennesker, dette er vigtigt at adressere i arbejdet med 
bæredygtighed. Danmarks Statistik oplyser pr. januar 2020 at: "Parcel-/stuehuse har et gennemsnitligt antal beboere på 
2,6.". Samtidig er det gennemsnitlige parcelhus i dag 205 m² stort, hvilket giver den gennemsnitlige parcelhusbeboer 
næsten 80 m² at bo på.

I bygningsreglementet og andre sammenhænge vurderes CO2 kun pr. m²/år hvilket typisk betyder, at større huse belaster 
mindre med CO2/m²/år uanset antallet af brugere. For at opførelse af unødvendigt store bygninger, der ydermere 
potentielt udjævner CO2-belastning fordelt på areal, skal kunne modvirkes, er ønsket en et alternativ der tager højde 
for det antal beboere, et hus er bygget til. Med personfaktoren forsøger vi at gøre dette. Det er planløsningen der afgør 
hvor mange personer boligen, er planlagt til. Eksempelvis hvis man arbejder med pladsoptimering ved at have en hems 
istedet for soveværelse, ville dette kunne tælle som et soveværelse, hvis nedenstående krav opfyldes.

Personfaktor 
Antal personer som boenheden er dimmensioneret til opgøres som soveværelser med mindst 1 vindue. Der skal antages 
min. 2 personer i ét af boligens soveværelser. Resterende rum må gerne dimensioneres til en person, medmindre der 
antages at sove to personer. For at et rum kan regnes som soveværelse er der følgende krav til det givne vindue: min. 
3% åbningsreal (åbningsareal ift. gulvareal) og vandret udsyn (udsigt til himmel ved et ovenlysvindue er eksempelvis 
ikke tilstrækkeligt).

Personfaktoren anvendes i flere kriterier/indikatorer, nogle steder til at starte med som et alternativ til den almindelige 
vurdering. For eksempel ifm. LCA-beregningen i kriteriet ’MILJØ-1 – Livscyklusvurdering’ og den specifikke CO2 
udledning.

Relevante indikatorer:
MILJØ 1 1.2 – LCA-resultater ift. referenceværdier, CO2 pr. person 
MILJØ 3 2.1– Værktøj: Drikkevandsbehov og spildevandsudledning, drikkevandsforbrug og spildevandsudledning
SOCIAL 1.1.1 Ventilationsrate
SOCIAL 4 2.1– Tjekliste indearealer: Opbevaringsplads i boligen/udenfor boligen (pr. person)

Flere indikatorer inkluderes i udviklingen af systemet på sigt. 
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Systemgodkendelse
Systemgodkendelsen for en DGNB Villa-certificering skal forstås som en forhåndsgodkendelse af visse indikatorpoint, 
der siden kan gentages over flere projekter og specifikke bygningscertificeringer, så længe disse projekter holder sig 
indenfor det givne system. Systemgodkendelse er målrettet til dem, der udfører gentagne opfører den samme boenhed, 
f.eks. typehusvirksomheder der arbejder med få, prædefinerede hustypologier, hvor systemisk dataindsamling og 
dokumentation kan give store tidsbesparelser.  

Med en systemgodkendelse kan maks. 35 % af en DGNB Villa certificering forhåndsgodkendes. De øvrige point 
godkendes først efter endt byggefase, da disse skal reflektere det faktiske hus. Systemgodkendelsen er dermed ikke en 
endelig certificering men en særskilt proces, der aftales og udarbejdes uafhængigt af et specifikt projekt. 
Systemgodkendelser skal fornyes årligt. Derved holdes materialet opdateret ved store ændringer samt potentielle
manualopdateringer og BR-krav. Systemgodkendelser fra pilotmanualen kan overføres til næste manual. Materialet skal
blot tilrettes hvor dette måtte være aktuelt. LCA laves ud fra typologien men skal tilpasses til det enkelte projekt
hver eneste gang. LCA i systemgodkendelse giver en fornemmelse af pointniveauet, samt feedback på metoden.

Følgende indikatorer kan anvendes i en systemgodkendelse*:

MILJØ 
 � MILJØ1.1.1 LCA ift. referenceværdier: Beregning på standard hus. Dog krav om endelig tilpasning til hvert projekt
 � MILJØ 1.2.1 Lufttæthed
 � MILJØ 1.2.2 Termografi
 � MILJØ 2.1.2 Skimmelforebyggelse: Plan og udtørringsprogram (skal implementeres ved certificering).
 � MILJØ 2.2.1 Miljøfarlige stoffer (maks. 30 point).
 � MILJØ 3.1.1.1+3.1.1.2 Ansvarlig oprindelse: Træ og natursten, kan være en del af samlet indkøbsstrategi.

ØKONOMI 
 � ØKONOMI 1.1.1 Brugermanual.
 � ØKONOMI 1.2.1 Tjekliste rengøring (udvalgte emner).
 � ØKONOMI 2.1.1 Etagehøjde
 � ØKONOMI 2.2.1 Tjekliste: planløsning (udvalgte emner).
 � ØKONOMI 3.1.1 Funktionstest
 � ØKONOMI 3.2 Konstruktion og byggeteknik (levetider)
 � ØKONOMI 3.2.4 Konstruktiv træbeskyttelse

SOCIAL
 � SOCIAL 1.1.2 Ventilationsfilter
 � SOCIAL 1.2.1 Tjekliste: partikelforurening fra madlavning (udvalgte emner)
 � SOCIAL 1.2.4 Radon
 � SOCIAL 1.3.1 Overtemperatur (BR krav)
 � SOCIAL 5.1.1 Design for alle koncept
 � SOCIAL 5.2.1 Tjekliste: Adgangsforhold
 �

*Indikatorerne kan vælges til, dette betyder ikke at de skal anvende. Blot at dette er muligt. Indikatorer der ikke er listet 
her, kan som udgangspunkt ikke anvendes i en systemgodkendelse. 
Kontakt Green Building Council for nærmere info om systemgodkendelse.
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Certificering
DGNB-systemet er baseret på et performanceindeks til klassificering af bygninger. Performanceindekset angives som 
procentpoint i forhold til maksimalt opnåelige (100) point. Det samlede performanceindeks beregnes som sum af de tre 
hovedkvaliteter (miljø, økonomi og social) under hensyntagen til deres individuelle vægtning.

For at opnå et DGNB Villa-certifikat skal der opnås et performanceindeks (en score) på minimum 50. Den samlede score 
i et opnået certifikat angives således i procentpoint mellem 50 og 100.

Indenfor den enkelte kvalitet kan der opnås op til fem stjerner. Den første stjerne opnås ved at opfylde over 20% i 
kriteriet. Derefter tildeles en stjerne for hver 15 % ekstra opnået under den pågældende kvalitet. Er der eksempelvis 
opnået 81 % af de tilgængelige 30 procentpoint for økonomisk kvalitet, opnås 5 stjerner. Er der derimod kun opnået 1 % 
indenfor kvaliteten, opnås 0 stjerner. 

Der er ikke foreskevet en minimum opnåelsesgrad til hver enkelt kvalitet, og det vil derfor være muligt at vælge hvilke 
kvaliteter der lægges vægt på i det enkelte projekt. Skal man opnå en høj samlet score, vil det dog kræve bredt fokus 
på alle tre kvaliteter. Samtidig kan man ikke opnå certificering (score minimum på 50) ved kun at fokusere på én                                                   
hovedkvalitet. 

I eksempel A er der eks. lagt stærk vægt på Økonomi, lav vægt på Social 
og moderat vægt på Miljø.

I eksempel B er der opnået en højere samlet score og de enkelte kvaliteter 
har derfor også fået tildelt flere stjerner. 

 SAMLET SCORE:

MILJØ ØKONOMI SOCIAL

26,7%90%57,5%

55
VILLA

 SAMLET SCORE:

MILJØ ØKONOMI SOCIAL

76,7%66,7%87,5%

83
VILLA

Eksempel A

Eksempel B

Samlet score opgjort ved performanceindeks 
i procentpoint opnået af maks tilgængelige 
point (100)

Antal procentpoint opnået af pågældende 
kvalitets andel af den samlede vurdering

Kvalitet opgjort i kolonne
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Systemgrundlag
De generelle principper for DGNB-systemet er forklaret nedenfor.

Definitioner
Referenceareal for klimaberegning:
Benyttes i MILJØ 1 som reference for LCA-beregning og til at vurdere forudsætninger for certificering. Opgøres efter 
samme metode som bygningsreglementet. For nuværende forventes referenceareal opgjort som:

 � Etagearealet opgjort ifølge BR18 § 455 med følgende modifikationer:
 �  Alle kælderarealer, affaldsrum i terrænniveau og sikringsrum medregnes. 
 �  Udvendige ramper, trapper, brandtrapper og altangange, medregnes alene med 25 %.
 � Garager medregnes alene med 50 %.
 �  Carporte, udhuse, skure og lignende medregnes alene med 25 %. 

Forudsætninger for certificering
Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at et byggeprojekt kan certificeres:

 � Der skal være tale om et enfamilie- eller flerfamilehus, fritidshus eller mindre klyngeprojekt med maks. 6 
boenheder på hver især maks. 250 m² referenceareal for klimaberegning, samlet maks. 1500 m² referenceareal 
for klimaberegning.

 � Det skal være et nybyggeri eller en omfattende renovering af en eksisterende bygning. En omfattende renovering 
er defineret ved ét af følgende tiltag:

a.  50 % af facade- og tagoverflader (klimaskærm mod det fri) + en væsentlig/komplet teknisk ændring 
(ventilation, køl, varme eller el)

eller
b. 25 % af facade- og tagoverflader (klimaskærm mod det fri) + to væsentlige/komplette tekniske ændringer 

(ventilation, køl, varme eller el)
*Dvs. bygningen skal som minimum renoveres efter enten a) eller b), ellers er der ikke tale om en omfattende 

renovering.
 � Certificeringen skal indsendes inden for en periode på op til et år fra færdiggørelsen eller ibrugtagningen af 

bygningen.

Indsamling af dokumentation
Pilotprojekter tilmeldt i perioden 1/8-1/11 2022 kan kun varetages af allerede uddannede konsulenter og auditors i 
DGNB. Alle projekter derefter kræver uddannelse på den DGNB Villa konsulentuddannelse der lanceres Q1 2023.

Pointsystem
Certificeringssystemet vurderer bygningens samlede performance. Der opnås en opfyldelsesgrad for hvert kriterium, der 
opsummerer de enkelte indikatorer, hvis samlede bedømmelse ganges med den specifikke vægtning af kriteriet, altså 
hvor stor en andel af den samlede vurdering kriteriet udgør.

Kriteriernes opfyldelsesgrad lægges sammen i de tre kvaliteter (miljø, økonomi og social), hvis opfyldelsesgrad hver især 
anskueliggøres med stjerner. Der kan samlet opnås 5 stjerner i hver kvalitet.
 
For at fastslå den samlede grad af opfyldelse, skal point fra hver kvalitet lægges sammen, og den samlede grad af 
opfyldelse (i procent) resulterer i den score, der opnås i certifikatet.

Noget om LCA krav?
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Evalueringsmatricen
Til auditors hjælp er der udviklet et Excel værktøj til beregning af point og opfyldelsesgrad, kaldet evalueringsmatricen.
Evalueringsmatricen indeholder samtlige kriterier, deres underkriterier og indikatorer samt overblik over mulige 
indikatorpoint. Gennem indføring af opnåede point under hvert kriterie udregner matricen via vægtning af hvert kriterie 
den samlede score for det pågældende projekt. Skønt flere kriterier har mere end 100 point kan, der maksimalt opnås 
100 point under hver indikator. Der er således ofte flere veje til en certificering.

Nødvendig dokumentation for certificering
Nedenfor beskrives de vilkår, der er nødvendige for, at et byggeri DGNB-certificeres:
Den nødvendige dokumentation skal oprettes og indsendes til verifikation i overensstemmelse med kravene beskrevet i 
kriterierne.

Påkrævet dokumentation for tildeling af et certifikat:
Generelle beskrivelser af bygning/projekt

 � Beregning af referenceareal for klimaberegning
 � Ibrugtagningstilladelse

Repræsentative og vigtige bygningstegninger
 � Opstalter/facader
 � Snit
 � Etageplaner med angivelse af rum-funktioner/navne
 � Situationsplan

Beregningsværktøjer
 � Evalueringsmatrix
 � MILJØ 1: LCA beregning (via nyt LCA-værktøj til DGNB-Villa (Excel) eller direkte i LCA Byg)
 � MILJØ 2: Miljøfarlige stoffer beregningsværktøj (Excel)
 � MILJØ 3: Vand beregningsværktøj (Excel)
 � MILJØ 4: Biofaktor beregningsværktøj (Excel)

DGNB konsulenter og DGNB auditorer kan finde værktøjer til kriterierne på den interne del af hjemmesiden www.dk-gbc.
dk.

Gyldighed: Certifikatet bortfalder ikke. På certifikatet er versionsnummeret af manual anført, så kriterierne, som ligger til
grund for vurderingen, altid er synlige og kan kontrolleres.

Dokumentation for alternativ opnåelse af point
Alternativ opnåelse af point sker via eksempelbaserede løsninger. Der findes eksempler på alternative løsninger 
i manualen, disse skal ses som forslag og ikke en begrænsning. Hvis en ny løsning ønskes anvendt til alternativ 
opnåelse af point, kan denne verificeres af Green Building Council, hvis den opfylder kriteriets/indikatorens målsætning. 
Med denne verifikation skal løsning og dokumentation koordineres med Green Building Council, inden den planlagte 
indsendelse. Beslutningen ligger hos Green Building Council. Der skal indsendes en fyldestgørende forklaring samt 
argumentation for, hvorfor den valgte løsning bør give point ved en given indikator. 
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Ændringsprotokol
Ændringsprotokol 

SIDE FORKLARING DATO
.
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MILJØ

DGNB VILLA 
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Miljø kvalitet

Miljø kvalitet vægter samlet 40% af hele evalueringen, fordelt ud på kriterierne Livscyklusvurdering, Sunde materialer, 
Ressourcer og Biodiversitet.

MILJØ 1 Livscyklusvurdering
15 %

MILJØ 4 Biodiversitet
5 %

MILJØ 2 Sunde materialer
10 %

MILJØ 3 Ressourcer
10 %

1 Miljøbelastning

2 Energieffektivitet

1 Dyr og planter

1 Håndtering

2 Indhold

1 Materialer

2 Vand
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1

MILJØ 1
Livscyklusvurdering

DGNB VILLA 
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MILJØ 1

Livscyklusvurdering
Livscyklusvurdering - andel: 15%

1 Miljøbelastning

1.1 LCA-resultater ift. referenceværdier

2 Energieffektivitet

2.1 Lufttæthed

2.2 Termografi

2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point

Indikatorer:
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MILJØ 1

Livscyklusvurdering
Målsætning
Målet med dette kriterie er at reducere miljøbelastning og forbrug af ikke-fornybare ressourcer mest muligt gennem hele 
bygningens levetid ved at foretage en livscyklusvurdering (LCA) for den færdige bygning.

Fordele
Ved at udføre en LCA foretages en helhedsorienteret vurdering af ressourceforbrug og potentielle miljøpåvirkninger, hvor 
der både medtages påvirkninger relateret til anvendte byggematerialer, placering og driftsenergi.
Ved at benytte en standardiseret og konsistent metode for livscyklusvurdering, er det muligt at afrapportere relevante 
miljøbelastningskategorier såsom CO2-udledning og energiforbrug for hele bygningens livscyklus.
Da udførsel af en klimakrav fra 2023 vil være lovpligtigt for mindre byggerier som enfamiliehuse (under 1000 m²), er det 
derudover med til at forberede og tilvænne branchen de nye BR krav.

Videre udvikling
Referenceværdier for konstruktion og drift af bygninger vil blive strammet i fremtiden i takt med udvikling af mindre 
miljøbelastende bygningskonstruktioner, og med stigende krav til industriens og byggesektorens klimabelastning og 
ressourceforbrug. LCA-disciplinen er fortsat ung og under løbende udvikling, og vil på sigt inddrage yderligere dele af 
bygningers energi- og ressourceforbrug, som i dag ikke er inkluderet i bygningsreglementets krav. I 2023 er der kun krav 
for beregning, mens der fra 2025 vil være krav til måleværdier for mindre byggerier som enfamiliehuse (under 1000 m²).

Der arbejdes desuden på at udvikle metoder for beregning og karakterisering af yderligere faser i LCA-metoden for at få 
en mere holistisk vurdering. Specifikt arbejdes der på at inkludere transport til byggeplads, energiforbrug på byggeplads, 
samt opgørelse af spild og affald på byggepladsen (LCA-faser A4-A5). Modeller for disse faser indgår nu som en del af 
den frivillige bæredygtighedsklasse.

Relevante miljøbelastningskategorier i livscyklusvurderingen kan ændre sig i fremtiden. Det kan f.eks. være økotoxicitet, 
udtømning af naturressourcer og biodiversitet. Anvendelse af genbrugs- og genanvendte materialer (jf. kriteriet MILJØ 3) 
ventes i takt med udvidelse af og standardisering af dette marked også i højere grad at kunne indgå som ’kreditter’ ved 
integration i LCA-beregningen.

Andel af den samlede vurdering
ANDEL

MILJØ 1 15 %

___________________________________
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EVALUERING

Resultatet af en komplet livscyklusvurdering, beregnet i overensstemmelse evalueres i forhold til referenceværdier (indi-
kator 1). 

Nr. INDIKATOR POINT

1 Miljøbelastning

1.1 LCA-resultater ift. referenceværdier Maks. 90

 � Vægtede GWP overstiger vægtet grænseværdi. 0

 � Vægtede GWP er lig med vægtet referenceværdi. 60

 � Vægtede GWP er lig med eller under vægtet målværdi. 90

Der kan interpoleres mellem niveauer (sker automatisk i matricens faneblad Miljø 1).
Vær opmærksom på mulighed for alternativ beregning (metode 2) ved personfaktor. 
Se metodeafsnit samt matrice. 

2 Energieffektivitet

2.1 Lufttæthed Maks. 10
 � Der udføres målinger af bygningens lufttæthed (f.eks. blowerdoor-test). 10

2.2 Termografi Maks. 10
 � Der udføres termografisk kvalitetssikring 10

2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point Maks. 30

Natsænkning af varmeløsning
Mange varmesystemer giver mulighed 
for automatisk at sænke rumtemperatu-
ren i perioder, hvor (dele af) boligen ikke 
bruges.

Ved udvalgt midlertidig 
sænkning af rum-
temperaturer opnås 
energibesparelser uden 
komforttab.

+2

Lysregulering f.eks. via lyssensor
Infrarøde sensorer kan tænde, slukke 
og evt. regulere styrke af lys i forhold til 
tilstedeværelsen i specifikke rum. Auto-
matik skal kunne overstyres.

Automatisk regulering 
af belysning forebygger 
unødvendigt energifor-
brug til belysning inde 
og ude.

+1
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Ferie eller sæson styring 
Mulighed for automatisk at sænke rum-
temperaturen i perioder, hvor (dele af) 
boligen ikke bruges.

Ved sænkning af 
rumtemperaturer i efter 
sæson eller ferie opnås 
energibesparelser uden 
komforttab.

+1

Ferie eller sæson styring 
Mulighed for at regulere lys i perioder, 
hvor (dele af) boligen ikke bruges.

Regulering af belysning 
forebygger unødvendigt 
energiforbrug til belys-
ning inde og ude.

+1

Intelligent behovsstyret ventilation 
Luftmængden styres zoneopdelt og efter 
behov men brugerne har mulighed for 
overstyring af den behovsstyrede venti-
lation.
Giver også point i SOCIAL1 - Luft

Komforten øges og 
energiforbruget redu-
ceres, hvis man kan til-
passe temperatur lokalt 
via ventilationssystem.

+5

Minimering af vandbehov 
Løsninger der genvinder varme eller 
giver motivation til kortere bade.

Foto opdateres

Ved minimering af 
vandforbruget eller 
genrug af varme spares 
der ressourcer.

+5
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I. Relevans
En bygning har indflydelse på miljøet gennem alle faser af dens livscyklus – lige fra fremstilling af materialer, over selve 
brugen af bygningen og til bortskaffelsen samt den eventuelle genanvendelse af materialer. Påvirkningerne skyldes både 
forbrug af ressourcer til bygningen og emissioner til vand, jord og luft. De potentielle følgevirkninger tæller blandt andre 
udtømning af fornybare og fossile ressourcer, global opvarmning, nedbrydning af ozonlaget, fotokemisk ozondannelse, 
forsuring, samt næringssaltbelastning. Formålet med at udføre en livscyklusvurdering er at lave en helhedsorienteret 
vurdering af ressourceforbrug og potentielle miljøpåvirkninger for hele bygningens livscyklus, hvor der både medtages 
påvirkninger relateret til anvendte byggematerialer samt specifik driftsenergi. Målet for en mere bæredygtig bygning er at 
reducere disse samlede påvirkninger mest muligt i hele levetiden.

II. Yderligere aspekter
En livscyklusvurdering af bygninger indebærer normalt vurderinger tilhørende hele bygningens livscyklus. Dette betyder, 
at samtlige faser inkluderes i vurderingen – alt fra udvinding af ressourcer til fremstilling af byggevarer, over byggepro-
cessen, brugsfasen og nedrivningen og til materialerne bortskaffes eller genanvendes. 

Figur 1. Typiske faser i bygningens livscyklus: Produktfasen, byggeprocesfasen, brugsfasen, endt levetid og næste produktsystem (Figur fra publikationen 

Introduktion til LCA på bygninger, TBST 2016).

Bygningens livscyklus er således opdelt i fem faser, som alle er vigtige at forholde sig til: Produktfasen, byggeprocesfa-
sen, brugsfasen, endt levetid og næste produktsystem (Se figur 2). Oftest har man bedst kendskab til de første to faser, 
også selvom der i praksis kan opstå udfordringer med at fremskaffe tilstrækkelige data til beregningerne. De efterføl-
gende tre faser er scenariebaserede, hvilket betyder, at der må fastlægges scenarier for, hvorledes bygningen bruges, 
vedligeholdes og afslutningsvis nedrives. 

Figur 2. Faser i bygningens livscyklus (BUILD 2022)

APPENDIKS A - BESKRIVELSE

EN15978:2012 Bygningens livscyklus faser og moduler. De orange markerede moduler er dokumenteres i DGNB
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1 Produktfasen
•  Udvinding af råstoffer
•  Transport
• Materialeproduktion

2 Byggeprocesfasen
• Transport
• Installation

3 Brugsfasen
• Ibrugtagning
• Vedligehold
• Reparation
• Udskiftning
• Renovering
• Energiforbrug
• Vandforbrug

4 Endt levetid
• Nedrivning
• Transport

• Affaldsbehandling
• Deponering

5 Næste produktsystem
•  Potentiale for genvinding, 

genanvendelse og genbrug

Typiske faser i bygningers livscyklus: Produktfase, byggeprocesfase, 
brugsfase, endt levetid og næste produktsystem. 

FIND BEDRE KVAL

noget om co2?
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III. Metode

1. Miljøbelastning
1.1 LCA-resultater og CO2-referenceværdi
Miljøpåvirkning for den samlede bygning
LCA-resultaterne for den samlede bygning baseret på den endelige udformning af bygningen sammenholdes med en 
CO2-referenceværdi. Livscyklusvurderingen udføres som udgangspunkt i henhold til metodebeskrivelse og vejledning 
(inkl. bilag) for kravet om livscyklusvurdering i bygningsreglementet. Følgende elementer afviger dog herfra:

Fase B4 (udskiftning af bygningsdele)
Levetider for vinduer, ydervægge og tag fastlægges ved hjælp af levetider.dk med udgangspunkt i lokalitet, orientering og 
placering i bygningen.

Solceller 
Der kan være stor usikkerhed om præcisionen af miljødata for solceller. Det er derfor valgfrit om solceller medtages i livs-
cyklusvurderingen. Hvis solceller ikke medtages i fase A og C, kan elproduktion fra solceller heller ikke medtages i fase B 
og bidrag fra solcellerne skal ligeledes trækkes ud af energirammeberegningen.

Referenceværdier
Bygningens samlede miljøpåvirkninger, dvs. resultatet af livscyklusvurderingen, sammenholdes med referenceværdi-
er der tilpasses efter de kommende CO2 krav i bygningsreglementet. Referenceværdien er tilpasset den kommende 
lav-emissionsklasse for bygninger over 1000 m². Grænseværdien er tilpasset de kommende BR-krav til over 1000 m². 
Dette vil blive tilpasset i takt med BR-krav til denne skala bliver offentliggjort. 

Alternativ beregning: Personfaktor
Grænseværdien ved pr. person er fastlagt ud fra første pilotfase af en tidligere DGNB enfamiliehus certificering. Referen-
ce-og målværdien er beregnet ud fra forholdet til værdierne pr. m².

Personfaktor beregnes således: CO2 pr m² pr. år * referenceareal for klimaberegning / personantal. = CO2 pr person pr. 
år. Se nærmere begrundelse i beskrivelsen af personfaktoren i manualens indledning. 

Point Vægtning GWP, m2 GWP, pr. person

Målværdi 90 0,8 6,4 kg CO2-ækv. 
/ (m2 * år)

240 kg CO2-ækv. 
/ (pr. person * år)

Referenceværdi 60 1 8 kg CO2-ækv. 
/ (pr. person * år)

330 kg CO2-ækv. 
/ (pr. person * år)

Grænseværdi 0 1,5 12 kg CO2-ækv. 
/ (m2 * år)

450 kg CO2-ækv. 
/ (pr. person * år)

Værdierne i ovenstående tabel bestemmer antallet af opnåede point ud fra de angivne niveauer for hhv. grænse-, 
reference- og målværdi. Pointene beregnes i praksis ved at indtaste resultaterne fra LCA-beregningen under fanebladet 
’Miljø 1’ i evalueringsmatricen.
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   2. Energieffektivitet
2.1 - 2.2 Lufttæthed og termografi

 � Målinger skal udføres og resultaterne evalueres og sammenlignes med kravene fra passende kvalificerede testor-
ganer eller eksperter.

 � Omfanget af de foretagne målinger skal være proportionalt med bygningens størrelse og skal tilstrækkeligt afspej-
le målet om at verificere bygningens kvalitet.

 � Det kan være en fordel at kombinere test af lufttæthed med termografisk kvalitetssikring, da termografien kan 
finde eventuelle problematikker ved lufttæthedsprøven.

2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point 
Alternativ opnåelse af point gennem andre eksempler på øget energieffektivitet, der opfylder formålet med kriteriet.
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I. Nødvendig dokumentation
Eksempler på mulig dokumentation er oplistet nedenfor. Tildelingen af point til individuelle indikatorer skal bakkes op af 
omfattende og troværdig dokumentation.

1. Miljøbelastning
1.1 LCA-resultater ift. referenceværdier 

 � Rapport for livscyklusvurderingen indeholdende:
 � Bygningsarealer og volumen (referenceareal for klimaberegning).
 � Massefortegnelse over bygningsdelene.
 � Mængdeopgørelsens fuldstændighed skal præsenteres og dokumenteres på en kontrollerbar måde.
 � Anvendt datagrundlag for livscyklusvurderingen, herunder evt. anvendte EPD’er og evt. afvigelser fra stan-

dardscenarierne for end-of-life. 
 � Beregningsfil fra udført LCA-beregning i LCAbyg samt evt. Excel Lite værktøj (udviklet af BUILD).
 � Be18-beregningsfil og projektets rapport herom.
 � Udfyldt faneblad ’MILJØ 1’ i DGNB-evalueringsmatricen.

2. Energieffektivitet
2.1 - 2.2 Lufttæthed og termografi

 � Indikatoren dokumenteres ved at vedlægge resultatrapporten for de udførte målinger. Det udpeges og beskrives 
hvor det ses, at resultat er i overensstemmelse med gældende krav.  

2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point
Dokumenteres med tegnings- eller fotomateriale samt skriftlig forklaring. Maksimal pointsum angivet. Hvor angivet kan 
eksempler dog give yderligere/samtidige point i anden indikator.

APPENDIKS B - DOKUMENTATION
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 � MILJØ-foto. Foto af Niels Vierin
 � MILJØ1-foto. Shutterstock, https://www.shutterstock.com/da/image-photo/many-different-construction-de-

bris-old-wooden-1233557398
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MILJØ 2

Sunde materialer
Sunde materialer - andel: 10%

1 Håndtering

1.1 Kvalitetssikring af byggematerialer

1.2 Skimmelforebyggelse

2 Indhold

2.1 Værktøj: Miljøfarlige stoffer

Indikatorer:
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MILJØ 2

Sunde materialer
Målsætning
Vores mål 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.

Fordele
Anvendelsen af sunde og miljøvenlige materialer er vigtigt. For det første er det vigtigt at sikre et godt arbejdsmiljø for 
bygningsarbejderne. De må ikke udsættes for produkter eller kemikalier, der udgør en risiko eller langvarige skadevirk-
ninger. For brugerne af bygningen er det desuden vigtigt at sikre godt indeklima uden afgasning fra byggematerialerne 
til indeluften. Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at der ikke indbygges materialer, der besværliggør renoveringer eller 
forhindrer genbrug af byggematerialerne. Kun et fyldestgørende produkt- og materialekatalog giver bygherren oplysnin-
ger om, hvilke byggeprodukter der blev anvendt hvilke steder i bygningen. 
Kvalitetssikring af opdateret og korrekt produkt- og materialekatalog er essentielt for bygherren ift. efterfølgende optime-
ring af vedligeholdelse, renovering og i sidste ende også nedrivning af bygningen, så bygningens materialer kan indgå i 
et ressourcekredsløb. 

Videre udvikling
Håndtering og brug af miljøfarlige materialer er i stigende grad underlagt lovgivningsmæssige krav. Kravene til kvali-
tetstrin 1 kan forventes at blive strammet over tid.

Andel af den samlede vurdering
ANDEL

MILJØ 2 10 %

___________________________________
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EVALUERING

Nr. INDIKATOR POINT

1 Håndtering

1.1 Kvalitetssikring af byggematerialer Maks. 20

 � Byggepladsledelsen er blevet instrueret på baggrund af fastsatte kravlister for an-
vendte byggematerialer.                                

10 

 � Der er udført løbende kvalitetssikring af byggematerialer på byggepladsen, med 
detaljeret kontrol af hvorvidt de anvendte byggematerialer stemmer overens med den 
fastsatte kravliste.                   

20

1.2 Skimmelforebyggelse Maks. 10
1.2.1 Plan for håndtering af fugt

 � Der er udarbejdet en plan for håndtering af fugt med visuel modtagekontrol og for 
opbevaring af materialer på byggepladsen.

+5

1.2.2 Implementering af udtørringsprogram 

 � Der er udarbejdet og implementeret et udtørringsprogram for byggeprocessen for at 
sikre, at bygningskomponenterne er tilstrækkeligt tørre før de indelukkes.

+5

2 Indhold

2.1 Miljøfarlige stoffer Maks. 80
Kvalitetstrin (’0’ eller ’1’) vurderes individuelt for hver indikator og for hvert enkelt produkt. 
Kun de indikatorer, der er relevante i forhold til de benyttede produkter og materialer, eva-
lueres. Alle produkter vægtes ens indenfor den enkelte indikator. Alle relevante indikatorer 
vægtes ens. Produkter, der ikke opfylder kvalitetstrin 1, indgår med 0 point i vægtningen.
Vægtet opfyldelse af kvalitetstrin i henhold til vurderingsliste for miljøfarlige stoffer (bilag 1).

 � Kvalitetstrin 0
 � Kvalitetstrin 1

For at opnå over 30 point skal der dokumenteres udført materialekontrol på byggepladsen jf. 
indikator 1.1 Kvalitetssikring af byggematerialer. 

For at opnå over 60 point skal der udføres materialekontrol på byggepladsen jf. indikator 1.1 
Kvalitetssikring af byggematerialer. Dernæst skal alle relevante materialer dokumenteres ift. 
kvalitetstrin. Der er 80 mulige point i indikator. 

0
80
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I. Relevans
Visse materialer og produkter udgør en risiko for jord, luft, grund- og overfladevand såvel for mennesker, flora og fauna. 
Dette gælder hele deres livscyklus – fra produktionen, forarbejdningen på byggepladsen, anvendelsen samt deres bort-
skaffelse (demontering, genbrug, deponi). Miljørisici for byggevarer vurderes ud fra krav til konkrete udvalgte materialer 
og bygningsdele, da øko- og humantoksikologiske påvirkningskategorier endnu ikke er inkluderet i LCA på grund af 
manglende påvisnings- og vurderingsmetoder.
Dette kriterie har fokus på arbejdsmiljø for de udførende og reduktion af mljø- og sundhedsfarlige stoffer i byggeriet. 
Indeklimaet for de kommende beboer sikres særskilt via måling af VOC emissioner indendørs for den færdige bygning i 
kriteriet ’Social-1.Luft, Forureningskilder’.

II. Yderligere aspekter
DGNB-certificeringssystemet undersøger og vurderer risikable materiale- og stofgrupper individuelt og produktrelateret. 
For øjeblikket tages der højde for følgende grupper af stoffer (som produkter eller som del af opskrifter):

 � Stoffer omfattet af forordningen om biocidholdige produkter (528/2012/EF) 
 � Stoffer omfattet af POP-forordningen (850/2004/EF)
 � Farlige stoffer i henhold til CLP-forordning (1272/2008/EF)
 � Organiske opløsningsmidler og blødgørere
 � Særligt betænkelige stoffer (SVHC i henhold til REACH (1907/2006/EF))

Af særlig interesse er kemikalier/stoffer, der er særligt farlige med hensyn til følgende toksiske slutpunkter:
 � Kræftfremkaldende, genmuterende og reproduktionstoksiske (CMR).
 � Persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT) 
 � Meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) samt 
 � Lignende betænkelige (f.eks. hormonforstyrrende stoffer)

I henhold til REACH (= European Chemicals Regulation) skal leverandører informere deres kunder, når et produkt (f.eks. 
En TGA-isoleringsslange) indeholder et stof på kandidatlisten med en koncentration på mere end 0,1% (vægt/vægt). 
Denne forpligtelse er beskrevet i artikel 33 i REACH-forordningen og gælder, så snart et stof er optaget i kandidatlisten.

Specifikationen og forklaringen af de stoffer og bygningskomponenter, der skal overvejes, findes i ’Vurderingsliste for 
miljøfarlige stoffer’ (se bilag 1).

Kravet, om at begrænse emissionerne af opløsningsmidler (VOC) fra produkter eller deres risikopotentiale under brug, 
overlapper med produktets VOC-indhold og den deraf resulterende frigivelse af VOC gennem produktet. Kriteriet ’Miljø 2 
Sunde materialer’ vurderer hovedsageligt VOC-indholdet i produktet mens afgasning af VOC udelukkende evalueres, når 
der ikke er nogen produktkrav til VOC-indhold (f.eks. klæbemidler). 

Procedure i planlægningen
Allerede i en tidlig planlægningsfase skal visse materialer og bygningskomponenter overvejes med hensyn til kritiske 
stoffer (se bilag 1), og om nødvendigt bør der undersøges konstruktive alternativer. Gennem en bevidst udvælgelse af 
byggematerialer er det muligt at undgå eller begrænse farlige stoffer og produkter, der er nævnt i kriterierne uden at 
begrænse design og funktion.

APPENDIKS A - BESKRIVELSE
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III. Metode

1. Håndtering
1.1 Kvalitetssikring af byggematerialer

 � Byggeledelse og modtagekontrol skal være instrueret i de kvalitetskrav, der er udarbejdet for byggevarer på 
grundlag af kriterierne MILJØ 2, MILJØ 3 og SOCIAL 5.

 � Der skal udføres kontinuerlig kontrol med de anvendte materialer (efter behov), og byggeledelsen skal fremlægge 
dokumentation herfor, f.eks. i form af inspektionsrapporter.

MILJØ 2-kriteriet stiller specifikke krav til en lang række af byggematerialer. De specifikke krav i vurderingsliste for 
miljøfarlige stoffer (bilag 1) skal opfyldes for alle relevante materialer og produkter. For nogle typer af produkter er det 
nødvendigt at evaluere i forhold til flere indikatorer.

1.2 Skimmelforebyggelse
Forebyggelse og afhjælpning af fugt i byggematerialer 

 � Plan for håndtering af fugt med visuel modtagekontrol og for opbevaring af materialer på byggepladsen, skal 
udarbejdes og følges. Planen skal være tilpasset den aktuelle byggeproces og byggematerialer. 

 � En udtørringsplan, der er skræddersyet til den aktuelle byggeproces, skal være udarbejdet og implementeret for 
at sikre, at bygningskomponenterne er tilstrækkeligt tørre. Det kan også inkludere målinger af fugt i materialer 
inden indbygning. 

2. Indhold
2.1 Miljøfarlige stoffer
Den komplette opbygning af bygningsdele skal fremgå af et materialekatalog for hver bygningsdel.  I den forbindelse skal 
alle hjælpestoffer såsom primer, lim, grunder osv. også medtages. Der skal forelægges en kontrollerbar dokumentation 
for alle de krav, der skal dokumenteres for det tilsigtede kvalitetstrin iht. ’Vurderingsliste for miljøfarlige stoffer’ (bilag 1, 
kolonne: Dokumentationstype; krav til dokumentation for de enkelte aspekter).

De krav, der er anført i nedenstående ’Vurderingsliste for miljøfarlige stoffer’ (bilag 1), viser de mest relevante bygnings-
dele/byggematerialer (herefter kaldt indikatorer), hvor der stilles krav til, og hvor der er fokus på specifikke uønskede 
stoffer. Granskningen af bygningen skal tage udgangspunkt i indikatorerne angivet i bilag 1, men det skal sikres, at 
denne granskning dækker hele bygningen (som nævnt ovenfor).

I praksis udføres granskningen derfor dels i form af et katalog over bygningsdelene/fladerne (bilag 2) og de specifikke 
krav, der anføres i ’Vurderingsliste for miljøfarlige stoffer’ (se bilag 1). Der er metodefrihed for udførelsen af kataloget 
over bygningsdele (eksempel vist i bilag 2), mens selve vurderingen i forhold til vurderingslisten udføres i tilhørende 
Excel-værktøj (MILJØ 2). 

Det skal bemærkes, at der i indikatorerne grundlæggende for alle produktgrupper – produkter og blandinger – kun er 
angivet krav, der går ud over den i forvejen lovbestemte materialestandard, som producenten i henhold til REACH og 
andre relevante love måtte pålægge.

Den kvalitative vurdering for hver indikator er baseret på kvalitetstrin (0 = ikke opnået, 1 = opnået). Alle stoffer eller mate-
rialer, der vurderes i indikatorerne, skal evalueres i forhold til om kvalitetstrin 1 er opnået. 

Baseret på mangeårig erfaring kan de materialekrav, der kræves til opfyldelse af kvalitetstrin 1, kun succesfuldt over-
holdes, hvis produkterne kvalitetssikres og godkendes på stedet, før de anvendes (se indikator 1.1 – Kvalitetssikring 
af byggematerialer). Kvalitetstrin 1 (100 point) kan derfor kun opnås, hvis de tilsvarende kvalitetssikringsprotokoller for 
materialer under denne indikator indsendes.
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Beregning af point laves i tilhørende Excel-værktøj (MILJØ 2-værktøjet). For hver indikator kan der vælges mellem føl-
gende:

 � Det pågældende aspekt er ikke opfyldt (kvalitetstrin 0)
 � De anvendte materialer eller produkter opfylder kvalitetstrin 1 (dokumentation for opfyldelse vedhæftes).
 � Bygningsdel- og/eller materialer ikke anvendt (= point som kvalitetstrin 1)

   
Værktøjet beregner point som vægtet mellem alle indikatorer og vurderede produkter.

Hvis byggeriet er svanemærket opnås der automatisk fuld point for dette kriterie.

Materialekontrol på byggepladsen
En godkendelsesliste skal løbende opdateres af den ansvarlige og stilles til rådighed for byggeledelsen/auditor for 
materialekontrol på byggepladsen. Den ansvarlige for overvågning og godkendelse af materialer skal regelmæssigt og 
relevant overvåge, at der benyttes de aftalte produkter på byggepladsen og fremlægge kvalitetssikringsrapporter. 
Som regelmæssigt og relevant anses en frekvens, der sikrer:

 � at der udføres opstartskontrol på alle byggearbejder med relevante materialer og produkter. Opstartskontrol skal 
udføres inden afslutningen af 5 % af det pågældende arbejde.  

 � at kontrollens intervaller reduceres efter tilfredsstillende opstartskontrol.
Se også bilag 5: Håndtering af forkert anvendelse (ved materialekontrol på byggepladsen).
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I. Nødvendig dokumentation
En række forskellige former for dokumentation er oplistet nedenfor. Den indsendte dokumentation skal udførligt, klart og 
troværdigt demonstrere overensstemmelse med kravene til evaluering af de enkelte indikatorer og tjeklister.

1. Håndtering
1.1 Kvalitetssikring af byggematerialer

 � Dokumentation skal fremlægges for at byggeledelsen er blevet instrueret i, hvordan de skal implementere og 
bruge kravspecifikationer udarbejdet for byggevarer. 

 � Dokumentation skal fremlægges for, at byggeledelsen har gennemført løbende kontrol af de byggevarer, der 
faktisk er brugt i bygningen, opfylder kravspecifikationer.

1.2 Skimmelforebyggelse
 � Der skal fremsendes plan for modtagekontrol og for opbevaring af materialer på byggepladsen.
 � Der skal fremsendes plan for udtørring og dokumentation løbende kontrol og evt. målinger af fugt i byggemateria-

ler.  

2. Indhold
2.1 Miljøfarlige stoffer
En række af forskellig dokumentation er oplistet nedenfor. Den indsendte dokumentation skal demonstrere overholdelse 
af de enkelte indikatorer.

 � Fuldstændig deklaration og verifikation af det punkt/lineært anvendte (f.eks. fugemasse) og relevante bygnings-
komponenter/-materialer ved hjælp af den dokumentation, der kræves i kriterierne. Ved verifikationen skal alle 
indikatorer i vurderingslisten behandles. Ikke-relevante aspekter bør udtrykkeligt identificeres som irrelevante.

 � Materialekatalog der viser de anvendte og relevante komponenter/materialer i  (se eksempelvis udførelse, bilag 2) 
er obligatorisk i kvalitetstrin 1.

 � De materialer, produkter og elementer, der er specificeret i MILJØ 2-dokumentationen, skal mindst indeholde 
følgende oplysninger:
 �  Bygningsprodukt
 �  Producent
 �  Områdeinformation (for anvendte materialer på området)
 �  Byggepladsprotokoller af materialekontrollen (obligatorisk kvalitetstrin 1)
 �  Mål-/faktisk-sammenligning sammen med godkendelsesliste (obligatorisk for kvalitetstrin 1)

Indeklimamærket:
Der accepteres en række 3. partsevaluerede indeklimamærker eller -certificeringer: I forhold til evaluering betragtes de 
som tilsvarende:

 � M1, https://cer.rts.fi/en/
 � EMICODE, https://www.emicode.com/
 � Indeklimamærket, https://indeklimamaerket.dk/
 � Indoor Air Comfort Gold, https://www.eurofins.com/certifications-international-approvals/indoor-air-comfort/ 
 � GUT, https://www.gut-cert.de 

Miljømærket:
Der accepteres en række 3. partsevaluerede miljømærker eller -certificeringer: I forhold til evaluering betragtes de som 
tilsvarende:

APPENDIKS B - DOKUMENTATION
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Svanemærket https://www.ecolabel.dk/da/blomsten-og-svanen

Der Blauer Engel https://www.blauer-engel.de/de

EU-Blomsten https://www.ecolabel.dk/da/blomsten-og-svanen

For de materialegenskaber, der skal afhøres indenfor MILJØ 2-kriteriet, er de mest egnede kilder normalt følgende:
 � Tekniske informationer
 � Sikkerhedsdatablade (SDS)
 � Miljøvaredeklarationer af type I og III samt producenterklæringer om ingredienser og opskriftsbestanddele
 � SVHC-erklæring fra producenterne af produkter (jf. bilag 4)
 � VOC-indhold ved farver/lakeringer: Tekniske oplysninger, sikkerhedsdatablade, etiketter (deklaration om VOC-ind-

hold i henhold til retningslinje 2004/42/EF); angivelse i g/l
 � VOC-indhold i andre produkter: Producenterklæring
 � SVHC-stoffer i præparater: Sikkerhedsdatablad
 � SVHC-stoffer i produkter: Teknisk information, producentdeklaration iht. REACH

Datagrundlagets aktualitet for verifikationen:
Påkrævet som bevis er:

 � Sikkerhedsdatablade (SDS) i henhold til EU 1907/2006
 � Deklarationer af stoffer på SVHC-kandidatlisten i produkter i henhold til den nuværende udgave på datoen for 

offentliggørelsen af denne DGNB Villa-manual.

Det betyder, at de fremlagte beviser skal udarbejdes på baggrund af tilgængelige databaser eller stoflister (f.eks. 
SVHC-stoffer) på tidspunktet for offentliggørelsen af denne manual version. Dette er kun garanteret, hvis gældende sik-
kerhedsdatablade, tekniske datablade og producenterklæringer anvendes under kemisk lov. Bevis, der senere offentlig-
gøres, kan bruges som verifikation.

 � GISCODE/Produktkode: Sikkerhedsdatablad, teknisk information,  www.wingis-online.de
Hvis der ikke er anvendt noget fra en bestemt kategori, opnås der fuld point for denne.
Hvis kvalitetstrin 1 ikke opnås, gives der 0 point for den givne kategori. 

Producenterklæring
Producenterklæringen skal være juridisk godkendt af en person, der er bekendt med recepten.

Klorparaffiner
Klorparaffiner, der er klassificeret som farlige i CLP, er omfattet. Januar 2022 er de kortkædede CAS nr. 85535-84-8 og 
mellemkædede CAS nr. 85535-85-9 klassificeret som farlige. De kortkædede og mellemkædede er desuden på Kandid-
atlisten som SVHC.

Træbeskyttelsesmidler godkendt iht.  EU-forordning 528/2012
For produkter fremstillet i EU kan det uden yderligere dokumentation antages at overholde lovbestemmelser (ingen yder-
ligere beviser kræves). For produkter produceret uden for EU kræves dokumentation for aktivstoffer.
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I. Version
Ændringsprotokol 

SIDE FORKLARING DATO

II. Litteratur
Grundlæggende om tilgængelige stoflister og materialeinformationer:

 � VOC-direktiv:  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF om begrænsning af emissioner af flygtige 
organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse malinger og lakker.

 � CLP-forordning: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og 
emballering af stoffer og blandinger*.

 � REACH-forordning: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og 
godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur*.

 � European Chemicals Agency (ECHA) Candidate List of Substances of Very High Concern.
 � European Chemicals Agency (ECHA) Authorisation List of Substances of Very High Concern.
 � Biocid-forordning: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 528/2012 om tilgængeliggørelse på markedet 

og anvendelse af biocidholdige produkter*.
 � GISCODE forklaringer:  se tyske brancheforening, GISBAU, og Wingis.
 � Branchenbezogene Regelwerke, zum Beispiel RAL, VdL-Richtlinie.
 � Implementation guide for the German Solvent Ordinance (31. BlmSchV).
 � The Blue Angel (Der Blauer Engel) certificerings ordning – forklaring på RAL-UZ-102, RAL-UZ-12a, RAL-UZ-113, 

RAL-UZ-113.
 � Emicode - Forklaring på vurderingskriterier bagom Emicode 1 og Emicode 1PLUS.
 � Uafhængigt verificerede deklarationer, for eksempel miljø-produktdeklarationer (Environmental Product Declarati-

on - EPD).
 � EC (2010): Konsolideret liste over aktive stoffer, der ikke længere kan markedsføres, offentliggøres og løbende 

opdateret af Europa-Kommissionen.
 �

*For alle juridiske lister og materialeinformationer skal standen henvises på tidspunktet for bygningsansøgningen. Ved 
lovbestemmelser gælder de respektive overgangsperioder for markedsføring og brug.

Billedeliste
 � MILJØ2-foto. Foto af Helene Høyer Mikkelsen, NO-tech huset, Sunde Boliger, Realdania.

APPENDIKS C - VERSIONSHISTORIK OG LITTERATUR
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Nr. 
BYGNINGSDEL MATERIALER

BETRAGTEDE 
STOFFER/
ASPEKTER

KVALITETSTRIN 1 TYPE AF 
DOKUMENTATION

BEMÆRKNINGER

Forklaring Krav til dokumenta-
tion. Kun dokumen-
tation, der efterviser 

de efterspurgte 
værdier, skal ved-

lægges. 

Kravet gælder for 
følgende bygnings-

komponenter. 
 

(Henvisning til nye 
bygninger og om-

fattende renoverin-
ger 2020)

V1 Overfladebehandlinger 
på ikke-mineralske 
overflader såsom 
metal, træ, plast

Maling, lak, grunder

Undtaget er effekt- 
behandlinger såsom 

metallic-lak

Opløsningsmidler (VOC/
SVOC)

Skal være mærket 
med anerkendt 
miljømærke, ex. 
Blauer Engel, 

EU-Blomst eller 
Svanemærket

Teknisk datablad,
sikkerhedsdatablad,
producenterklæring,
mærkningscertifikat. 

KUN Overfladebe-
handlinger udført 
på byggeplads

(Indikator 1)

V2 Overfladebehandlinger 
indendørs på:

mineralske under-
lag såsom spartling 
(herunder dispersi-

ons-spartling), puds og 
tapeter, filt, gipsplader 

osv.

Maling, grunder og de-
korative spartelmasser 
til indvendige vægge, 

lofter og gulve

Opløsningsmidler (VOC/
SVOC)

Skal være mærket 
med anerkendt 
miljømærke, ex. 
Blauer Engel, 

EU-Blomst eller 
Svanemærket

Alternativ dokumen-
tation ved kalkbe-
handling (ikke krav 

om miljømærke)

Teknisk datablad,
sikkerhedsdatablad,
producenterklæring,
mærkningscertifikat

Alle relevante 
bygningsdele og 

byggevarer

(Indikator 2)

V3 Gulvoverflader og 
gulvbelægninger

Gulvtæpper, elastiske 
gulvlægninger: 

vinyl, linoleum, gummi 
m.m.

Opløsningsmidler (VOC/
SVOC)

GUT quality label, 
indeklimamærket, 
C2C-certificeret 

,eller miljømærket

Teknisk datablad, 
producenterklæring
og/eller miljømær-

ningscertifikat

Alle faste gulvtæp-
per og gulvbelæg-

ninger

(Indikator 6+7)

V4 Grunder, spartelmasse, 
lim og klæbere

Produkter til afretning 
af underlag, priming og 

limning ved beklæd-
ning af væg og gulv 

med: Fliser, træ, linole-
um, vinyl og tæpper.

Opløsningsmidler (VOC/
SVOC)

Svanemærket, EU 
blomst, finsk M1, 

Indoor Air Comfort 
Gold, RAL UZ 113

eller

EMICODE (EC1, 
EC1PLUS, EC1-R, 

EC1PLUS-R) 

Teknisk datablad, 
producenterklæring
og/eller miljømær-

ningscertifikat

eller

EMICODE licens, 
eller M1-, Indoor Air 

Comfort klassifi-
kation 

EMICODE:
- EC1, - EC-

1PLUS, - EC1(”R” i 
baggrund)

- EC1PLUS ”R” i 
baggrund

eller
Emissionsklasse:

-  M1
- Indoor Air Comfort 

Gold
eller

Miljømærket med 
EU Blomst, Sva-

nemærket, Blauer 
Engel

(Indikator 8)

V5 Produkter til over-
fladebehandling af 

naturstensgulve

Produkter til overflade-
handling af indendørs 
naturstensgulve med 

ikke filmdannende 
produkter, fx voks, olie 
og syntetiske polyme-
re, for at gøre gulvet 

modstandsdygtig mod 
smuds og fugt.

Indhold af Opløs-
ningsmidler < 5 %

og

Må ikke være fare-
mærket

Sikkerhedsdata-
blad. Hvis ikke skal 
der udfyldes leve-
randørerklæring.

(Indikator 10)

BILAG 1 – Vurderingsliste for miljøfarlige stoffer
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V6 PU-og epoxy-baseret 
overfladebehandling

Epoxy og PU-ba-
serede produkter, 

2Komponent-PU-lak, 
PU-gulvbehandlinger

Opløsningsmidler (VOC), 
farlige stoffer iht. 
CLP-forordningen 

Et af følgende krav 
skal opfyldes:

1. GISCODE PU40
- 

2. GISCODE RE05, 
RE10, RE20 eller 

RE30 
-

3. GISCODE PU10, 
PU40, PU60, RE05 

/ RE10

+ (for alle) 
dokumentation for 

afgasning

Teknisk datablad,
sikkerhedsdatablad, 

test-certifikat.
Hvis ikke skal der 

udfyldes leverandø-
rerklæring.

Uden opløsnings-
midler (VOC ≤ 0,5% 
- for epoxyharpiks 
dog VOC ≤ 5%),

Må være faremær-
ket med GHS07 og 

GHS08

 

(Indikator 
20+23+24)

V7 Tagpaptage Bitumen primer Farlige stoffer iht. 
CLP-forordningen 

Bitumen

Montage uden an-
vendelse af primer

Teknisk datablad,
sikkerhedsdatablad, 
producenterklæring,

test certifikat

(Indikator 25)

V8 Bærende bygningsdele 
af træ indvendig og 

udvendig inkl i tagud-
hæng

Kemisk træbeskyttelse 
(trykimprægnering) 

BK = brugsklasse 
(tidligere fareklasse)

Biocider 

Træbeskyttelsesmidler 
(type 8 iht. 528/2012/EC)

Kun konstruktiv 
træbeskyttelse

eller

naturligt mod-
standsdygtig træty-
pe inkl. Thermow-

ood, Superwood og 
modificeret træ (fx 

Kebari) e.lign

Teknisk datablad (Indikator 28+29)

V9 Ikke-bærende 
bygningsdele af træ 

indvendig og udvendig 
(f.eks. facader og 

terrasser)

Træbeskyttelse af 
ikke-bærende byg-

ningsdele af træ

Biocider 

Træbeskyttelsesmidler 
(type 8 iht. 528/2012/EC

Naturligt mod-
standsdygtig træty-
pe inkl. Thermow-

ood, Superwood og 
modificeret træ (fx 

Kebari) e.lign

Teknisk datablad,
sikkerhedsdatablad, 
producenterklæring,

Indvendig: alle 
relevante 

bygningsdele
Udvendig: alle rele-
vante bygningsde-
le. Dokumentation 
udlades for maks. 
5% af bruttoareal. 
Trævinduer und-

taget.

(Indikator 30)

V10 Byggeskum og mon-
tage-skum isolerende 
og udfyld af hulrum 
samt til montering af 
isoleringsmaterialer. 

Fugeskum, bygge-
skum, og monta-
geskum f.eks. til 

montering af døre og 
vinduer samt til limning 
og fugning af facade-, 
terræn-, tagisolering 

m.m. 

Blødgøringsmidler, flam-
mehæmmere,

Isocyanatfri byg-
geskum eller ingen 
brug af byggeskum

Teknisk datablad,
sikkerhedsdatablad, 
producenterklæring,

REACH-kandid-
atliste

(Indikator 38+39)

V11 Byggematerialer med 
flammehæmmer

Omfattet af denne 
indikator er isolerings-
materialer til tekniske 

installationer samt 
vægbeklædninger, 
der er flammehæm-
met. Denne indikator 

indebærer forbud mod 
visse typer flamme-

hæmmere.

Klorparaffiner (CP) eller 
bromerede flammehæm-

mere (PBB og PBDE) 
eller klorede flamme-

hæmmer (TCEP).

Indhold < 0,1% Teknisk datablad, 
leverandørerklæring 

CP: med kæde-
længde 10-13 og 

14-17 <0,1%
 

PBB: <0,1%
 

PBDE:  <0,1%

TCEP: CAS nr. 
115-96-8,

Tris(2-chloro-ethyl) 
phosphate <0,1%

(Indikator 43)

V12 Biocid og brandhæm-
mende behandlet 

byggevarer: træbe-
skyttelse, træbaserede 
produkter, isolerings-

materialer

Bærende trækonstruk-
tion, træfiberplader, 
organiske isolerings-
materialer (papirisole-
ring, træfiber, træuld, 

fåreuld mv.)

Bor-forbindelse Bor-forbindelser 
≤ 1%

Teknisk datablad,
producenterklæring 

med 
”ingen borforbindel-

ser > 0.1%”

(Indikator 45)

V13 Hånd- og køkken-
vaskarmaturer

Bly og tungmetaller Godkendt til 
drikkevand – fx 

dråbemærket eller 
GTV

Teknisk datablad,
sikkerhedsdatablad

(Specielt for DGNB 
Villa)
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BILAG 2 – Materialekatalog

Når MILJØ 2 - Indhold dokumenteres skal der altid vedlægges et materialekatalog.

Materialekataloget skal redegøre for, hvordan de materialer, der dokumenteres er anvendt. 
Kataloget skal opbygges, så man kan se, hvilke materialer, der er brugt hvor

 � Alle lag og hjælpestoffer i bygningsdelene skal fremgå.
 � Der skal være krydsreference mellem katalog, filnavn på produkternes dokumentation samt oplistning i Miljø 

2-værktøjet.
 � Der skal vedlægges detaljetegninger sammen med materialekataloget over de forskellige konstruktioner, samt 

henvisning til hvor de givne materialer er placeret.

Detaljetegning der viser alle 
konstruktionslag

Skemaoversigt over de 
forskellige materialer

Materialekatalog - Ydervæg Oversigt udarbejdes for hver 
konstruktion (væg, tag osv.)

Et materialekatalog kunne opbygges som nedenstående:
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 Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen), oplysningskrav i henhold til art. 33

Til rette vedkommende,

Det Europæiske Kemikalieagentur ECHA har på sin hjemmeside udgivet en liste over særligt bekymrende stoffer, der op-
fylder kriterierne i art. 57 i ovennævnte REACH-forordning og er blevet beregnet i henhold til proceduren i forordningens 
art. 59 (http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp).

Jeg beder Dem om at meddele mig/os med henvisning til artikel 33, stk. 2 ovf., hvorvidt et af disse stoffer af særlig stor 
bekymring er indeholdt i produkt „XXXX“, som De markedsfører i forhold over 0,1 %, og at stille mig/os de oplysninger til 
rådighed, som er nødvendige for en sikker anvendelse af produktet „XXXX“.

I henhold til art. 33 i ovennævnte forordning er De som leverandør af „XXXX“ forpligtet til at stille disse oplysninger til 
rådighed for mig som forbruger inden for 45 dage.

Mange tak &
med venlige hilsener

BILAG 4 SVHC-FORESPØRGSEL
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Såfremt der under byggepladsinspektioner konstateres enkelte materialer, der ikke er i overensstemmelse med det 
ønskede kvalitetstrin 1 for de opgivne indikatorer i ’Vurderingsliste for miljøfarlige stoffer’ (Bilag 1), skal dette attesteres 
skriftligt af byggeledelsen via mangelliste. Denne mangelliste identificerer materialet, den pågældende komponent, det 
udførte arbejde, årsagen til afvigelsen og områderne med ikke-overensstemmende materiale.

Opnåelsen af kvalitetstrin 1 med disse afvigelser kan kun accepteres, hvis dette er dokumenteret, som følger:
 

• Angivelse af den berørte indikator og relevant komponent/materiale.
• Skriftlig meddelelse om mangler/afvigelse fra byggeledelsen og anmeldelse evt. af udbredringsaktivitet fra entre-

prenøren.
• Angivelse af det område der er behandlet med det ikke-overensstemmende materiale. Det skal påvises, at dette 

udgør <5% af det samlede område for denne komponent/dette materiale (eksempel: fladt tag som et varmt tag, 
ukorrekt anvendelse af primerbeklædningen, område <5% af det varme tagområde), 

• bevis ved tekniske data og sikkerhedsdatablad eller SVHC-bevis eller producenterklæring for at bygherren ikke vil  
have nogen ulemper på grund af permanent resterende forurenende stoffer i materialet som f.eks. tungmetaller, 
blødgørere eller depotdannende opløsningsmidler på absorberende substrater (se bilag 4)

• Protokoller over korrekt og regelmæssig materialekontrol (se ovenfor) på byggepladsen
• Byggeledelse eller alternativt byggefirmaet bekræfter retsgyldigt (ppa) at – ud over den enkelte fejlanvendel-

se – var ydelserne udelukkende udført med godkendte materialer i henhold til det ønskede kvalitetstrin for dette 
kriterium.

Bemærkning: DGNB påpeger udtrykkeligt, at DGNB-dokumentationen skal svare til den byggede bygning. Afvigelser 
mellem den tekniske dokumentation og DGNB-dokumentationen med hensyn til de anvendte materialer kan senere føre 
til økonomiske og sundhedsmæssige tab. 

BILAG 5 HÅNDTERING AF FORKERT ANVENDELSE (VED  MATERIALE-
KONTROL PÅ BYGGEPLADSEN)
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MILJØ 3

Ressourcer
Ressourcer - andel: 10%

1 Materialer
1.1 Ansvarlig oprindelse
1.2 Genbrug og genanvendelse
1.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point

2 Vand
2.1 Værktøj: Drikkevandsbehov og spildevandsudledning

Indikatorer:
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MILJØ 3

Ressourcer
Målsætning
Formålet med kriteriet er at sikre effektiv udnyttelse af naturens ressourcer, hvor produktion og forarbejdning af råstoffer 
samt transport samtidig er i overensstemmelse med anerkendte miljømæssige og sociale standarder (ansvarlighed). 
Her belønnes løsninger, som gør det muligt at genanvende ressourcer uden tab af værdi og egenskaber. I tråd med 
målet om at reducere mængden af de nødvendige primære ressourcer, tilstræbes forbedret materialeeffektivitet. Dette 
vil på sigt gøre det muligt at genbruge materialer uden tab, samtidig med en betydelig reduktion i de anvendte materiale-
mængder opnås. Dermed sigter kriteriet efter at skabe en mere cirkulær fremtid ift. forbruget af naturens ressourcer inkl. 
vandressourcer og ideelt helt undgå forbrug af jomfruelige, ikke-fornybare ressourcer. Hermed forbedres mulighederne 
for at ressourcer fortsat vil være tilgængelige for fremtidige generationer i størst mulig udstrækning. Gennem reduktion af 
drikkevandsforbrug og spildevandsudledning er målet også, at det naturlige vandkredsløb belastes så lidt som muligt.

Fordele
Forbedret gennemsigtighed kan øge kendskabet til social og miljømæssig ansvarlighed og dermed yderligere øge efter-
spørgslen på bæredygtig og socioøkonomisk acceptabel indvinding af råmaterialer.

Bygningsejere, der reducerer ressourceforbruget, vil drage fordel af de reducerede omkostninger allerede i byggefasen. 
For brugerne af bygningen, vil de positive effekter vise sig ved lavere omkostninger under brugsfasen når bygningen skal 
vedligeholdes, repareres eller moderniseres. Det langsigtede formål og fordelen ved kriteriet, hvilket kræver dybdegå-
ende viden om materialerne i bygningen, er at kunne betragte bygninger som en midlertidig ”opbevaring” af materialer. 
Det vil betyde, at selv ved endt brug af bygningen, vil det fortsat være en lukrativ forretning at adskille bygningen, for at 
kunne genbruge eller genanvende materialerne i næste produktsystem. Derudover opfordrer kriteriet til, at der allerede i 
byggefasen indtænkes genbrugte eller genanvendte materialer, så forbruget af jomfruelige ressourcer allerede nu mind-
skes.

Reduktion af drikkevandsforbrug og spildevandsudledning reducerer driftsomkostningerne og sænker presset på drikke-
vandsressourcer og rensningsanlæg. 

Videre udvikling
På nuværende tidspunkt er der specifikt fokus på ansvarlig udvindelse af træ og natursten, men på sigt kan disse materi-
aler blive suppleret eller erstattet med andre materiale- eller produkttyper.

Måden, hvorpå materialer genbruges og genanvendes, ændres kontinuerligt. Det er forventeligt, at indikatorer om ned-
tagning og genanvendelse på sigt integreres i MILJØ 1-kriteriet omkring Livscyklusvurdering.

Adgang til rent drikkevand bliver stadig vigtigere især i en international sammenhæng. Stigende mængder ekstremregn 
øger behovet for lokal håndtering af regnvand og klimasikring. DGNB følger udviklingen og opdaterer kriteriet i overens-
stemmelse hermed. 

Andel af den samlede vurdering
ANDEL

MILJØ 3 10 %

___________________________________
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EVALUERING

Indikator 1.1 vurderer anvendelsen af produkter, hvis råmaterialer udvindes og leveres ansvarligt og som i væsentlig 
grad anvendes i konstruktionen, i de tekniske systemer, i udendørs faciliteter eller fast inventar. Jo flere ansvarligt sour-
cede råmaterialer anvendt eller erstattet af sekundære råmaterialer, desto bedre er vurderingen i dette kriterie. I kriteriet 
kan der maksimalt opnås 100 point

I indikator 1.2 evalueres projektets fokus på genbrug og genanvendelse af materialer og bygningskomponenter. Det vur-
deres, hvordan genbrugte og genanvendte materialer implementeres i byggeriet, for at fremme brug af allerede anvendte 
materialer. Eksempler på alternative foranstaltninger, der ligeledes bidrager til formålet med denne indikator kan også 
bidrage med point (indikator 1.X).

Under indikator 2 udføres en kvantitativ beregning af vandanvendelsesfaktor, der repræsenterer både forbrug af drikke-
vand og udledning af spildevand, herunder regnvand afledt fra grunden. Beregninger af bygningens forbrug af drikke-
vand og spildevandsudledning udføres i det tilhørende værktøj MILJØ 3-Vandberegner. Værktøjet er tilpasset fremgangs-
måden beskrevet nedenfor. Det endelige resultat sammenlignes med den dynamiske grænseværdi for bygningen. 

Nr. INDIKATOR POINT

1 Materialer

1.1 Ansvarlig oprindelse Maks. 60
1.1.1 Træ fra dokumenteret ansvarlig skovdrift Maks. 30

 � Kvalitetstrin 1: 50 % dokumenteret ansvarlig ressource 5
 � Kvalitetstrin 2: 75 % dokumenteret ansvarlig ressource 15
 � Kvalitetstrin 3: 90 % dokumenteret ansvarlig ressource 30

1.1.2 Natursten fra dokumenteret ansvarligt stenbrud Maks. 15
Al anvendt natursten i bygning og i terræn er fra dokumenteret ansvarlig oprindelse.
Hvis der ikke anvendes natursten opnås der fuld point for indikatoren. 

15

1.1.3 Transportafstand for byggematerialer Maks. 15
Byggematerialer (udvalgte) er transporteret maks. 500 km fra produktionssted 15

1.2 Genbrug og genanvendelse Maks. 30
1.2.1 Genbrugte og genanvendte materialer i bygning Maks. 30 

Andel (vægtprocent) af den samlede bygning udføres i genbrugte eller genanvendte materi-
aler. Genbrugte og genanvendte materialer defineres som materialer, der har haft en levetid i 
et tidligere byggeri eller er affald/restproduktion, der står til bortskaffelse. 
1% = 1 point
30% = 30 point
Der skal interpoleres mellem pointene.
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1.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point Maks. 20
Foranstaltninger/eksempler, der muliggør direkte genbrug af hele komponenter, kan evalue-
res her.

Løsninger skal godkendes ved Green Building Council.

Reversible samlinger
Der er reversible samlinger i en betydelig 
del af den bærende konstruktion, fx ved 
brug af bjælke/søjle systemer.

Reversible samlinger 
kan øge genanvende-
ligheden af bygnings-
komponenter.

+10

Genbrug af mursten
Der er opmuret i et materiale der kan 
adskilles fra murstenene efter endt brug.

Brug af eks. kalkmørtel 
muliggør genbrug af 
mursten. 

+10

Service-kontrakt for bygningsdel med  
tilbagetagnings- eller genbrugsstra-
tegi
En betydelig del af den relevante værdi 
af en bygningsdel er påviseligt genan-
vendt, genbrugt eller implementeret via 
forretningsmodeller, der er i overens-
stemmelse med konceptet med cirkulær-/
delingsøkonomi.

Giver også point i ØKONOMI 1 - Driftsef-
fektivitet.

 

Sikrer eller i væsentlig 
grad understøtter gen-
anvendelighed.

+5
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2 Vand

2.1 Værktøj: Drikkevandsbehov og spildevandsudledning Maks. 40

 � Dynamisk grænseværdi ≤ vandforbrugsværdi 5
 � Dynamisk referenceværdi ≥ vandforbrugsværdi 20
 � Dynamisk målværdi ≥ vandforbrugsværdi. 40

Brug af regnvand eller gråt spildevand indgår i vurderingen af vandforbrugsværdien. Det 
sparede drikkevand og det reducerede spildevand registreres i vurderingen af vandparame-
teren og indgår i evalueringen af livscyklusvurderingen.
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I. Relevans
Kriteriet fremmer brugen af materialer, der indvindes, forarbejdes og transporteres iht. anerkendte miljømæssige og 
sociale standarder. 

Indikator 1.1 omfatter beskyttelse af skove, forbud mod børnearbejde, overholdelse af sociale og miljømæssige standar-
der i forbindelse med indvinding af træ og natursten samt ’rimelig’ transport. Anvendelsen af certificeret træ og træmate-
rialer fremmer den bæredygtige administration og bevarelse af skovene. Arbejdsbetingelserne i stenbrud og forarbejd-
ningsvirksomheder i udviklings- og vækstlande forbedres gennem overholdelsen af anerkendte standarder inden for 
forarbejdning af natursten. 

At kunne genbruge og genanvende udgør ydermere en håndgribelig kvalitet, der positivt påvirker flere dimensioner af 
bæredygtighed (livscyklusvurderinger, miljøpåvirkninger, omkostninger osv.). Indikator 1.2 sætter fokus på, at der vælges  
genbrugte og genanvendte materialer, for at forbruget af jomfruelige ressourcer mindskes, mens 1.X evaluerer foran-
staltninger der muliggør direkte genbrug. Der sættes fokus på, at der vælges materialer, hvor der er en kendt strategi 
for genanvendelse eller genbrug, og at samlingsmetoderne ikke forringer chancerne for, at materialet efterfølgende kan 
indgå i endnu en livscyklus. Dette er med til at støtte op om regeringens plan for et ”Danmark uden affald” samt efterleve 
affaldshierarkiet; forebyg, genbrug, genanvend, nyttiggør og så vidt mulig undgå sidste udvej, som er at sende til deponi 
med håb om, at vi i fremtiden har teknologi og viden til at udnytte ressourcerne. 

Endelig vil reduktion af drikkevandsforbrug og spildevandsudledning reducere driftsomkostningerne og sænke presset på 
drikkevandsressourcer og rensningsanlæg i indikator 2.

II. Yderligere aspekter
Ansvarlighed
Standarder ved auditering og certificering understøtter kommunikationen af ugennemsigtige forhold vedrørende råstoffer 
og tjener som en klar retningslinje for de involverede virksomheder angående forskellige aspekter af ressourceindvin-
ding. For eksempel kan „usynlige attributter“ være sociale eller miljømæssige effekter, som producenten og/eller slutbru-
geren ikke kan læse af byggematerialet selv, f.eks. overholdelse af menneskerettighederne ved udvinding af råstoffer 
eller forurening af grundvandet fra udledning af kemikalier. Standarder kan således på en troværdig måde formidle og 
sikre forarbejder/slutbruger komplekse oplysninger om byggematerialet og derigennem hjælpe med at harmonisere og 
håndhæve klare bestemmelser og krav på det internationale marked.

Produkter, der bruges i byggesektoren, er meget forskellige med hensyn til deres oprindelse, indvindings- og forarbejd-
ningstype. Der er i øjeblikket nogle få standarder, der styrker omfattende gennemsigtighed og sikring af miljømæssige 
og sociale standarder. Mange virksomheder driver deres produktion i overensstemmelse med miljøstyringsstandarder, 
overholder sociale minimumskrav eller rapporterer omfattende om bæredygtighedsaspekter, der er relevante for deres 
produktion i sammenhæng med CSR-rapporter.

Ulovlig og ikke-bæredygtig tømmerhugst er et globalt problem med omfattende negative økonomiske, miljømæssige 
og samfundsmæssige konsekvenser. De negative virkninger skyldes blandt andet, at nogle lande ikke har kontrol med 
fældning af skovene og derved går glip af indtægter fra skovhugsten. Det påvirker levevilkår for lokalbefolkningen og 
levesteder for dyr og planter, når skove bliver ødelagt, og det øvrige skovbrug udsættes for unfair konkurrence. En del 
af træet handles internationalt og kommer både til Europa og sandsynligvis også til Danmark. Der findes ingen officielle 
statistikker om ulovligt træ, men for nogle lande estimeres det, at mere en 90 % af det handlede træ er fældet ulovligt.

APPENDIKS A - BESKRIVELSE
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Skadevirkningerne kan bestå i omfattende ukontrollerede skovrydninger, der fører til erosion, oversvømmelser og ør-
kendannelse, udryddelse af truede arter af vilde planter og dyr samt forringelse af livsvilkårene for millioner af lokale og 
indfødte, der verden over lever i dyb afhængighed af skovene. Sammen med EU arbejder Danmark på at stoppe EU’s 
import af ulovligt træ. EU’s Tømmerforordninger fik virkning fra 3. marts 2013. Fra den dag blev det ulovligt at omsætte 
ulovligt fældet træ eller træprodukter heraf på EU’s indre marked.

Bekæmpelsen af børnearbejde skal ske på global basis. EU skal som led i sin handels- og udenrigspolitik gøre alt for at 
hindre, at børn udsættes for lidelser, vold og uretfærdighed, og som led i sin udviklingspolitik give de pågældende børn 
nye perspektiver. Problemet er kendt inden for handelen med natursten og byggematerialer i EU. Råstofferne hertil stam-
mer for det meste fra tredjelande, hvor børnearbejde kan forekomme.

Genbrug og genanvendelse
De bygninger og tilhørende byggematerialer, der bygges i dag, har en høj gennemsnitlig forventet levetid. Derfor forven-
tes mange materialer først at blive nedrivningsmateriale eller potentielt affald om 50 til 100 år ude i fremtiden. Byggesek-
toren udgør derfor en slags stor-skala ressourceopbevaring. Det er derfor vigtigt, at fremtidens bygninger ikke bliver et 
midlertidigt bortskaffelsessted, før de bliver klassificeret som affald. Målet med at gøre det lettere at genbruge og genan-
vende, er at bevare naturressourcer og reducere mængden af genereret affald. Indikatorer der betragter bygningen og 
dens komponenter med hensyn til design og materialevalg. Niveauet af designet i kombination med materialets mulighed 
for genanvendelse eller genbrug, sætter fokus på ressourceeffektivitet. Det er her vigtigt at forfølge målet om at reducere 
brugen af primære og jomfruelige materialer ved at vælge genbrugte/genanvendte eller genbrugelige/genanvendelige 
materialer. Her er det essentielt at sikre, at genanvendt materiale kan udvindes i en høj kvalitet og samtidig kan sorteres 
i de indeholdte materialetyper ved endt levetid for bygningen. Som en del af tilgangen er det vigtigt at demonstrere eller 
dokumentere, at bygningskomponenterne og samlingerne mellem disse kan adskilles. Der skelnes ikke mellem at gøre 
det på byggeplads eller fabrik. Bygningen forventes at have udskiftnings-/renoveringsfaser før endt levetid, og derfor bør 
disse også medtages i planlægningen, når bygningen designes og der vælges materialer. 

For alternativ opnåelse af point, skal det overvejes om foranstaltningerne bidrager til følgende fire aspekter:
 � 1. Materialets niveau: Valg af materialer med let genbrugelighed/genanvendelighed 

Målet er at muliggøre genbrug og genanvendelse af påviseligt genbrugelige og genanvendelige materialer ved 
endt levetid for de anvendte byggematerialer. I nogle tilfælde kan tilsætningsstoffer og overfladebehandlinger 
påvirke denne mulighed negativt.

 � 2. Design niveau: Let genbrugelig/genanvendelig konstruktion 
Målet er at planlægge adskillelsen af bygningskomponenterne og materialerne. Nem adskillelse af komponenter 
og materialer forbedrer mulighederne fortsat brug, genbrug eller genanvendelse eller nyttiggørelse på bygge-
pladsen eller fabrikken. Desuden vil en konstruktion, der er let genbrugelig/genanvendelig, også gøre eventuelle 
reparationer lettere i løbet af bygningens levetid.

 � 3. Planlægningsansvar 
Designere bør aktivt adressere adskillelse og genbrug/genanvendelse tidligt i udvælgelsesprocessen for byg-
gematerialer sammen med bygherre. At inkludere disse emner i overvejelserne vil give en fordel for bygningen i 
driftsfasen.  

 � 4. Produktansvar 
Producenter eller firmaer, der leverer produkter eller tjenester, skal levere tilstrækkeligt belæg for, at deres 
produkter, tjenester, etc. lever op til at kunne øge genbrug og genanvendelse. Der kan være tale om at firmaet 
tilbagetager produktet/materialet eller dokumenterer forretningsmodeller, der giver mulighed for midlertidig leje af 
produkter til udførelse af funktioner i bygningen. F.eks. ved leasing af produkterne som en service, der leveres af 
producenten.
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Vandressourcer
Et  mere bæredygtigt byggeri må have et mål om at reducere drikkevandsforbruget og spildevandsudledningen, så det 
naturlige vandkredsløb belastes så lidt som muligt. Derfor er det vigtigt allerede i planlægningsfasen, at etablere forud-
sætninger for at påvirke det senere vandforbrug og den efterfølgende spildevandsudledning. Ud fra nogle fastlagte anta-
gelser om forbrugeradfærd og den planlagte håndtering af gråt spildevand og regnvand evalueres disse forudsætninger i 
indikatoren.

III. Metode
I forbindelse med vurderingen af træprodukter tages hensyn til både byggepladstræ samt  træmaterialer, som indgår i 
selve bygningen. Evt. betonforskalling benyttet under konstruktionsprocessen vurderes selvstændigt. Kravet omfatter 
ikke paller og anden emballage.

1. Materialer
1.1 Ansvarlig oprindelse
1.1.1 Træ fra dokumenteret ansvarlig skovdrift
Der skal i videst muligt omfang anvendes træ og træmaterialer, for hvilke træleverandøren kan dokumentere, at træet 
stammer fra skove, der er forvaltet bæredygtigt, eller hvor det kan dokumenteres, at det er genbrugstræ. 
Dokumentationen for bæredygtigt træ er FSC- (Forest Stewardship Council) eller PEFC- (Programme for Endorsement 
of Forest Certification) certificering af træ og træmaterialer. Bambusprodukter betragtes i denne sammenhæng som 
træmateriale. Alle PEFC og FSC certificerings claims vurderes ens, også ”recycled” og ”70 % mix” og lignende hvor 70 % 
materiale er fra certificeret oprindelse og resterende er fra kontrolleret oprindelse.  
 
For genbrugstræ kræves dokumentation for, at produktet har været anvendt tidligere. Genbrugstræ omfatter for eksem-
pel træ, der har været brugt i andre projekter i form af trætraller eller afdækning/afskærmning.  Kravet omfatter både 
selve bygningen og konstruktionsprocessen. Det vil sige, at der i forbindelse med vurderingen tages hensyn til både det 
anvendte træ (byggepladstræ) samt træmaterialer, som indbygges i selve bygningen. Kravene og vurderingen opdeles i 
tre kvalitetstrin: hvor trin 1 giver færrest point, og trin 3 giver flest.

Kravet omfatter ikke paller og anden emballage.  

Det er her muligt at opdele evalueringen i generelle bygningsdele, fast inventar og byggeplads (herunder forskalling).
Her kan der opnås 30 point for generelle bygningsdele, 10 point for byggeplads, men nul point for inventar.    

ALTERNATIV 1 ALTERNATIV 2

HELE BYGNING GENERELLE BYGNINGSDELE FAST INVENTAR BYGGEPLADS

Kvalitetstrin 1 10 point 6 point 2 point 2 point
Kvalitetstrin 2 30 point 18 point 6 point 6 point
Kvalitetstrin 3 50 point 30 point 10 point 10 point

Tabel 1: Indikator 1. Alternativ opdeling af de anvendte materialer.   

Kvalitetstrin 1
Minimum 50 % af alt træ og træmateriale, der er anvendt i selve bygningen og konstruktionsprocessen, er dokumenteret 
FSC- og/eller PEFC-certificeret og/eller genbrugstræ.

Kvalitetstrin 2
Minimum 75 % af alt træ og træmateriale, der er anvendt i selve bygningen og konstruktionsprocessen, er dokumenteret 
FSC- og/eller PEFC-certificeret og/eller genbrugstræ.
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Kvalitetstrin 3
Minimum 90 % af alt træ og træmateriale, der er anvendt i selve bygningen og konstruktionsprocessen, er dokumenteret 
FSC- og/eller PEFC-certificeret og/eller genbrugstræ.
Kriteriekravene skal senest implementeres i udførelsesfasen, hvor bæredygtighedsaspekterne indgår i udbudsmaterialet. 
Det anbefales at involvere relevante leverandører og aktører tidligt i forløbet og sikre, at de er opmærksomme på kriterie-
kravene til træ og træmateriale.
I de sjældne tilfælde, hvor der iht. dokumentationen ikke anvendes træ i selve bygningen eller i forbindelse med kon-
struktionsprocessen, vurderes dette som kvalitetstrin 3.

1.1.2 Natursten fra dokumenteret ansvarligt stenbrud 
Der evalueres i forbindelse med denne indikator kun ud fra ét kvalitetstrin. 

Kvalitetstrin 1
Helt overordnet gælder det, at der kun må anvendes natursten, som er produceret uden brug af børne- og tvangsarbej-
de. Anvendelsen af natursten fra lande i EØS og Schweiz er ikke underlagt nogen begrænsninger, idet minimumskravet 
er reguleret gennem den europæiske sociallovgivning. Dette dokumenteres ved hjælp af oprindelses-og forarbejdnings- 
land for det anvendte produkt.
For natursten fra ikke-EØS-stater og Schweiz skal det dokumenteres, at kravene i ILO-konventionen 182 er opfyldt, og 
at der bliver gennemført uanmeldte, uafhængige kontroller i stenbruddene. Produkter med Stenhuggerlauget i Danmark 
– blåt mærkat, TFT Responsible Stone Programme, XertifiX- eller Fair Stone-mærkat opfylder de anførte krav. Overens-
stemmelsen for andre mærker skal godkendes af DK-GBC i det enkelte tilfælde. 

Kriteriet omfatter både selve bygningen, konstruktionsprocessen samt belægninger og inventar i udearealer. 
I de sjældne tilfælde, hvor der iht. dokumentationen ikke anvendes natursten i bygningen, vurderes dette af beregnings-
mæssige årsager som kvalitetstrin 1. 

1.1.3 Transportafstand for byggematerialer 
Følgende (udvalgte) byggematerialer er transporteret maks. 500 km fra produktionssted.*

 � Primære bærende konstruktion (træ/CLT, beton, murværk eller lignende). 
 � Fundament og etagedæk (træ, beton)
 � Tagbelægning

* Med produktionsted menes lokation for produktets seneste forarbejdende led såsom beton- eller træelementproducent, 
savværk, teglværk mm. Distributør/leverandør, der ikke selv producerer kan ikke betragtes som produktionsted.

1.2 Genbrug og genanvendelse
1.2.1 Genbrugte og genanvendte materialer i bygning
Her evalueres den mængde materiale, der er genbrugt eller genanvendt i den opførte bygning. Genbrugte eller genan-
vendte materialer er defineret som materialer, der har stået til bortskaffelse i et tidligere byggeri eller er affald/restproduk-
tion. De genbrugte og genanvendte mængder evalueres i procent af bygningens samlede masse.

1.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point 
Eksempelsamling med tiltag for alternativ opnåelse af point. Kriteriet evaluerer bl.a., at materialer til bygningsdele vælges 
med henblik på genbrug eller genanvendelse efter endt levetid.
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2. Vand
Forbrug af drikkevand, samt dannelse af spildevand som følge af vandforbruget, vurderes i kriteriet vha. et regneark. 
Regnearket tager udgangspunkt i en række standardforudsætninger for forbrug af vand til forskellige installationer (som 
toilet, bad mv.) samt behovet for behandling af spildevand som følge af vandforbruget. Vurderingen indebærer også vur-
dering af den mængde regnvand, som dannes på grunden, samt hvorledes regnvandet evt. anvendes i bygningen som 
erstatning til forbrug af vand med drikkevandskvalitet. Endeligt vurderes det ligeledes, hvorledes regnvandet behandles 
(f.eks. nedsives på grunden eller udledes som spildevand).
Det estimerede vandforbrug sammenlignes med en dynamisk grænseværdi, som ligeledes beregnes for den aktuelle 
bygning. Det skal bemærkes, at det estimerede vandforbrug ikke nødvendigvis er identisk med det aktuelle forbrug i 
bygningen, idet der arbejdes med standardforudsætninger for udvalgte aktiviteter med indflydelse på vandforbruget.

Figur 1. Overordnede principper for vandberegninger. Figuren viser ikke alle forbrug som skal inkluderes i beregningen.

Systemgrænser
For at kunne evaluere drikkevandsforbruget og spildevandsafledningen betragtes først og fremmest de forhold, som 
planlægningen kan have indflydelse på. Forbruget af drikkevand estimeres ud fra en række standardforudsætninger, der 
ikke inkluderer forbruget af vand til at drikke og til madlavning. 

Som regel er brugernes vandforbrug den afgørende størrelse, hvorfor besparelser i kraft af vandbesparende teknikker 
fremstår særdeles relevante. Anvendelse af vand til rengøring har derimod minimal indflydelse. 

Vandforbrugsværdi
I kriteriet arbejdes med en ”Vandforbrugsværdi”, som fås ved at lægge drikkevandsforbruget og spildevandsudledningen 
sammen. Denne vandforbrugsværdi giver en simpel værdi for, hvordan vandet i bygningen håndteres. Faste antagelser 
vedrørende forbrugerens adfærd og de faktiske værdier inddrages i evalueringen.

Vandforbrugsværdien (VK) beregnes på følgende måde:
VK = DVFB + SVB + SVRV (1)

hvor
VK er Vandforbrugsværdi i [m³/år].
DVFB er brugernes drikkevandsforbrug i [m³/år].
SVB er brugernes spildevandsudledning i [m³/år].
SVRV er regnvand, der afledes i via kloakken i [m³/år].
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I det følgende beskrives principperne bag beregningerne for brugernes drikkevandsforbrug samt spildevandsudledning. 
Beskrivelsen indeholder de formler, som bruges til de endelige beregninger. Bemærk at disse beregninger udføres i det 
tilhørende regneark, hvor alle angivne formler og værdier er indarbejdet. 

Brugernes forbrug af drikkevand (DVFB) findes ved at se på forbruget af vand i samtlige af de medregnede installationer 
i bygningen sammen med den forventede brugeradfærd. I beregningen medtages også evt. brug af regnvand eller gråt 
spildevand, der erstatter brug af vand af drikkevandskvalitet, som derfor kan fratrækkes vandforbruget. Den resterende 
mængde af vandforbruget er således af drikkevandskvalitet. Det endelige forbrug af drikkevand beregnes på følgende 
måde, hvor de installationer, som er listet i Tabel 1, medtages:

DVFB=VFI-VFRV-VFGV (2)
hvor
DVFB er brugernes drikkevandsforbrug i [m³/a].
VFI er specifikt vandforbrug i samtlige installationer i [m³/a].
VFRV er mængden af regnvand til f.eks. udskylning af toilet i [m³/a].
VFGV er mængden af gråt spildevand til f.eks. udskylning af toilet i [m³/a].

Det specifikke vandforbrug VFI i installationer findes på grundlag af det daglige vandforbrug iht. den forventede brugerad-
færd og hjemmedage:

VFI = (NB * fI * asI * d/a) / 1000 (3)
hvor
VFI er specifikt vandforbrug i installationer i [m³/a].
NB er antal brugere.
fI er faktor for hvor meget de forskellige installationer bruges pr. dag iht. Tabel 1.
asI er installationsspecifik værdi for vandforbruget installationer i [l/skyl], [l/s], [l/gang].
d er brugsdage. 
a er år. 

Brugernes spildevandsudledning SVB fremkommer af summen af det specifikke vandforbrug i installationer minus det 
genbrugte grå spildevand og/eller spildevand, der renses centralt på bygningsarealet:

SVB=VFI-VFGV-SVDEC (4)
hvor
SVB er brugernes spildevandsudledning i [m³/a].
VFI er specifikt vandforbrug i installationer i [m³/a].
VFGV er mængden af genbrugt gråt spildevand til f.eks. toiletskylning i [m³/a].
SVDEC er mængden af spildevand, der renses decentralt på bygningsarealet i [m³/a].
Mængden af renset spildevand på bygningsarealet kan bestemmes på grundlag af det decentrale (lille) rensningsanlægs 
kapacitet. 

Beregning af referenceværdi for brugernes drikkevandsforbrug og spildevandsudledning
Det estimerede forbrug af drikkevand i bygningen holdes op imod den dynamiske referenceværdi for bygningen. Tabel 1 
viser værdier for vandforbruget i de standardinstallationer, som anvendes til beregning af den dynamiske grænseværdi 
for bygningen. For at optimere bygningens vandforbrug skal det derfor tilstræbes, at der anvendes installationer med 
lavere vandforbrug end det angivet i Tabel 1.
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Tabel 1: Bestemmelse af referenceværdien af den installationsspecifikke tilslutningsværdi 
INSTALLATION INSTALLATIONSSPECIFIK VÆRDI FOR VANDFORBRUGET INSTALLATIONER (I L/SEK 

ELLER L/SKYLNING)

Håndvask 0,15 (l/sek)
WC 6 (l/skyl)
WC – lille skyl 4 (l/skyl)
Urinal 3 (l/skyl)
Bruser 0,25 (l/sek)
Badekar 70 (l)
Køkkenvask 0,25 (l/sek)
Opvaskemaskine 20 l/vask
Vaskemaskine 60 l/vask

Regnvand som del af spildevandsudledning
I det følgende vurderes, hvorledes håndtering af den mængde nedbør, som falder på grunden og på tagflader, håndte-
res. Målet er at minimere belastningen af spildevandssystemet med den mængde regnvand/nedbør, som årligt dannes 
på grunden (ved enten at nedsive regnvand på grunden eller anvende regnvand som erstatning for drikkevand, hvor det 
er muligt).

Den del af regnvandet SVRV, som dannes på grunden (grund samt tagflader) og ledes via kloakken, bestemmes på 
følgende måde:

SVRV = N-VRV-NRV–VFR (5)
hvor
SVRV er spildevandsudledning som afledt regnvand i [m³/a].
N er forventet nedbørsmængde i [m³/a].
VRV er mængden af nedsivende regnvand på grundstykket i [m³/a].
NRV er mængden af regnvand, der bruges til f.eks. toiletskylning i [m³/a].    
VFR er fradrag for forsinkelse af regnvand på grunden [m³/a].    

Det skal dokumenteres på passende vis, hvor meget regnvand der siver ned på grundstykket. Den relevante ned-
børsmængde N bestemmes som følger:

N=(AT*eT+AG*eG)*SN/1000 (6)
hvor
AT er tagfladen i [m2].
AG er befæstet område af grundstykket i [m2].
eT er afløbskoefficient for tagfladen i [-].
eG er afløbskoefficient for det befæstede område af grundstykket i [-].
SN er specifik årlige nedbørsmængde for lokalområdet i [mm/år].

Den del af grundstykket, der skal tages med i beregningerne, er selve grundstykket minus bygningens grundflade.

Afløbskoefficienten er en værdi mellem 0-1, der angiver hvor stor en del af nedbøren, som opsamles og skal håndte-
res på en eller anden måde. Befæstede arealer har højere afløbskoefficienter, mens beplantede og grønne arealer har 
lavere. Grønne udendørsområder med naturlig nedsivning kan have en afløbskoefficient på helt ned til 0,0. Se tabel 2 for 
gældende afløbskoefficienter.
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Tabel 2: Vejledende afløbskoefficienter (iht. DS 432)
OVERFLADEBESKAFFENHED AFLØBSKOEFFICIENT

Hårdt tag (f.eks. tegl, beton, tagpap) 1,0
Fladt tag med grus eller sten 0,9
Grønne tage med stor vandoptagelse, vækstlag 150 - 200 
mm

0,4

Grønne tage med middel vandoptagelse, vækstlag 60 - 
100 mm

0,5

Grønne tage med lille vandoptagelse, vækstlag 20 - 40 
mm

0,6

Areal med brosten/areal med betonsten med grus- eller 
græsfuger

0,8

Asfaltbelægning 1,0
Grønne udendørsområder med naturlig nedsivning 0

Forsinkelse af regnvand
Forsinkelsesbassin kan være udformet både som våde eller lukkede bassiner.  
Våde bassiner kan anvendes på større grønne områder og give området en høj rekreativ værdi. Et bassin fungerer som 
et magasin og renser vandet før udledning til evt. andre LAR-metoder (såsom nedsivning i faskiner). 

Et lukket bassin er et bassin, hvor regnvandet har plads til at opholde sig, inden det ledes til afløbssystemet. Der er nor-
malt vand i et lukket bassin i 2-3 dage efter regnvejr.

Bassinets forsinkelsesvolumen dimensioneres optimalt til 0,045 m3 pr. effektivt afledningsareal ved en overløbshyppig-
hed på 10 år. 

VFR=0,045[m3/m2]*(AT*eT+AG*eG) (7)

Grænseværdi for afledning af regnvand
Tabel 3 viser grænseværdier for afledning af regnvand for tagflader og grundstykket, som anvendes til beregning af den 
dynamiske grænseværdi for afledning af regnvand. Den del af grundstykket, der skal tages med i beregningerne, er 
selve grundstykket minus bygningens grundflade.

Tabel 3: Grænseværdi for afledning af regnvand
Afløbskoefficient for tagfladen 0,8
Afløbskoefficient for udearealer 0,8

Grænseværdi
Antallet af brugere, installationer, tagflader og grundens areal har indflydelse på bygnings årlige vandforbrug samt 
mængden af spildevand. På grundlag af bygningens individuelle forudsætninger findes der en dynamisk grænseværdi, 
som bruges til at måle bygningens estimerede forhold op imod. Grænseværdien anvendes til at beregne bygningens 
endelige score i dette kriterie.

1.1 Drikkevandsbehov og spildevandsudledning
Brugsdage (for boliger) er 365 dage om året. 
Antal beboere i boliger bestemmes jf. personfaktor. Se manualens indledende afsnit om personfaktor.
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Tabel 7: Brugsspecifikke faktorer
INSTALLATION FAKTOR FOR HVOR MEGET DE FORSKELLIGE INSTALLATIONER 

BRUGES [SEKUNDER ELLER SKYL PR. PERSON PR. DAG]

Håndvaske 195
Håndvaske berøringsfri 130
WC – lille skyl 4
WC 1
Bruser 120
Badekar 1/14
Opvaskemaskine 0,3
Vaskemaskine 0,25

De brugsspecifikke faktorer er baseret på følgende antagelser:
 � Hver beboer vasker hænder 195 sek. per døgn. Hvis håndvasken er berøringsfri, vasker hver beboer hænder 130 

sek. per døgn.
 � Hver beboer benytter stort skyl en gang i døgnet og lille skyl 2 gange i døgnet.
 � Hver beboer tager brusebad hver dag i 2 min. 
 � Hver beboer tager bad i badekar hver 14 dag, hvis de har et badekar.
 � Hver beboer kører en fuld opvaskemaskine ca. hver tredje dag.
 � Hver beboer kører en fuld vaskemaskine hver fjerde dag.

Antagelser vedr. boliger med badekar
Med henblik på at spare vand er en bruser klart mere fordelagtig end et badekar. Badekarrets form skal vælges således, 
at det også kan bruges som brusebad uden at gå på kompromis med komforten. Størrelsen på et badekar hænger di-
rekte sammen med vandforbruget. Jo mindre badekarret er, desto mere vand kan der spares. Hvordan armaturet leverer 
vandet, har ingen indflydelse på vandforbruget, når karret fyldes. Kun ved brusebad er det muligt at spare vand i kraft 
af armaturet. Ved boliger med badekar antages det at hver bruger fylder badekarret hver 14. dag, og at der anvendes 
bruser alle andre dage.

Dynamisk referenceværdi
Den dynamiske referenceværdi for denne bygningstype ses i nedenstående tabel.

Tabel 8: Dynamisk referenceværdi
DYNAMISK REFERENCEVÆRDI (GDYN)

Bygning uden mulighed for badekar GDYN (m3/a)=(nB*78 m3/a)+(AT*0,8+AG*0,8)*SN/1000
Bygning med mulighed for badekar GDYN (m3/a)=(nB*82 m3/a)+(AT*0,8+AG*0,8)*SN/1000
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I. Nødvendig dokumentation
En række forskellige former for dokumentation er angivet nedenfor. Den indsendte dokumentation skal udførligt, klart og 
troværdigt demonstrere overensstemmelse med kravene til målevaluering af de enkelte indikatorer.

1. Materialer
1.1 Ansvarlig oprindelse
1.1.1 Træ fra dokumenteret ansvarlig skovdrift
FSC eller PEFC certificeret træ 

 � Leverandørens handelscertifikat (CoC) Chain of Custody certifikat.
 � Leverandørens følgeseddel eller faktura med CoC nummer og certificerignsclaim (bekræftelse af oprindelse og 

certifikat for træet og navn på det projekt, der skal certificeres).
 � Alternativ dokumentation fra leverandør jf. retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning om bæredygtigt træ og 

FSC Danmarks vejledning til kontrol af alternativ dokumentation ud fra samme retningslinjer.
Genbrugstræ 

 � Erklæring for at træ er genbrugstræ. Erklæring skal indeholde omfang af genbrug og tidligere brug/oprindelse af 
træ.  

 � Producenterklæring for at træprodukter er lavet af genbrugstræ. 
Generelle nødvendige oplysninger

 � Mængden (volumen) af det anvendte træ angives (ved hjælp af kataloget over bygningsdele i livscyklusvurderin-
gen (LCA) eller efter de håndværksfag, der nævnes i udbudsmaterialet).

1.1.2 Natursten fra dokumenteret ansvarligt stenbrud
 � Datablad eller erklæring med oprindelses- og forarbejdsningsland.
 � Certifikater XertifiX, Fair Stone.
 � Andre mærkater og attester (produktbetegnelse, dokumentets udstedende organ, udstedelsesdato og underskrift, 

overensstemmelse med ILO-konventionen 182).
 � Mængden (volumen) af den anvendte mængde natursten angives (ved hjælp af kataloget over bygningsdele i 

livscyklusvurderingen (LCA) eller efter de håndværksfag, der nævnes i udbudsmaterialet).
1.2
1.2.1 Genbrug og genanvendelse 

 � Mængdeopgørelse af genbrugs- og genanvendte materialer i byggeriet ud af den totale mængde. 
 � Dokumentation af materialets tidligere brug.
 � Den forelagte dokumentation skal tydeligt vise, at den valgte løsning er i overensstemmelse med kravene for de 

enkelte indikatorer

1.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point
Der kan dokumenteres med andre eksempler hvis dette opfylder formålet med kriteriet. Dokumenteres med tegnings- 
eller fotomateriale samt skriftlig forklaring. Maksimal pointsum angivet. Hvor angivet kan eksempler dog give yderligere/
samtidige point i anden indikator.

2. Vand
2.1 Værktøj: Drikkevandsbehov og spildevandsudledning
Beregning af vandforbrugsværdien ved hjælp af beregningsværktøj og i tilknytning hertil dokumentation/beskrivelse af:

 � Udfyldt MILJØ 3-Vand-værktøj i Excel-format
 � Antal beboere/brugere
 � Armaturernes gennemstrømningsværdier (flowværdier) iht. datablade

APPENDIKS B - DOKUMENTATION
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 � Beregning af mængde af udnyttet regnvand
 � Beregning af mængden af udnyttet gråt spildevand
 � Mængden af det decentralt rensede spildevand på grunden f.eks. på grundlag af renseanlæggets størrelse
 � Plausibel bestemmelse af den årlige nedbør i lokalområdet
 � Plausibel beregning af de befæstede og grønne flader (dette inkluderes også i biofaktorberegningen i MILJØ 4)
 � Plausibel bestemmelse af afløbskoefficienten af de befæstede flader
 � Beregning af det anvendte regnvand til vanding eller toiletskylning
 � Dimensionering af forsinkelsesbassin
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I. Version
Ændringsprotokol 

SIDE FORKLARING DATO

II. Litteratur
 � Forest Stewardship Council https://dk.fsc.org/dk-dk
 � Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes http://www.pefc.dk/  
 � Miljøstyrelsens vejledning ved indkøb af træ til byggeri https://mst.dk/erhverv/groen-virksomhed/groenne-offentli-

ge-myndigheder/offentligt-indkoeb-af-trae/
 � Oplysning om EU’s Tømmerlov www.eutr.dk  
 � EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 (på dansk) 

om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning:  http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:DA:PDF  http://ec.europa.eu/environment/forests/tim-
ber_regulation.htm 

 � ILO-konventionen 182 http://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm
 � XertifiX https://www.xertifix.de/?lang=en
 � Fair Stone, https://www.en.fairstone.org/
 � TFT Responsible Stone Programme
 � http://www.tft-forests.org/product-groups/pages/?p=6281    
 � Anden litteratur til inspiration
 � http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm 
 � Information om EU’s action plan FLEGT  http://www.euflegt.efi.int/about-flegt/    
 � Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder http://

naturstyrelsen.dk/media/nst/10631102/vbt_25juni2014_final.pdf 
 � Waste Framework Directive (2008/98/EC) revision, April 2008
 � www.wecobis.de/service/lexikon/recycling-lex.html
 � Temaark - cirkulær økonomi i byggeriet (realdania.dk)
 � Materiale fra DS S-878 og CEN350/SC1 udvalgsarbejde (Cirkulær økonomi i byggeriet - kommende standard) 
 � http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Natur-og-Miljoe/Vand/Spildevand/LAR/Afled-

ning-af-regnvand/Andet/FORS-01-Lukkede-bassiner-03.pdf

Billedeliste
 � MILJØ3-foto. Foto af Niels Vierin

APPENDIKS C - VERSIONSHISTORIK OG LITTERATUR
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MILJØ 4

Biodiversitet
Biodiversitet - andel: 5%

1 Dyr og planter

1.1 Biofaktorindeks

1.2 Tjekliste: Mangfoldighed af plantearter

1.3 Tjekliste: Mangfoldighed af dyrearter

1.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point

Indikatorer:
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MILJØ 4

Biodiversitet
Målsætning
Målet med dette kriterie er at bevare den biologiske mangfoldighed i det lokale miljø. Det bebyggede miljø har en betyde-
lig indflydelse på økosystemernes mangfoldighed (biotoper, levesteder og landskaber), arternes mangfoldighed og deres 
genetiske mangfoldighed. Vi ønsker at tilskynde til positive skridt i retning af at skabe, opretholde og øge den biologiske 
mangfoldighed både på bygningerne selv og i deres omgivelser.

Fordele
Mennesker føler sig generelt gladere og sundere, når de er i et naturligt miljø. Subjektivt velvære har en enorm effekt på 
menneskers sundhed og på, hvad de kan opnå. Desuden skaber planter i, på og omkring bygningen sammen med 
respekt for den lokale fauna et positivt billede af bygningen. Dette øger ejendommens værdi. Derudover kan valg af 
planter, der er egnet til lokalmiljøet, reducere efterfølgende driftsomkostninger, da disse planter ofte er mere hårdføre og 
kræver mindre vanding og pleje. 

Videre udvikling
Oprindeligt er kriteriet udviklet til DGNB for byområder, anvendes i DGNB-version 2020 for nye bygninger og omfattende 
renoveringer, og nu i DGNB Villa. På trods af biodiversitets meget vigtige betydning har det i lang tid krævet en prag-
matisk tilgang. Vores kortsigtede mål er at revidere metodikken og øge forståelse for vigtigheden af biodiversitet. På 
mellemlang sigt planlægger vi at tilpasse relevante indikatorer yderligere.

Andel af den samlede vurdering 
ANDEL

MILJØ 4 5 %

___________________________________
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EVALUERING

Biodiversitet evalueres dels ifm. en beregning af biofaktoren (indikator 1, excelværktøj) samt efterfølgende tiltag omkring 
mangfoldighed af dyreliv og plantearter (tjekliste 1.2 og 1.3). Der kan maksimalt opnås 100 point i dette kriterie.
For at sikre mængden af biomasse og bevare mangfoldigheden i økosystemer vurderer indikator 1 biofaktoren for areal. 
Et Excel-værktøj er tilgængeligt til beregning af dette.
Tjekliste 1.2 spiller en nøglerolle ift. mangfoldighed af flora. Tjekliste 1.3 evaluerer tiltag for at fremme mangfoldighed 
blandt dyrearter. 

Nr. INDIKATOR POINT

1 Dyr og planter

1.1 Biofaktorindeks Maks. 50
Bygningsspecifik biofaktorindeks beregnes som arealvægtet biofaktor for matriklen.
Biofaktorindeks = (areal * biofaktor) / (grundareal * 0,25) * 50 point

 � Biofaktorindeks = 50 50 
 � Biofaktorindeks ≤ 0 0

1.2 Tjekliste: Mangfoldighed af plantearter  Maks. 30

Tiltag til at tilskynde og støtte eksisterende arter og introducere nye hjemmehørende plante-
arter i udearealet og på selve bygningen.

 � Hjemmehørende plantearter min. 10 arter (jf. liste for hjemmehørende arter) +5
 � Udryddelse af invasive plantearter/ingen indførelse af invasive plantearter (jf. liste 

over invasive arter)
+10

 � Information til naboer og forbipasserende via et skilt på ejendommen med tiltag om-
kring mangfoldighed af plantearter.

+5

 � Etablere artsrig eng på min. 50 m² som ligger lavt i terræn beplantet med hjemmehø-
rende arter (f.eks. engblanding)

+5

 � Insektbestøvede buske og træer. Min. 10 træer/buske i gruppe, træer bør være min. 3 
m høje ved etablering. (jf. planteliste for insektbestøvede buske og træer).

+5

 � Blomsterbed: Min. 50 m² med min. 10 arter af insektbestøvede planter +5
 � Artsrig plæne: Min. 100 m² med min. 10 arter af danske planter (hjemmehørende) +5
 � Grønt tag, ekstensivt, tyndt vækstlag < 120 mm, vegetation som sedumarter, mosser, 

urter og græsser
+5

 � Grønt tag, Semi-intensivt, medium vækstlag 120mm – 250 mm, vegetation som græs-
ser, bunddække, stader og mindre

+7

 � Intensivt, tykt vækstlag > 250mm, vegetation med bredt spektrum af planter – også 
buske og træer.

+10

 � Facadebeplantning min. 5 kvm (hjemmehørende arter f.eks. efeu, alm. gedeblad eller 
skovranke)

+5

 � Fælde træer med et stammeomfang på 60cm eller over ved 1,5 meters højde. -10
 � Hæk/hegn af ikke-hjemmehørende arter (f.eks. liguster eller kirsebærlaurbær) -10
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1.3 Tjekliste: Mangfoldighed af dyrearter Maks. 30

Tiltag til at tilskynde og støtte eksisterende arter og introducere nye hjemmehørende dyrear-
ter i udearealet og på selve bygningen.

+5

 � Hjemmehørende plantearter min. 10 arter (jf. liste for hjemmehørende arter) +5
 � Vandhul uden fisk. Min. 20 m² i en solrig del af haven, kanterne må kun bestå af grus/

sandblandet jord og ikke have stejlere anlæg end 1:5.
+5

 � Dødt ved: Træer/stammer eller kvas. Min. 5 m² med kvasbunker/grenhegn eller bræn-
deknuder/stammer.

+5

 � Krat (evt. i skel som bredere hæk) +5
 � Insektbestøvede buske og træer. Min. 10 træer/buske i gruppe, træer bør være min. 3 

m høje ved etablering (jf. planteliste for insektbestøvede buske og træer).
+5

 � Artsrig plæne: Min. 100 m² med min. 10 arter af danske planter (hjemmehørende) +5
 � Stendynger/-diger. Min 3 m², højde på min. 50cm. +5
 � Redekasser, forskellige hultyper og placeringer. Der er opsat min. 5 redekasser til 

småfugle (mejser o.lign.)
+5

 � Flagermusekasser/-ly. Åbning til loftsrum i facade, eller opsætning af en flagermus-
kasse. Kassen kan være integreret i facaden, gerne højt.

+5

 � Store fritliggende sten. Min 1 m i omkreds. +5
 � Bikuber +5

1.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point Maks. 30

Insekthotel
Skaber gode vilkår for insekter. Skal 
hænge 1-2 meter over jorden, helst frit i 
haven. Skal fornyes hvert andet år.

Skaber gode levevilkår 
for insekter. Insekter 
hjælper med bestøv-
ning.

+10

Beplantet pergola
Udeareal er dækket af beplantet pergola.

Giver også point i SOCIAL 1 Luft og SO-
CIAL 4 Arkitektur og funktionalitet

En pergola giver skjul 
til edderkopper og 
småfluer og afhængig 
af plantevalget kan den 
muligvis også give skjul 
til småfugle.

+10
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Vandspejl
Der er en form for vand i haven.

Giver også point i SOCIAL 1 Luft og SO-
CIAL 4 Arkitektur og funktionalitet

Vand skaber både øget 
livskvalitet og bidrager 
til biodiversitet.

+10

Urtehave
Etablering af urtehave på minimum 20 m² 
med sneglesikre bede.

Urtehaver har en brugs-
værdi for mennesker og 
fremmer biodiversitet 
ved at skabe nyt habitat 
for både insekter og 
smådyr.

+10

Mørk have
Ingen permanent udendørs belysning
Mange dyr er nataktive og påvirkes 
negativt af kunstigt lys. Undlad derfor at 
opsætte permanent lys i haven.

Kan have negativ effekt 
på døgnrytmer/årstids-
rytme hos fx flagermus. 
Hvis der er behov for 
lys ved indgangspartier 
kan dette lys styres ved 
bevægelsessensorer.

+10

Afskærmning på villaens belysning
Afskærm amaturer, så lyset bliver ned-
adrettet og har en farvetemperatur på 
max 2700 kelvin. Lyset placeres så det 
begrænses til adgangsarealer.

Foto opdateres

Kan have negativ effekt 
på døgnrytmer/årstids-
rytme hos fx flagermus. 

+5

Hævede konstruktioner
Et haveskur eller en terrasse, hvor min-
dre dyr som tudser, frøer, salamandre, 
firben og mus kan komme ind under.

Hævede konstruktioner 
kan være gode skjul og 
overvintringssteder for 
smådyr.

+5
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Kompost/ Kompostbunke
Etablering af kompostbunke (ikke kom-
postbeholder) på et skyggefuldt sted i 
haven.

Levested for dyr der 
har brug for varme, 
som frigives ved ned-
brydning.
Mindsker CO2 da man 
ikke skal køre materia-
ler bort.

+5

Stråtag
Stråtag på bygningen.

Et stråtag fungerer 
som et levested for en 
række smådyr og er på 
den måde et integreret 
insekthotel.

+5

Drivhus
Etablering af drivhus.

Drivhuset er det ideelle 
overvintringssted for 
mus og padder som 
gerne vil have et frost-
frit skjulested som også 
er i fred for katte og 
andre predatorer. 

+5

Tagudhæng
Tagudhæng på min. 40 cm bredde, pla-
ceret mindst 3 m over terræn

Giver også point i SOCIAL 1 & 3 Luft, Lys 
og Økonomi 3 Robusthed

Et tagudhæng kan bl.a.  
bruges af svaler  til 
redebygning.

+5
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I. Relevans
I disse år forsvinder et stigende antal af jordens arter og det sker med en hastighed der er op mod 1000 gange hurtigere 
end naturligt, og bestandene af vilde dyr falder drastisk. Der altså tale om både en øget uddøende, men også færre 
eksemplarer af hver. En fjerdedel af jordens arter af planter, svampe og dyr i alle størrelser er nu truet af 
udryddelse, og i forhold til bestandene af de vilde dyr, er der i dag kun omkring halvdelen af individerne tilbage sammen-
lignet med for bare 40 år siden. Verden risikerer at miste op mod 1 million arter, mange allerede inden for det kommende 
årti, hvis ikke vi formår at knække denne kurve. Hvis vi skal begrænse tabet af biodiversitet, kræves en indsats på alle 
niveauer i samfundet.  

II. Yderligere aspekter
Trivsel forbedres påviseligt ved at være i sunde, naturlige miljøer, hvilket igen gavner menneskets  generelle helbred.
Biodiversitet opretholdes eller plejes gennem passende foranstaltninger. I bymiljøet kan der potentielt opnås større biodi-
versitet end for eksempel i monokulturelle landskaber. Landskabsarkitektur og bygningsarkitektur kan beskytte og under-
støtte biotoper som f.eks. grønne tage, nye systemer til facadebegrønning, biologisk regnvandsrensning og nyttehaver.  

III. Metode
Forudsætning for vurdering af dette kriterie er, at udearealerne skal være anlagt ved certificeringstidspunktet, hvilket skal 
dokumenteres. Alternativt skal udearealerne anlægges inden for et år fra afleveringstidspunktet, hvilket skal dokumente-
res ved tidsplan, bestillingslister og kontrakter. Det er ikke tilstrækkeligt at vedlægge hensigtserklæringer.

Indikatorerne evalueres både kvalitativt og kvantitativt. For det første vurderes den samlede biologiske aktivitet ved hjælp 
af et biofaktorindeks; for det andet vurderes bevarelse af arter og introduktionen af nye arter.

1. Biofaktorindeks
1.1 Biofaktorindeks
Byggegrundens samlede biofaktor skal vurderes. Biofaktoren beregnes ved et standardiseret og forsimplet biofaktor-
indeks. Denne evaluering udføres på de enkelte arealer af byggegrunden på baggrund af simpel vurdering af deres 
biologiske kvalitet. Til dette formål tildeles en faktor til hvert underområde (se Tabel 1 - 4: Biofaktorer for arealtyper). 
Lodret begrønning og grønne tage er også inkluderet i evalueringen. Byggegrundens biofaktor kan derfor teoretisk også 
være højere end 1,0. Biofaktoren er summen af projektområdets udearealer multipliceret med den specifikke faktor som 
en andel af den samlede byggegrund, der vurderes ved hjælp af biofaktorindeks.

Hvis en kvalificeret ekspert demonstrerer, at miljøkvaliteten i et areal fortjener en højere bedømmelse end den, der er an-
givet i Tabel 1, kan der benyttes en højere faktor for dette område. For eksempel kan dette være tilfældet, hvis rødlistede 
arter er etableret i området. En kvalificeret ekspert kan f.eks. være en biolog eller landskabsarkitekt. 

Oplysninger om evalueringen
Indikatoren kan beregnes ved hjælp af følgende formel:
Byggegrundens biofaktorindeks = (areal * biofaktor) / (grundareal * 0,25) * 50 point 

APPENDIKS A - BESKRIVELSE
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Tabel 1 - 4: Biofaktorer for arealtyper  
Nr. BESKRIVELSE FAKTOR

1 Befæstede eller delvist befæstede arealer

1.1 Faste belægninger
Impermeabel belægning; ingen vegetativ dækning. 
F.eks. beton og asfaltbelægninger, fliser sat i beton.

0

1.2 Delvist befæstede arealer
Arealer med lille nedsivning af vand. Normalt uden vegetation.
F.eks. fliser med permeable fuger, brostensbelægninger sat i sand

0,3

1.3 Delvist befæstede arealer med nedsivning af vand
Permeable belægning såsom træterrasser og grusarealer. fliser som græsarme-
ring

0,5

Nr. BESKRIVELSE FAKTOR

2 Grønne arealer

2.1 Beplantede arealer
Monokulturelle grønne arealer såsom klippet græsplæne. 

0,7

2.2 Beplantede arealer
Grønne arealer med artsmangfoldighed såsom uklippet græs, stauder, buske, 
regnvandsbede, næringsfattig jord m.m. 

1,0

1.3 Delvist befæstede arealer med nedsivning af vand
Permeable belægning såsom træterrasser og grusarealer. fliser som græsarme-
ring

0,5

Nr. BESKRIVELSE FAKTOR

3 Grønne arealer på bygning

3.1 Grønt tag 
Ekstensiv eller intensiv beplantet tagflade.

0,7

3.2 Lodret facadebeplantning
Facadebeplantning kan medregnes op til maks. 10 meters højde. 

0,5

Nr. BESKRIVELSE FAKTOR

4 Andre

4.1 Kunstige vandarealer
Bassin og vandarealer med skarpt afgrænsede kanter. 

0,5

4.2 Naturlige vandarealer
Søarealer og regnvandsbassiner med naturlige bredder og vegetation.

1,0

Angiv min størrelse på arealer.

Angiv min størrelse på arealer.
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1.2 Tjekliste: Mangfoldighed af plantearter
Jf. tjekliste

1.3 Tjekliste: Mangfoldighed af dyrearter
Jf. tjekliste

1.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point
Alternativ opnåelse af point gennem andre eksempler på øget energieffektivitet, der kan dokumenteres med andre 
eksempler hvis dette opfylder formålet med kriteriet. Maksimal pointsum angivet. Hvor angivet kan eksempler dog give 
yderligere/samtidige point i anden indikator.
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I. Nødvendig dokumentation
Forudsætning for vurdering af dette kriterie er, at udearealerne skal være anlagt ved certificeringstidspunktet, hvilket skal 
dokumenteres. Alternativt skal udearealerne anlægges indenfor et år fra afleveringstidspunkt, hvilket skal dokumenteres 
ved tidsplan, bestillingslister og kontrakter. Det er ikke tilstrækkeligt at vedlægge hensigtserklæringer.

En række forskellige former for dokumentation er angivet nedenfor. Den indsendte dokumentation skal udførligt, klart og 
troværdigt demonstrere overensstemmelse med kravene til målevaluering af de enkelte indikatorer.

1 Dyr og planter
1.1 Biofaktorindeks

 � Fotos eller lignende der illustrerer forholdene på grunden forud for byggeprojektets opstart. 
 � Kort forklaring, fotos af de gennemførte foranstaltninger og om nødvendigt kortlægning i en overordnet plan.                             
 � Situationsplan, bydesignkoncept eller satellit-/luftfoto.                             
 � Kategorisering af områderne i projektområdet og deres betegnelse på en overordnet plan. Beregning af biodiver-

sitetsindekset ved hjælp af det medfølgende Excel-værktøj. Klare hensigtserklæringer er nødvendige for områder, 
hvor der ikke er etableret beplantning, og for facadeoverflader.                                                  

1.2 Tjekliste: mangfoldighed af plantearter
Vedrørende tagbeplantningstype (grønt tag)
Ved tagbeplantningstype og opbygningshøjde henvises til Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde. Til evaluering 
bruges en differencering af tre typer grønne tage iht. Green Roofing Guideline, FLL, som beskrevet i Skov og Landskabs 
Vidensblade om ”Grønne tage – Typologi og opbygning”, bladnr. 4.9-3, juli 2013:

Liste over invasive plantearter:
Under udarbejdelse.

Ingen af de invasive plantearter, som er nævnt i miljøstyrelsens liste over invasive arter i 
Europa og Danmark må etableres i projektområdet. Arter, som findes i området forud for 
projektets opstart, bekæmpes ud fra en vedtaget plan. 

Liste over hjemmehørende plantearter:
Under udarbejdelse (evt. regional tilpasning).

Liste over insektbestøvede buske og træer:
Under udarbejdelse.

1.3 Tjekliste: Mangfoldighed af dyrearter
Jf. tjekliste

1.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point
Eksempelsamling med tiltag for alternativ opnåelse af point, der kan dokumenteres med andre eksempler hvis dette op-
fylder formålet med kriteriet. Dokumenteres med tegnings- eller fotomateriale samt skriftlig forklaring. Maksimal pointsum 
angivet. Hvor angivet, kan eksempler dog give yderligere/samtidige point i anden indikator.

APPENDIKS B - DOKUMENTATION
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Frøblandinger
https://www.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/2021-06/Fr%C3%B8blandinger%20vejledning_wcag.pdf

Billedeliste
 � MILJØ 4-foto. Shutterstock, https://www.shutterstock.com/da/image-photo/dotted-red-ladybug-on-flower-

high-2021780864
 � Hævede konstruktioner: Tina Risgaard Rosted
 � 1.X. Tagudhæng Helene Høyer Mikkelsen/Realdania By & Byg

APPENDIKS C - VERSIONSHISTORIK OG LITTERATUR
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Økonomisk kvalitet

Økonomisk kvalitet vægter samlet 30% af hele evalueringen, fordelt ud på kriterierne Drifteffektivitet, Tilpasningsevne 
og Robusthed.

ØKONOMI 1 Driftseffektivitet
10 %

ØKONOMI 2 Tilpasningsevne
10 %

ØKONOMI 3 Robusthed
10 %

1 Proces

2 Konstruktion og byggeteknik

3 Klimasikring

1 Dimensioner

2 Åbenhed

1 Brugervejledning

2 Økonomi i brug
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ØKONOMI 1

Driftseffektivitet
Driftseffektivitet - andel: 10%

1 Brugervejledning

1.1 Brugermanual

2 Økonomi i brug

2.1 Rengøring

2.2 Vedligehold og reparation

2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point

Indikatorer:
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ØKONOMI 1

Driftseffektivitet
Målsætning
Målet med dette kriterie er at motivere til bevidst brug af økonomiske ressourcer gennem hele bygningens levetid og 
at minimere de samlede omkostninger til opførelse, drift og vedligehold gennem valg af de mest hensigtsmæssige 
løsninger og tilstrækkelig vejledning omkring brugen af bygningen. Der findes et væsentligt potentiale for optimering 
af drift- og vedligeholdelsesomkostninger gennem rigtige valg i de tidlige projektfaser, samtidigt med at de anvendte 
materialer opnår en længere levetid. Samtidig forbedres driftseffektiviteten også ved aktivt at informere bygningens 
brugere om mere bæredygtig brug af bygningen og dermed motivere dem til at opføre sig på en måde, der understøtter 
dette og i sidste ende øger deres eget velbefindende, komfort og økonomiske frirum.

Fordele
Det almindelige projekterings- og byggeforløb koncentrerer sig ofte om en minimering af byggeomkostningerne. Der 
tages kun i begrænset omfang højde for de efterfølgende omkostninger, som opstår under brug, drift og vedligehold af 
bygningen. 

Rengøring og vedligehold af bygninger er vigtigt for at bevare en lang levetid af de anvendte byggematerialer. Dermed 
bliver det en del af værdisikringen i bygningen. Overflader, der er lette at rengøre, kræver færre rengøringsmidler, der 
bruges mindre tid til opgaven, og dermed bliver udgifterne til rengøring mindre. Desuden mindskes miljøpåvirkningerne 
når der bruges færre rengøringsmidler.

Videre udvikling
Der forventes pt. ikke yderligere stramninger af krav til driftseffektivitet.

Andel af den samlede vurdering
ANDEL

ØKONOMI 1 10 %

___________________________________
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EVALUERING

For at tilskynde at brugerne spiller en aktiv rolle i at sikre, at bygningen udføres og bebos mere bæredygtigt, evalueres 
det, hvor meget relevant information der er blevet kommunikeret til brugerne. Endelig vurderes på tjekliste- og eksem-
pelbasis en række forhold med indflydelse på den samlede økonomiske driftseffektivitet bl.a. vedrørende rengøring, 
vedligehold og reparation. I dette kriterie kan maksimalt opnås 100 point.

Nr. INDIKATOR POINT

1 Brugervejledning

1.1 Brugermanual Maks. 40

 � Der er udarbejdet en brugermanual henvendt til brugerne med information om byg-
ningens anvendelse. Brugermanualen forklarer bl.a. sammenhænge i bygningens tek-
niske installationer og de forudsætninger, der skal opfyldes, for at de fungerer korrekt 
. I vejledningen indgår miljømæssige bæredygtighedsaspekter med information om 
minimering af energi- og vandforbrug.

15

 � Brugermanualen indeholder desuden information om optimering af indeklimaet ved 
almindelig brug af bygningen. Heri kan indgå en tjekliste til brugerne, der kan hjælpe 
dem til at sikre en bæredygtig brug af bygningen.

25

1.1.2 Guide til have  
 � Brugermanualen indeholder information om haven samt bedst vedligehold af denne. +15

2 Økonomi i brug

2.1 Tjekliste: Rengøring Maks. 40

 � Radiatorer i passende højde og hængende (højde over gulv ≥ 12 cm). +2,5

 � Ingen radiatorer. +5

 � Trappeværn er placeret på ydersiden af trappen, så trappetrinnet er frit (værnet er 
ikke fastgjort direkte på trappetrinnet).

+2,5

 � Fritstående søjler står med en afstand på mindst 20 cm til de omgivende bygningsde-
le (dette gælder for min. 90 % af alle søjler).

+5

 � Fast inventar (skabe) er ført til loft. +2,5

 � Vandafvisende overflader alle relevante steder i køkkenet, eksempelvis vægge ved 
vask og komfur.

+2,5

 � Gulvbelægning delvist tolerant overfor let tilsmudsning (kun gange og andre færd-
selsarealer).

+10

 � Gulvbelægning tolerant overfor let tilsmudsning på alle arealer. +20

 � Der forefindes indtænkt smudsopsamlingsløsning ved alle indgange. Dette kan både 
være foran eller indenfor indgangsdør, løsninger med fx rist, nedsænket/fast måtte 
eller andet. 

+5
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2.2 Tjekliste: Vedligehold og reparation Maks. 20

 � Ingen udvendige malede facader eller andre store arealer. +5

 � Ingen vedligeholdelseskrævende tekniske systemer +5

 � Ved skjult rørføring for f.eks. toilet og vask, er der taget forbehold for vedligehold og 
udskiftning uden stort ressourceforbrug.

+5

2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point Maks. 30

Service-kontrakt for bygningsdel med  
tilbagetagnings- eller genbrugsstra-
tegi
En betydelig del af den relevante værdi 
af en bygningsdel er påviseligt genan-
vendt, genbrugt eller implementeret via 
forretningsmodeller, der er i overens-
stemmelse med konceptet med cirkulær-/
delingsøkonomi.

Giver også point i MILJØ 3 - Ressourcer

 

Sikrer eller i væsentlig 
grad understøtter gen-
anvendelighed.

+5

Foranstaltninger til blødt vand
Der er installeret løsning til blødgøring af 
dele eller hele vandforsyningen. 

Blødt vand forlænger 
levetiden på f.eks. 
hårde hvidevare og 
vandinstallationer.

+5
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I. Relevans
Det almindelige projekterings- og byggeforløb koncentrerer sig ofte om en minimering af byggeomkostningerne. Der 
tages kun i begrænset omfang højde for de efterfølgende omkostninger, som opstår under brug og drift af bygningen. 
Rengøring og vedligehold af bygninger er vigtigt for at bevare en lang levetid af de anvendte byggematerialer. Dermed 
bliver det en del af værdisikringen i bygningen. Et mål er at holde omkostningerne til vedligehold så lave som muligt, 
samtidigt med at de anvendte materialer opnår en lang levetid.

II. Yderligere aspekter

III. Metode

1. Brugervejledning
1.1 Brugermanual
Evalueringen kontrollerer, at en brugermanual er blevet produceret og afleveret, og at de oplysninger og specifikationer, 
den indeholder, understøtter bygningens drift. Brugermanualen skal indeholde et sæt enkle brugerinstruktioner til 
bygningens tekniske faciliteter samt anbefalinger til bæredygtig beboelse. Brugermanualen skal bruge enkel grafik 
til at forklare de tekniske aspekter og skal også specificere, hvornår andre fagspecialister (FM) skal tilkaldes. Denne 
brugermanual rettet direkte mod bygningens brugere. 

Et af formålene med en brugermanual er at forklare de tekniske aspekter af bygningsteknologien og de specifikke 
egenskaber ved de enkelte komponenter. Dette kan f.eks. være vinduer, ventilation, varme- og kølesystemer (se evt. 
SOCIAL 1 ift. filterskift). Formålet med at inkludere aspekter indenfor bæredygtighed er at give beboere indsigt i og 
anbefalinger til, hvordan de kan hjælpe med at understøtte de bæredygtighedstiltag, der er arbejdet med i byggeriet samt 
informere om hensigtsmæssig drift ift. ressourceforbrug.

Manualen kan f.eks. indeholde anbefalinger til, hvordan man reducerer vand- og elforbrug, og information om, hvordan 
man kan fokusere på bæredygtighed i forbindelse med rengøring, madlavning, tøjvask og lignende. Alternativt kan 
den også indeholde tjeklister til optimering af indeklimaet. Som et minimum inkluderer brugermanualen information om 
emnerne: energieffektivitet, vandbesparelse, affaldssortering og et sundt indeklima.

Brugermanualen bør også indeholde oplysninger om andre bæredygtighedsspørgsmål, der ikke er direkte relateret 
til bygningen, men alligevel er relevante såsom; tryghed, sikkerhed og sundhed for boligens brugere og brugernes 
transport til/fra bygningen.

Eksempler på indhold af brugermanual til boliger:
 � Sådan betjenes varme-/kølesystemet.
 � Sådan betjenes ventilationen.
 � Sådan betjenes solafskærmning.
 � Kontaktpersoner for service, rengøring, vaskeri osv. (hvis relevant)
 � Grundlæggende funktioner i de tekniske systemer.
 � Transport til og fra bygningen, cykelleje, offentlig transport m.m. 
 � Sådan betjenes intercom-systemet, video, låsesystem osv.
 � Guide til affaldssortering.
 � Guide til vandbesparelse.
 � Råd til energioptimering.
 � Etc.

APPENDIKS A - BESKRIVELSE
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1.1.2 Guide til have
Der kan opnås point, hvis der i forbindelse med brugermanualen laves et tillæg omkring husets have. Det skal som 
minimum indeholde følgende:

 � Haveplan med information om hvad der er plantet.
 � Vedledning til pasning af de forskellige arter.
 � Guide til pasning af have uden brug af gift

Der kan med fordel tages udgangspunkt i MILJØ 4 - Biodiversitet. 

2. Økonomi i brug 
2.1 Rengøring
Det skal bestemmes, om det er muligt at rengøre bygningen effektivt i kraft af den tekniske planlægning og udførelse. De 
enkelte typer af bygningsdele betragtes her særskilt. Ved rengøring fjernes forureninger med forskellige hjælpemidler, 
f.eks. vand med rengøringsmiddel, luft.

Tolerant overfor let tilsmudsning
Er gulvbelægningen tolerant over for let tilsmudsning? Hvis gulvbelægningen ikke kan klassificeres entydigt, gælder 
den dårligste evaluering. Den samlede evaluering udføres vægtet efter areal. Alle færdselsarealer og 80 % af 
nyttearealet skal indgå. Ved delområder, der dækker store arealer, kan der i denne forbindelse imidlertid skelnes mellem 
gulvbelægningens type og farve. Arealangivelserne skal dokumenteres.

Tæpper vanskeliggør renholdelsen og virker som et depot for støvpartikler herunder allergener.
Spørgsmålet er derfor sundhedsmæssigt relevant ift. astma og allergi. Egnede gulvtyper fra et sundhedssynspunkt 
omfatter træ, laminat, linoleum, klinker mv. Ubehandlede betongulve og træplader på strøer anses for at kræve faste 
tæpper. Løse tæpper er inventar og er derfor ikke omfattet af denne vurdering. Spørgsmålet vedrører gulvet under 
sådanne løse tæpper.

Smudsopsamlingszone ved indgange
Findes der tilstrækkelig lange aftørrings- og afskrabningssystemer (smudsopsamlingszoner) ved hovedindgangene? 
Gitterriste eller egnede måtter af kunststof eller naturfiber (skal være vandsugende) hører med til 
smudsopsamlingszonen foran indgangen og egnede måtter af kunststof eller naturfiber lige bag ved indgangsdøren. 

Der skal være en tilstrækkelig stor smudsopsamlingszone foran og/eller bagved alle hovedindgange. Både hoveddør og 
evt. bryggersindgang/sekundær indgang skal opfylde disse krav, mens terrassedøre mm. er undtaget.

Hvis bygningens konstruktion forhindrer, at der etableres en udvendig smudsopsamlingszone, kan der indrettes en 
smudsopsamlingszone inde i bygningen (om muligt som en del af konstruktionen). 

Rengøringsvenlig indretning indendørs
Er bygningen således indrettet, at rummene er uden forhindringer, så de let kan opdeles og udvides?
Følgende bygningsdele evalueres med henblik på, om de er lette at rengøre:

 � Placering af radiatorer
 � Udformning, trappeværn
 � Udformning, toilet- og baderum (sanitære installationer)
 � Placering af søjler

Ved vurdering af placering af radiator kan der ses bort fra 5 % af arealet. Det vil sige, at hvis der er benyttet 
gulvkonvektorer i rum der udgør maks. 5 % af samlet areal, kan der stadig opnås point baseret på radiatorløsning i det 
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resterende areal.   

Ved vurdering af udformning af toilet- og baderum kan der ses bort fra krav om vægthængt toilet i handikap-indrettede 
toiletter. Væghængte toiletter skal have en mindst have en frihøjde til gulv på 75 mm.  

Vandafvisende og rengøringsvenlige overflader er vigtige for almindelig hygiejne og rengøring herunder 
fødevarehygiejne. Dette er igen knyttet til bl.a. maveinfektioner, fødevareforgiftning, astma og allergi.
Overfladerne omfatter gulv, bordplade, vægbeklædning bag vask og komfur, kogeplader samt andre overflader, der kan 
komme i kontakt med vand og madvarer. Vaskbar maling eller tæpper er ikke tilstrækkeligt. 

2.2: Vedligehold og reparation   
Det skal bestemmes, om det er muligt at vedligeholde bygningen effektivt i kraft af den tekniske planlægning og 
udførelse. De enkelte typer af bygningsdele betragtes her særskilt.
 
Definitioner
Vedligehold omfatter følgende: 
Ved inspektion identificeres og bedømmes den faktiske tilstand i et teknisk system. 
Ved vedligeholdelse opretholdes et systems nominelle tilstand. 
Ved reparation genoprettes et systems nominelle tilstand. 

Ved vurdering af vedligeholdelseskrævende tekniske systemer ses eksempelvis gasfyr, varmepumpe, pillefyr mv. som 
værende vedligeholdelseskrævende, hvorimod gasfyr vurderes som ikke vedligeholdelseskrævende.

2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point
Eksempelsamling med tiltag for alternativ opnåelse af point. 
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I. Nødvendig dokumentation
En række forskellige former for dokumentation er angivet nedenfor. Den indsendte dokumentation skal udførligt, klart og 
troværdigt demonstrere overensstemmelse med kravene til målevaluering af de enkelte indikatorer.

1. Brugervejledning
1.1 Brugermanual

 � Brugermanual
 � Bekræftelse af modtagelse ideelt af beboeren eller alternativt af bygningsejeren, der har forpligtet sig på at videre-

sende til brugerne

1.1.2 Guide til have
 � Afsnit/tillæg til brugermanualen om husets have.

2. Økonomi i brug 
2.1 Rengøring 

 � Korte skriftlige begrundelser for de valgte tiltag
 � Uddrag fra plantegning 
 � Fotodokumentation

2.2 Vedligehold og reparation
 � Korte skriftlige begrundelser for de valgte trin
 � Uddrag fra plantegning 
 � Fotodokumentation

2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point
Eksempelsamling med tiltag for alternativ opnåelse af point, der kan dokumenteres med andre eksempler hvis dette op-
fylder formålet med kriteriet. Dokumenteres med tegnings- eller fotomateriale samt skriftlig forklaring. Maksimal pointsum 
angivet. Hvor angivet kan eksempler dog give yderligere/samtidige point i anden indikator.

 � F.eks. Service-kontrakt for bygningsdel med tilbagetagnings- eller genbrugsstrategi : Ydermere skal der udarbej-
des passende dokumentation for at bevise relevansen af den implementerede løsning, samt at løsningen blev 
genbrugt, eller at den ikke blev erhvervet via en leasingmodel eller lignende, men at dens brug er en integreret 
del af kontrakten

APPENDIKS B - DOKUMENTATION
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Billedeliste
 � ØKONOMI-foto. Shutterstock, https://www.shutterstock.com/da/image-photo/happy-african-american-candida-

te-shaking-hands-1716830347
 � ØKONOMI1-foto. Shutterstock, https://www.shutterstock.com/da/image-photo/woman-learning-how-use-her-was-

hing-1936200967
 � 2.X - Foranstaltninger til blødt vand. BWT, https://www.bwt.com/da-dk/service-til-erhverv/forhandlermateria-

ler-og-guides/vvs-og-ejendomme/#Blodgoringsanlaeg

APPENDIKS C - VERSIONSHISTORIK OG LITTERATUR
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--- kvalitet

Temaet Miljø kvalitet evaluerer Global og lokal miljøpåvirkning (ENV1) og Ressourceforbrug og affald (ENV2).

Livscyklusvurdering

Miljørfarlige stoffer

Ansvarsbevidst ressourceindvinding

Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning

Effektiv arealanvendelse

Biodiversitet

ENV1.1

ENV1.2

ENV1.3

ENV2.2

ENV2.3

ENV2.4 6
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ØKONOMI 2

Tilpasningsevne
Tilpasningsevne - andel: 10%

1 Dimensioner

1.1 Etagehøjde

2 Åbenhed

2.1 Tjekliste: Planløsninger

2.2 Installationsføring

2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point

Indikatorer:
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ØKONOMI 2

Tilpasningsevne
Målsætning
Formålet med kriterie er at gøre bygningens design så fleksibelt som muligt og skabe det størst mulige potentiale for 
tilpasning og konvertering med henblik på at sikre længst muligt levetid af bygningen.

Fordele
Jo lettere en bygning kan tilpasses ændrede krav, desto større positiv indvirkning har dette på brugernes accept, 
bygningens levetid og levetidsomkostningerne. En god omstillingsevne og fleksibilitet mindsker således risikoen for, at 
bygningen kommer til at stå tom, og bidrager på lang sigt til bygningens økonomiske succes. Derfor skal bygningen plan-
lægges så fleksibel og omstillingsvenlig som muligt.

Videre udvikling
Der er stigende opmærksomhed omkring væsentligheden af en bygnings fleksibilitet og tilpasningsevne og der kommer 
måske flere eller andre metodikker til at vurdere dette. Green Building Council følger udviklingen.

Andel af den samlede vurdering
ANDEL

ØKONOMI 2 10 %

___________________________________
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EVALUERING

Evalueringen af dette kriterie baseres på etagehøjder, der giver fleksibilitet og mulighed for konvertering til andre anven-
delser. I dette kriterie kan der maksimalt opnås 100 point.

Nr. INDIKATOR POINT

1 Dimensioner

1.1 Etagehøjde Maks. 20

Evalueres som gennemsnitlig fri rumhøjde i opholdsrum ekskl. toilet, gang og lign.  

Fri rumhøjde ≥ 2,6 m – ≥ 3,0 m 5-20

2 Åbenhed

2.1 Tjekliste: Planløsninger Maks. 40

 � Opholdsrum og værelser i boligerne udgøres af generiske rum (Eksempelvis rum med 
dimensioner på min 3 x 3 m.

+5

 � Planløsningen er suppleret med 2 alternativer, der viser hvordan lejligheder/boliger 
enten kan opdeles i mindre enheder eller (hvis flere enheder). F.eks. baseret på et 
koncept for potentielt alternativ fremtidig brug, herunder generationsbolig og sammen-
satte familieforhold m.m. 

+5

 � Toilet- og baderum eller bryggers er disponeret således, at der er plads til vaske-/tør-
remaskine (normalt mindst 230x240 cm).

+5

 � Toilet- og baderum er disponeret, så det let kan tilpasses handikappede brugere (mu-
lighed for minimum 1,5 m foran WC, håndvask og badeområde)

+5

 � Boligernes entréområder har plads nok til at modtage gæster og indrette garde-
robeplads. For at opnå point skal der være en brede på 150 cm, eller et areal på 
120x160cm.

+5

 � Plads til opbevaring af sko/støvler udenfor indgangsdør – eller i adskilt entreområde 
indenfor indgangsdør.

+5

 � Overdækket indgangsområde. +5

INDSÆT NY INDIKATOR?:. 
INKLUDER DEPOT SOC3.3.2.7 
i 2016 ?? - Vel også i v2020 
SOC3.3.2.7 - hvorfor her??
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2.2 Installationsføring Maks. 50

For denne indikator evalueres mængden af konstruktionsændringer, der kræves med hensyn 
til ombygning indenfor de enkelte enheder (fleksibilitet). Hvis nogen af de evaluerede instal-
lationer ikke er til stede, kan der tildeles point. 
 
Definitioner:

 � Mindre konstruktive ændringer kan være mindre hulboringer i eksisterende bærende 
konstruktioner. Eller ændringer i lette ikke bærende skillevægge. Ændringer som 
f.eks. kræver murerarbejde eller større ændringer af betonkonstruktioner eller andre 
bærende konstruktioner vurderes ikke som mindre konstruktive ændringer.

 
Ved ombygning eller ændring af rummenes funktioner er fordelingsenhederne og 
tilslutningerne udført på en sådan måde, at tilpasning ved ændret behov/ombygning 
kræver:

2.2.1 Mekanisk ventilation

 � Mindre konstruktive ændringer 20

2.2.2 Opvarmning

 � Mindre konstruktive ændringer 20

2.2.3 Brugsvand

 � Mindre konstruktive ændringer 20

2.2.4 Afløb

 � Mindre konstruktive ændringer 20

2.2.5 Elektriske installationer

 � Mindre konstruktive ændringer 20
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2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point Maks. 30

Let tilgængelig el-installation
Kabelføring er (evt.) skjult men let tilgæn-
gelig fx bag afmonterbare paneler langs 
væg/under vinduer eller i gulv 

 

Let tilgængelighed af 
kabelføring og samle-
dåser gør det enklere 
at ændre og udbygge 
el-installationen.

+10

Tilgang til installationer over nedsæn-
ket loft
Fleksibel adgang til installationer som 
ventillationskanaler, rørføringer mm. 
gennem nedsænket loft via servicelem 
eller lignende afmonterbar løsning som 
fx. lysmembran  

Direkte adgang og 
plads til installationsfø-
ringer over loft forenkler 
senere ændringer og 
tilføjelser

+10

Tilgang til installationer under kælder-
loft
Synlige installationsagregater og -førin-
ger under kælderloft

 

Direkte adgang og 
plads til installations-
føringer under åbent 
kælderloft forenkler 
senere ændringer og 
tilføjelser

+10

Naturlig ventilation
Naturlig ventilation er muligt f.eks. 
gennem oplukkelige vinduer. Mindst 3% 
oplukkeligt areal ift. gulvareal.

Giver også point i SOCIAL1 Luft - Tem-
peratur og ventilation.

Naturlig ventilation gi-
ver beboeren mulighed 
for nemt at ventilere 
rummet.

+5
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I. Relevans
Den tekniske og samfundsmæssige udvikling betyder, at også bolig- og leveforholdene ændrer sig. Af samme årsag skal 
boliger ikke alene være effektive og fleksible nu, men de skal også kunne omstilles eller tilpasses til anden teknologi, 
anvendelse eller brugerprofil på et senere tidspunkt.

II. Yderligere aspekter

III. Metode
Tilpasningsevne, definition
Bygningsstrukturens evne til at tilpasse sig nye/anden teknologi (f.eks. installationer) eller andre anvendelser og bruger-
profiler (f.eks. fra bolig eller enfamiliehus til studiekollektiv/bofællesskab eller ældrebolig).

1. Dimensioner
1.1 Etagehøjde
Stor rumhøjde er en kvalitet i sig selv for brugerne. Men stor rumhøjde giver også fleksibilitet for bygningen over tid, da 
det giver mulighed installationsændringer. Krav til rumhøjden gælder alle opholdsrum, soveværelser og køkkener, dog 
ekskl. toiletter, gangarealer og lignende sekundære rum.

Rumhøjden kan findes ved hjælp af snittegninger. Hvis rumhøjden varierer, er den gennemsnitlige rumhøjde bestem-
mende. 

2. Åbenhed 
2.1 Planløsninger 
Hvis en bygning opdeles i mindre enheder, skal der alt efter opdelingen bruges flere sanitetsenheder. Der skal allerede 
før opdelingen forefindes et bestemt antal sanitetsenheder, eller der skal være installeret tilslutninger, så det er muligt at 
eftermontere sanitetsenheder.  

2.2 Installationsføring
Det tekniske bygningsudstyr og dets omstillingsevne undersøges ud fra følgende parametre: 

 � Ventilation/klimateknik
 � Opvarmning. Rør der nedstøbes i terrændæk kan ikke vurderes som værende mindre konstruktivt.
 � Brugsvand.  Rør der nedstøbes i terrændæk kan ikke vurderes som værende mindre konstruktivt.
 � Afløb. Afløb der nedstøbes i terrændæk kan ikke vurderes som værende mindre konstruktivt.
 � Elektriske installationer

2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point
Alternativ opnåelse af point gennem andre eksempler på øget energieffektivitet, hvis dette opfylder formålet med kriteriet. 
Maksimal pointsum angivet. Hvor angivet kan eksempler dog give yderligere/samtidige point i anden indikator.

APPENDIKS A - BESKRIVELSE
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I. Nødvendig dokumentation
En række forskellige former for dokumentation er angivet nedenfor. Den indsendte dokumentation skal udførligt, klart og 
troværdigt demonstrere overensstemmelse med kravene til målevaluering af de enkelte indikatorer.

1. Dimensioner
1.1 Etagehøjde

 � Dokumentation af rumhøjder/etagehøjder på uddrag fra snittegninger.
 � Pointberegning

2. Åbenhed 
2.1 Planløsninger 

 � Dokumentation af fleksible planløsninger på plantegninger med skriftlig forklaring.

2.2 Installationsføring
 � Dokumentation af fordelingsenheder og tilslutninger til ventilations-/klima-, køle- og varmeanlæg samt sanitære 

installationer på plantegninger.
 � Fotodokumentation.

2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point
Eksempelsamling med tiltag for alternativ opnåelse af point, der kan dokumenteres med andre eksempler hvis dette op-
fylder formålet med kriteriet. Dokumenteres med tegnings- eller fotomateriale samt skriftlig forklaring. Maksimal pointsum 
angivet. Hvor angivet kan eksempler dog give yderligere/samtidige point i anden indikator.

APPENDIKS B - DOKUMENTATION
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II. Litteratur

Billedeliste
 � ØKONOMI2-foto. Shutterstock, https://www.shutterstock.com/da/image-photo/architect-designer-interior-creati-

ve-working-hand-1156185175
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ØKONOMI 3

Robusthed
Robusthed - andel: 10%

1 Proces

1.1 Funktionstest

2 Konstruktion og byggeteknik

2.1 Facadematerialernes robusthed

2.2 Tagmaterialernes robusthed

2.3 Vinduernes robusthed

2.4 Konstruktiv træbeskyttelse

2.5 Mangler ved aflevering

2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point

3 Klimasikring

3.1 Risikograd ved skybrud

3.2 Risikograd ved vandløbsstigning

3.3 Risikograd ved havstigning

3.4 Tiltag mod oversvømmelse

Indikatorer:
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ØKONOMI 3

Robusthed
Målsætning
Det er vores mål at sikre økonomisk og bygningstekniske robuste bygninger, som kan fremtidssikre den økonomiske 
investering i bygningen.

Fordele
Ubenyttede bygninger er en fejlallokering af økonomiske ressourcer. En tom bygning (på mellemlang eller lang sigt) er 
ikke bæredygtig. Robuste bygninger vil have lavere risiko for at stå tomme og have større sandsynlighed for kontinuerligt 
at blive anvendt over hele bygningens levetid og dermed have en større markedsværdi.

Videre udvikling
Der er ikke nogen planer om væsentlige stramninger af robusthedskrav. Metoder til estimering af bygningsdeles levetid 
udvikles løbende og vil blive opdateret i takt med viden på området. 

Andel af den samlede vurdering

ANDEL

ØKONOMI 3 10 %

___________________________________
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EVALUERING

Der kan maksimalt opnås 100 point i dette kriterie.

Nr. INDIKATOR POINT

1 Proces

1.1 Funktionstest Maks. 20

 � Alle anlægsdele underkastes en funktionsafprøvning iht. bygningsreglementets krav.      20 

2 Konstruktion og byggeteknik

2.1 Facadematerialernes robusthed Maks. 10

 � Facadematerialerne har en funktionel levetid < 45 år 1

 � Facadematerialerne har en funktionel levetid < 60 år 5

 � Facadematerialerne har en funktionel levetid ≥ 60 år       10

2.2 Tagmaterialernes robusthed Maks. 10

 � Tagmaterialerne har en funktionel levetid < 45 år 1

 � Tagmaterialerne har en funktionel levetid < 60 år 5

 � Tagmaterialerne har en funktionel levetid ≥ 60 år 10

2.3 Vinduernes robusthed Maks. 10

 � Vinduerne (ramme-karm) har en funktionel levetid < 40 år 1

 � Vinduerne (ramme-karm) har en funktionel levetid < 50 år 5

 � Vinduerne (ramme-karm) har en funktionel levetid ≥ 50 år 10
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2.4 Konstruktiv træbeskyttelse Maks. 30

Følgende principper skal være opfyldt.
Såfremt der ikke er træ i projektet, opnås der fuldt point for indikatoren.

 � Vand skal ledes væk fra konstruktionen
 � Opadvendte flader skal være skrå
 � Alle kanter skal rundes af
 � Undgå vandfælder i konstruktionen, dvs. steder hvor vandet kan opsamles
 � Frie endeflader skal afdækkes og/eller forsegles
 � Retsiden (kerneside) af brædder og planker vendes opad/udad
 � Undgå at sømme, skrue eller bolte gennem flader fra oversiden.
 � Undgå at knuse træet når det samles med søm, skruer eller bolte
 � Samlinger mellem elementer må ikke samle snavs
 � Lav udhæng, vandnæser, vandbrædder eller dækbrædder for at holde vandet væk og 

træet tørt
 � Hold træet fri af jord ved hjælp af sokler
 � Skær lodrette beklædningsbrædder skrå i bunden, så slipper de lettere vandet
 � Skab plads til luft og ventilation bag alle beklædningen

30

2.5 Mangler ved aflevering Maks. 10

Antal mangler pr. 1 mio. kr. byggesum:

 � 50+ mangler 1

 � < 50 mangler 5

 � < 15 mangler 10

2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point Maks. 30

Udendørs solafskærmning via tag-
udhæng
Solafskærmning via tagudhæng placeret 
på yderside af glas.

Giver også point i SOCIAL 1 & 3 Luft, Lys 
og MILJØ 4 Biodiversitet

Solafskærmning af vin-
duer forhindrer varme-
opbygning bag glas.

+10



Økonomisk kvalitet

ØKONOMI 3 / ROBUSTHED

DGNB - DGNB Villa 

PILOTVERSION 2022

ØKONOMI 3 side 104 © DK-GBC

3 Klimasikring

3.1 Risikograd ved skybrud Maks. 5

 � Der er et mindre lavningsområde på grunden, mindre end 20 % af grunden udgør 
”bluespot” ved 75 mm regn, men bygningen bliver ikke påvirket af dette

2,5

 � Der er ikke “bluespots” på grunden ved 75 mm regn  5

3.2 Risikograd ved vandløbsstigning Maks. 5

 � Grunden oversvømmes < 20% af areal ved 1,0 m vandløbsstigning, men bygningen 
bliver ikke påvirket af dette.

2,5

 � Der er ikke risiko for oversvømmelse pga. vandløbsstigning. 5

3.3 Risikograd ved havstigning Maks. 5

 � Lav (100-årshændelse 2050, højt scenarie) 3
 � Meget lavt (100-årshændelse 2050, meget højt scenarie) eller bedre 5

3.4 Tiltag mod oversvømmelse Maks. 5

 � Der er implementeret tiltag der væsentligt reducerer risiko for oversvømmelse af 
bygning eller væsentligt reducerer risiko for bygning- og anden materiel skade ved 
oversvømmelser. Se eksempler på kompenserende tiltag under Metode.

5 
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I. Relevans
Den tekniske og samfundsmæssige udvikling betyder, at boligbehov og leveforhold ændrer sig. Samtidig står menne-
skeskabte klimaforandringer til bl.a. at  udfordre den gængse byggeskik og de steder, vi kan bygge. Bygninger skal ikke 
alene være effektive og fleksible nu og over tid. De skal også være baseret på materialer, løsninger og placeringer, der 
er robuste over tid og overfor miljømæssige forandringer og dermed kontinuerligt kan være i brug med begrænset behov 
for inspektion, vedligehold og udskiftning.

II. Yderligere aspekter

III. Metode

1. Proces
1.1 Funktionstest 
Der er udarbejdet en plan for måling og overvågning af de tekniske installationer, hvor det er sikret, at der er opsat til-
strækkeligt antal målere til at funktionen af installationerne kan testes.

Funktionsafprøvning
En af de store fordele ved funktionsafprøvning er, at brugen af bygningen adskilles fra bygningens performance. Det sker 
ved, at man måler på installationernes funktion og effektivitet, før bygningen tages i brug. 

2. Konstruktion og byggeteknik
2.1-2.3 Klimaskærmens robusthed
Den funktionelle levetid af klimaskærmens materialer vurderes ved brug af referencelevetid og ISO-faktormetoden.
Levetiden bestemmes i praksis ved hjælp af hjemmesiden levetider.dk. Metoden anvender en række faktorer, som redu-
cerer (<1,00) eller fastholder (1,00) referencelevetiden. Det er således væsentligt at være opmærksom på faktorer under 
1,0 og vurdere, om der er mulighed for alternative løsninger.
Levetiden for de enkelte bygningskomponenter i en bygningsdel kan have forskellige længder og dermed udgøre en 
procentuel forskellig andel af den samlede levetid. Dvs. at levetiden ikke er parallel bygningskomponenterne imellem. 
I disse tilfælde er den lavest vurderede levetid den bestemmende for den samlede levetid. Vær opmærksom på at for 
tagkonstruktion med undertag, vil levetid af undertag ofte være udslagsgivende. 
For vinduer gælder, at hvis ruden kan skiftes vurderes levetid alene af ramme-karm konstruktion.  

Hvis en aktuel konstruktion/materiale ikke kan beregnes med levetider.dk, skal der benyttes en tilsvarende metode med 
udgangspunkt i funktionel/teknisk levetid i BUILD RAPPORT 2021:32 Levetider af bygningsdele ved vurdering af bære-
dygtighed og totaløkonomi. (https://build.dk/Pages/BUILD-levetidstabel.aspx)
 
2.4 Konstruktiv træbeskyttelse
Vurderes ud fra eksisterende best-practice fra Byggeskadefonden, BYG-ERFA og relevante oplysningsråd som f.eks. 
Træbranchens Oplysningsråd.

For udendørs trækonstruktioner skal det dokumenteres at der er udført konstruktiv træbeskyttelse. Emner der som mini-
mum skal behandles er; tagudhæng, drypkanter, afstand til terræn, fundamentdetaljer.  
Ved altaner og tagterrasser skal der sikres mod risiko for opstigning af vand. Der skal eftervises at der ikke er risiko for 
vandindtrængen (især ved dør), selv om afløb er tilstoppet. 
Ved træfacader er der udvidede krav til dokumentation af at detaljer lever op til god standard for konstruktiv træ-beskyt-
telse.  

APPENDIKS A - BESKRIVELSE
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2.5 Mangler ved aflevering
Antal mangler ved aflevering opgøres per 1.000.000 kr. byggesum:
Kosmetiske mangler tæller med faktor 1, mindre alvorlige mangler tæller med faktor 5, alvorlige mangler tæller med 
faktor 50.

 � Eksempler på kosmetiske mangler er mangler i malerarbejde

Mindre alvorlige mangler er,
 � Mangler uden brugsmæssig betydning
 � Mangler der kan afhjælpes uden væsentlige gener for brugerne

Væsentlige mangler er fejl eller mangler der 
 � Begrænser anvendelsen af bygningen indtil mangles afhjælpes
 � Brug af rum/bygning er nogen grad eller i høj grad vanskeliggjort mens manglen afhjælpes
 � Levetid for bygningsdelen eller tilstødende bygningsdele bliver nedsat hvis manglen ikke udbedres 

2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point 
Alternativ opnåelse af point gennem andre eksempler på øget energieffektivitet, hvis dette opfylder formålet med kriteriet. 
Maksimal pointsum angivet. Hvor angivet kan eksempler dog give yderligere/samtidige point i anden indikator.

3. Klimasikring
Under disse indikatorer vurderes, hvor stor risikoen er, for at bygningen og grunden påvirkes negativt af skybrud base-
ret på historiske data. Hertil kommer, hvilke tiltag mod oversvømmelse der planlægges eller er taget, hvis der alligevel 
bygges i et risikoområde. Pointmæssigt kan de kompenserende tiltag maks. udgøre halvdelen af de mulige point i hvert 
underkriterie. Jo lavere risiko der er for at en naturkatastrofe kan påvirke byggegrunden, jo højere er dets kvalitet.

Det første skridt er at vurdere den regionale og lokale relevans ift. klimasikring. Følgende miljøpåvirkninger er medtaget:
1. Oversvømmelse, nedbør.
2. Oversvømmelse, havstigning.
 
Efter vurderingen af de eksisterende risici for miljøpåvirkninger og naturkatastrofer er udført, skal det vurderes om kom-
penserende tiltag skal anvendes i det konkrete projekt.

3.1 Risikograd ved skybrud
Der er risiko for skybrud i Danmark. Skybrud defineres som en nedbørintensitet på mere end 15 mm på 
30 min. eller derunder (kilde: DMI.dk). 

Kraftige regnbyger kan føre til så store mængder vand, at det ikke længere kan nedsive eller optages af kloak-
systemet. Den topografiske placering af stedet, befæstelsesgraden, de eksisterende tilbageholdelsessystemer og dimen-
sioneringen af kloaksystemet har indflydelse på dette. 

Skybrud kan give pludselig ophobning af vand i lavninger samt risiko for indtrængning af vand i bygninger. Vand i byg-
ninger kan have ødelæggende konsekvenser for byggeriet samt give risiko for skimmeldannelse som er sundhedsskade-
ligt.  
I vurderingen af risiko for kraftig nedbør og skybrud indgår der to faktorer som skal sammenholdes: 

 � Risikoen forbundet med lavninger uden afløb (bluespot) ved 50-årshændelse døgnnedbør i perioden 2070-2100.
 � Risikoen for en åvandsstigning på 1 m.
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Bluespots:
Vurderes som nedenstående, kortet tilgås på: https://kamp.miljoeportal.dk/nedboer/bluespot?value=0%2C75

Figur 1: Bluespotkort, oversvømmelse ved nedbør, Klimatilpasning.
Som påvirkning vælges ‘nedbør’ på kortet. Matriklen findes og mængden af nedbør angives som summen af reference-
punktet og den procentuelle ændring i 50-årshændelse døgnnedbør for den pågældende kommune jf. Klimaatlas (https://
www.dmi.dk/klima-atlas/data-i-klimaatlas/). I Klimaatlas sættes klimavariablen til ‘Nedbør (Returværdier)’ og visning til 
’Absalut’. ‘2-årshændelse døgnnedbør’ ændres til ‘50-årshændelse døgnnedbør’. Herfra findes den lokale referencevær-
di.

Eksempel:  For en grund i på Midtlolland sættes nedbør (mm) til 93 mm/døgn.

Figur 2: Data for nedbør (returværdier), Klimaatlas.
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3.2 Risikograd vandløbsstigning 
Ved vurdering af vandløbsstigning anvendes: https://www.dingeo.dk/kort/streamflood/?type=enm. Der vælges kortet 
’vandløbsstigning’ som er det aktuelle kort. Matriklen findes på kortet, og der ses om 1 m åvandsstigning dækker grun-
den.   

Ved bygninger og byggegrunde er nogle elementer særligt udsatte ved skybrud: 
 � Grunde/ejendomme som modtager regnvandsafløb fra andre højereliggende arealer.
 � Indgange med niveaufri adgang, som er uhensigtsmæssigt udført. 
 � Underjordiske anvendelser, almindeligvis kældre og parkeringskældre.

3.3 Risikograd ved havstigning  
Oversvømmelser er principielt en naturlig hændelse. Det bliver en katastrofe, hvis menneskelige værdier rammes. I takt 
med den stigende jordudnyttelse anvendes der flere og flere arealer, hvor der er risiko for oversvømmelser, f.eks. i hav-
neområder eller attraktive områder tæt på større åer. På denne måde stiger faren for oversvømmelseskatastrofer. 

I vurderingen af risiko for oversvømmelse indgår der følgende faktor: 
 � Risikoen for en havvandsstigning 50-årshændelse i perioden 2070-2100, forskellige klimascenarier.  

Oversvømmelser opstår oftest som ophobning af vand i lavninger bl.a. ved indtrængen fra havet. Risiko for oversvøm-
melse er ret præcist kortlagt i screeningsværktøjet KAMP på www.kamp.miljoeportal.dk som et nationalt ’bluespot’ kort.

Figur 3: Klimatilpasning- og Arealanvendelsesværktøj til Miljø- og Planmedarbejdere (KAMP).

Som påvirkning vælges ‘Hav’ på kortet. Matriklen findes på kortet og havstigningen sættes til summen af 
referencepunktet og ændringen i stormflod 50-årshændelse jf. Klimaatlas data (https://www.dmi.dk/klima-atlas/data-i-
klimaatlas/). I Klimaatlas sættes klimavariablen til ‘Vandstand og stormflod’ og ‘Middelvandstand’ ændres til ‘Stormflod 
50-årshændelse’. Den pågældende kyststræknings reference kan nu aflæses. De tre niveauer, lav, middel og høj, 
fastsættes ud fra ’Ændring i middelvandstand’, samt minimum og maksimum i usikkerhedsintervallet. Herfra kan der 
vurderes for risici for oversvømmelse på baggrund af havstigning. 



Økonomisk kvalitet

ØKONOMI 3 / ROBUSTHED

DGNB - DGNB Villa

PILOTVERSION 2022

ØKONOMI 3 side 109© DK-GBC

Eksempel: Referencen for Vadehavskyst nordlig Kyststrækning ligger på 391 cm. Middel scenariet opnås ved at lægge 
middelværdien for ændring i stormflod 50-årshændelse i perioden 2070-2100 til: 391 cm + 58 cm = 4,49 m. Det lave 
scenarie fastlægges ved at lægge den laveste værdi i usikkerhedsintervallet til: 391 cm + 31 cm = 4,22 m. Det høje 
scenarie fastlægges ved at lægge højeste værdi i usikkerhedsintervallet til: 391 cm + 127 cm = 5,18 m.

Figur 4: Data for vandstand og stormflod, Klimaatlas.

3.4 Tiltag mod oversvømmelse
Her vurderes kompenserende tiltag, som forsøger at minimere risiko for materiel skade.
Eksempler på kompenserende tiltag:

 � Hævning af arealudlæg til byggeri så underetagen kan holdes fri for oversvømmelse.
 � Koncept for alternativt anvendt stueetage, så det kan tåle vandstigning i denne højde indenfor en vis periode, 

uden at dette medfører store materielle skader på bygningen. 

Hvis ovenstående punkt opfyldes og medfører at de resterende indikatorer kan overholdes grundet dette, kan der opnås 
point i de andre indikatorer.
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I. Nødvendig dokumentation
En række forskellige former for dokumentation er angivet nedenfor. Den indsendte dokumentation skal udførligt, klart og 
troværdigt demonstrere overensstemmelse med kravene til målevaluering af de enkelte indikatorer. 

1. Proces
1.1 Funktionstest

 � Indreguleringsrapporter og afleveringsprotokol for de udførte funktionskontroller, samt liste over de udførte funk-
tionskontroller og de tilhørende protokoller (for alle anlæg som varmesystem, ventilation, facadespjæld osv.) med 
resultater.

2. Konstruktion og byggeteknik
2.1-2.3 Klimaskærmens robusthed 

 � Redegørelse for de valgte materialer og deres levetider
 � Udskrift fra Levetider.dk med beregning af levetid eller levetid ved BUILD RAPPORT 2021:32 Levetider af byg-

ningsdele ved vurdering af bæredygtighed og totaløkonomi. (https://build.dk/Pages/BUILD-levetidstabel.aspx)
 
2.4 Konstruktiv træbeskyttelse

 � Fotodokumentation
 � Redegørelse for konstruktionsdetaljer

2.5 Mangler ved aflevering
Antal mangler pr. 1 mio. kr. byggesum

 � Mangellister fra aflevering og opgørelse og beregning af point.

2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point
Eksempelsamling med tiltag for alternativ opnåelse af point, der kan dokumenteres med andre eksempler hvis dette op-
fylder formålet med kriteriet. Dokumenteres med tegnings- eller fotomateriale samt skriftlig forklaring. Maksimal pointsum 
angivet. Hvor angivet kan eksempler dog give yderligere/samtidige point i anden indikator.

F.eks. konkrete passive designstrategier
 � Redegørelse for passive design-koncepter med beskrivelse af, hvorledes den passive designstrategi er imple-

menteret i projektet

3. Klimasikring 
3.1 Risikograd ved skybrud, 3.2 Risikograd ved vandløbsstigning, 3.3 Risikograd ved havstigning, 3.4 Tiltag 
mod oversvømmelse
Der kræves en række dokumentation, som er listet nedenfor. Den indsendte dokumentation skal udførligt og klart de-
monstrere overensstemmelse med kravene til målevaluering af de enkelte indikatorer. Det er samtidig vigtigt at matriklen 
markeres på de forskellige kort ved aflevering af dokumentation. 

 � Kort forklaring, fotos / planer af de implementerede mål / koncepter og om nødvendigt kortlægning i en overordnet 
plan

 � Designforslag
 � Lokalisering af projektområdet på risikokort og beskrevet i en evaluering 

APPENDIKS B - DOKUMENTATION
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I. Version
Ændringsprotokol

SIDE FORKLARING DATO

II. Litteratur
 � https://build.dk/Pages/BUILD-levetidstabel.aspx

Billedeliste
 � ØKONIMI3-foto. Foto af Niels Vierin
 � 2.X. Udendørs solafskærmning via. tagudhæng, Helene Høyer Mikkelsen/Realdania By & Byg

APPENDIKS C - VERSIONSHISTORIK OG LITTERATUR
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Social kvalitet

Social kvalitet vægter samlet 30% af hele evalueringen, fordelt ud på kriterierne Luft, Lyd, Lys, Arkitektur og funktio-
nalitet og Design for alle. 

SOCIAL 1 Luft
8 %

SOCIAL 2 Lyd
5 %

SOCIAL 4 Arkitektur og 
funktionalitet
7 %

SOCIAL 5 Design for alle
5 %

SOCIAL 3 Lys
5 %

1 Ventilation

2 Forureningskilder

3 Temperatur

1 Støj

2 Lydisolering

1 Planlægning

2 Løsninger

1 ’Design for alle’ koncept

2 Bygningens indretning

1 Dagslys



© DK-GBC

--- kvalitet

Temaet Miljø kvalitet evaluerer Global og lokal miljøpåvirkning (ENV1) og Ressourceforbrug og affald (ENV2).

Livscyklusvurdering

Miljørfarlige stoffer

Ansvarsbevidst ressourceindvinding

Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning

Effektiv arealanvendelse

Biodiversitet

ENV1.1

ENV1.2

ENV1.3

ENV2.2

ENV2.3

ENV2.4 8

SOCIAL 1
Luft

DGNB VILLA 



Social kvalitet

SOCIAL 1 / LUFT

DGNB - DGNB Villa 

PILOTVERSION 2022

SOCIAL 1 side 115 © DK-GBC

SOCIAL 1

Luft
Luft - andel: 8%

1 Ventilation

1.1 Ventilationsrate

1.2 Ventilationsfilter

1.3 Tjekliste: Filterskift

1.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point

2 Forureningskilder

2.1 Tjekliste: Partikelforurening fra madlavning

2.2 Afgasning fra byggematerialer (VOCer og aldehyder)

2.3 Radon

2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point

3 Temperatur

3.1 Overtemperatur

3.2 Brugerstyring

3.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point

Indikatorer:
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SOCIAL 1

Luft
Målsætning
Målet med dette kriterie er at sikre en høj luftkvalitet der ikke har negative effekter på beboerens velbefindende og sund-
hed såvel som passende indendørstemperatur året rundt. Det er særligt vigtigt at undgå høje koncentrationer af sund-
hedsskadelige stoffer, partikler, radon, samt lugtgener og uhensigtsmæssig opbygning af fugt gennem reduktion af kilder 
eller tilstrækkelig ventilation.

Fordele
Et godt indeklima fremmer sundhed og trivsel, og er afgørende for oplevelsen af byggeriets kvalitet. Beboernes tilfreds-
hed i bygningen er tæt forbundet med muligheden for, at brugeren selv kan regulere indeklimaet.

Videre udvikling
Der forventes pt. ikke yderligere stramninger af krav til indeklima.

Andel af den samlede vurdering
ANDEL

SOCIAL 1 8 %

___________________________________

Jørgen: Luftkvalitet vægter meget højere sundhedsmæssigt end temperatur. Bør stå først eller 
ligefrem adskilles. Vigtigt at skabe en erkendelse af, at luftkvalitet er flere forskellige ting, inkl 'nye' 
ting som partikler, støv, afgasning af VOC'er fra møbler, byggematerialer mv, samt CO2 i soverum 

fra udåndingsluft. 

Først noget senere i 'trappen' synes jeg temperatur kommer. 
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EVALUERING

Der medregnes maksimalt 100 point for dette kriterie.

Nr. INDIKATOR POINT

1 Ventilation

1.1 Ventilationsrate Maks. 10
Ventilation (mekanisk eller automatisk styret naturlig ventilarion) i soveværelser fastsættes i 
forhold til relevant personbelastning. 
Ventilationsmængde skal også sikres ved lukket dør til værelser.   

 � 5 l/s per person 5
 � 7 l/s per person 10

1.2 Ventilationsfilter Maks. 10
Kvalitet (tæthed) af ventilationsfilter jf. ISO16890 i indtagskanal.

 � Intet ventilationsfilter 0
 � Coarse 70%+ 0
 � ePM10 70%+ 2
 � ePM1 50%+ 7
 � ≥ ePM1 50%+ 10

1.3 Tjekliste: Filterskift Maks. 5
 � Filtervagt - Der forefindes filtervagt på ventilationsanlæg baseret på tryktab. +5
 � Udførlig beskrivelse i brugermanualen om filterskift. (se ØKONOMI 1.1) +2,5
 � Afleveringsforretning indeholder 1 ekstra filtersæt pr. anlæg som placeres ved

anlæggene.
+2,5

Serviceaftale aktuelt?
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1.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point Maks. 15

Intelligent behovstyret ventilationsløs-
ning
Luftmængden styres zoneopdelt og efter 
behov men brugerne har mulighed for 
overstyring af den behovstyrede ventila-
tion.
Giver også point i MILJØ 1 Livscyklusvur-
dering - Energieffektivitet

Komforten øges og 
energiforbruget redu-
ceres, hvis man kan til-
passe temperatur lokalt 
via ventilationssystem.

+5

Naturlig ventilation
Naturlig ventilationsløsning, som fx en 
solskorsten hvor luft lukkes ind igennem 
riste i facaden over nedhængt loft, og 
suges ud af huset ved opdrift fra solskor-
stene. Eller anden naturlig ventilation,  
eks. ventilationsvinduer (med forvarming 
af luft mellem glas).

Giver også point i SOCIAL 1 Luft - Tem-
peratur samt ØKONOMI 2

Opdriftsventilation 
øger naturligt luftskifte 
i boligen og bidrager 
dermed til frisk luft 
uden el-forbrug

+5

Diffus loftsventilation
Diffus loftventilation, gennem eks. et 
perforeret loft, er installeret hvorigennem 
ventilationen passerer fordelt på et langt 
større areal.

Giver også point i SOCIAL 2 Lyd - Støj.

Perforeret loft til 
indblæsning sænker 
luftens gennemstrøm-
ningshastighed og 
forebygger dermed 
støj- og trækgener.

+5

2 Forureningskilder

2.1 Tjekliste: Partikelforurening fra madlavning Maks. 20
Der kan ikke opnås mindre end 0 point. 

2.1.1 Ingen åbne ildsteder Maks. 5
 � Der forefindes ingen åbne ildsteder såsom brændeovne, pizzaovne, pejse eller 

gaspejse, gaskomfurer eller lign. inde i boligen. En lukket gaspejs med separat fris-
klufttilførsel og aftræk er tilladt. Gaskomfurer er tilladt, hvis der opnås min. 20 point 
under ’Emhætte’ nedenfor. 

+5
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2.1.2 Køkkenovn Maks. 10
 � Der er implementeret udsugning til det fri, således der forekommer automatisk 

processug ved brug af køkkenovn(e). Dette kan eksempelvis, for indbygningsovne, 
udføres med mekanisk aftræk via emhætte eller lignende, såfremt ovnen er indenfor 
rækkevidde af emhætten. Automatisk aktivering af emhætte, ved aktivering af ovn, 
kan godkendes.

+10

2.1.3 Emhætte Maks. 20
 � Emhætte er tredje-parts verificeret til at have en emopfangsevne på 75% eller højere. 

Point kan kun opnås såfremt emhætten opnår emopfangsevnen på 75% uden at 
overskride maximumskrav til støj fra emhætter jf. SOCIAL 2: Lyd/Støj/Lydtrykniveau 
ved emhættedrift.

+8

 � Automatisk forcering af indblæsningsluften i den mekaniske ventilation svarende til 
udbalancering af emhættens udsugningsmængde.

+5

 � Emhætte er 1,3 gange bredere end kogepladerne. Eller 1,5 gange bredere, hvis der 
er tale om induktionsplader. Alternativt placeret med overskabe på begge sider af 
emhætten.

+5

 � Emhætte er omsluttet af væg på 1 side. +2
 � Emhætte er omsluttet af væg på 2 sider. +4
 � Emhætte er omsluttet af væg på 3 sider. +6
 � Emhættens motor er flyttet væk for at undgå støjgener fra motorlarm. +5
 � Køkken er placeret i selvstændigt rum med åben forbindelse til andre rum på maksi-

malt 4,5 m² samlet åbningsareal.
+5

 � Emhætte er opsat under samme betingelser som den er testet for emopfangsevne 
(typisk 600 mm over kogeplade).

+2

 � Emhættens afkast er placeret over tag. +2
 � Automatisk åbning af spjæld, der sikrer opvarmet erstatningsluft uden potentielle 

trækgener og kondensdannelse.
+2

 � Køkken har en dør der kan afskærme fra andre rum. +2
 � Etablering af erstatningsluft til emhætter gennem automatisk åbning af spjæld (under-

tryksventil).
+1

 � Emhætten trækker >400 m³/h for at opnå en emopfangsevne på 75% eller mere. -2
 � Ingen automatisk erstatningsluft til emhætte. -5
 � Emhætte er placeret frithængende i standardhøjde over køkkenø. -5
 � Emhætte er en recirkulationsemhætte med aktiv kul. -20
 � Emhætte er loftintegreret og/eller placeret højt (>1 meter) over komfur. -10
 � Der findes ingen emhætte. -20

*Erstatningsluft må ikke opnås gennem manuel åbning af vinduer. 



Social kvalitet

SOCIAL 1 / LUFT

DGNB - DGNB Villa

PILOTVERSION 2022

SOCIAL 1 side 120© DK-GBC

2.2 Afgasning fra byggematerialer (VOCer og aldehyder) Maks. 15

Metode A
Rumluftkoncentration i alle undersøgte rum (sammenlignelige målinger)*

TVOC [µg/m3] Samlet Risk-factor (R-index] Risk-factor for individuelle CARC-, 
MUTA- eller REPR-stoffer 
(CMR-stoffer)

 � > 3000  � > 2,5  � > 1,0 NA*
 � ≤ 3000  � ≤ 2,5  � ≤ 1,0 5
 � ≤ 1500  � ≤ 1,5  � ≤ 0,8 7,5
 � ≤ 500  � ≤ 0,8  � ≤ 0,6 10
 � ≤ 300  � ≤ 0,4  � ≤ 0,4 15

Der kan interpoleres imellem point (på baggrund af det dårligste måleresultat). Point gives ud 
fra gennemsnittet af målte værdier.

Metode B
Rumluftkoncentration i alle undersøgte rum (ikke-sammenlignelige målinger)*

TVOC [µg/m3] Samlet Risk-factor (R-index] Risk-factor for individuelle CARC-, 
MUTA- eller REPR-stoffer 

 � > 3000  � > 2,5  � > 1,0 NA*
 � ≤ 3000  � ≤ 2,5  � ≤ 1,0 5
 � ≤ 300  � ≤ 1,0  � ≤ 0,5 10

Der kan interpoleres imellem point (på baggrund af det dårligste måleresultat). Point gives 
ud fra gennemsnittet af målte værdier. Ved målinger, der udføres efter 28 dage, kan der ikke 
opnås over 10 point.

* Der skal foretages målinger i rum med udsug, f.eks. køkken og bad. Øvrige målinger fore-
tages på eget initiativ.

2.3 Radon Maks. 10
Der udføres indikationsmålinger af radon. Viser disse målinger blot i et enkelt målepunkt 
overskridelse på >100 Bq/m3, skal hele byggeriet kontrolmåles iht. bestemmelserne for esti-
meret årsmiddelværdi. For de enheder, hvor den estimerede årsmiddelværdi ikke lever op til 
Bygningsreglementets krav, skal der udfærdiges en plan for udbedring. 

10
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2.X Alternativ opnåelse af point Maks. 15

Strategi for afgasning af materialer
Inden indflytning er der anvendt burnout/
flushout strategi for at øge afgasning fra 
materialer inden indflytning, ved at syste-
met på skift opvarmes så VOC’er frigives 
hurtigere og luftes ud.

Øget/acceleret afgas-
ning før indflytning 
mindsker VOC’er efter 
indflytning.

+5

Placering af emhættemotor
Støj fra emhættedrift elimineres, ved at 
emhætten eks. er koblet op på ventila-
tionsanlægget eller emhættens motor 
er isoleret og positioneret så den ikke 
forårsager støjgene.

Giver også point i SOCIAL 2 Lyd - Støj.

Mindsket støj fra 
emhættedrift øger 
chancen for at emhæt-
ten benyttes i hensigts-
mæssig omfang.

+5

Afskærmet/lukket køkken
Køkkenet er separeret fra diverse 
opholdsrum og i øvrigt udstyret med en 
emhætte der opfylder kriterier i 3.1.

Giver også point i SOCIAL 2 Lyd - Lyd-
isolering.

Et afskærmet køkken 
beskytter opholdsrum 
fra partikelforurening og 
lugtgener fra madlav-
ning.

+5

Centralstøvsuger
Der er installeret centralstøvsuger med 
afkast til det fri, med afkast i en radius 
minimum 4 meter fra udendørs opholds-
arealer.

En centralstøvsuger 
flytter partikelforure-
ning fra støv udenfor 
opholdsrum.

+5

Garage til robotstøvsuger i sokkel
Rummet under køkkensoklen er omdan-
net til garage med låge til robotstøvsuger.

Giver også point i SOCIAL 2 Lyd - Støj.

Brug af en robotstøvsu-
ger muliggør støvsug-
ning uden beboernes 
tilstedeværelse hvilket 
mindsker eksponering 
for støv.

+5
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Udekøkken
Et overdækket udekøkken udstyret med 
vand- og eltilslutning er placeret på grun-
dens udeareal.

Udekøkken flytter 
partikelforurening fra 
madlavning helt ud af 
huset og dets opholds-
rum.

+5

Udebruser
En overdækket udebruser er placeret på 
grundens udeareal.

Udendørs brusebad 
fjerner kilde til fugt fra 
husets indre.

+5

Adskilt lege
Børns lege- og sove rum er separeret. 
Eksempelvis opbevares legetøj ikke hvor 
barnet sover.

Separering af legerum 
fra soverum mindsker 
eksponering for sund-
hedsskadelige ftalater 
og anden afgasning fra 
legetøj, samt støv.

+5

Adskilt garderobe
Et separat rum er udstyret med klæde-
skabe og opbevaringsplads, såvel som 
vaskemaskine og tørretumbler uden 
direkte forbindelse til soverum.

Separering af tøjhånd-
tering fra soverum, 
mindsker eksponering 
for partikler og fibre.

+5

3 Temperatur

3.1 Overtemperatur Maks. 10

Er der mulighed for manuel udluftning i boligen i alle opholdsrum, evalueres der iht. ne-
denstående. Nedenstående evaluering gælder kun, hvis de anvendte forudsætninger for 
udluftninger gennem vinduer og døre ikke giver anledning til overskridelse af støjkrav i 
boligen. I tilfælde af at støjkrav overskrides for at opfylde det termiske krav reduceres antallet 
af opnåede point med 50 %.
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 � Overholdelse af den øvre grænse iht. kategorien Standard efter ’Branchevejledning 
for indeklimaberegninger’. Maks. toleranceoverskridelse på 100 timer over 27 °C og 
25 timer over 28 °C

5

 � Overholdelse af den nedre grænse iht. kategorien Skærpet efter ’Branchevejledning 
for indeklimaberegninger’. Maks. toleranceoverskridelse på 100 timer over 26 °C og 
25 timer over 27 °C

7,5

 � Overholdelse af den nedre grænse iht. kategorien Skærpet efter ’Branchevejledning 
for indeklimaberegninger’. Maks. toleranceoverskridelse på 50 timer over 26 °C

10

3.2 Brugerstyring Maks. 10

3.2.1 Temperatur i sommerperiode
Der er mulighed for at åbne vinduer manuelt i alle opholdsrum/værelser, hvor vinduets effek-
tive åbningsareal svarer til minimum 3% af opholdszonens gulvareal.

10

* Toleranceoverskridelse for boliger er den maksimale overskridelse altid 50 timer. Se i øvrigt metodeaf-
snit.

3.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point Maks. 15

Solskorsten
Naturlig ventilation igennem ovenlys.

Giver også point i SOCIAL1 Luft - Venti-
lation samt ØKONOMI 2

 

Opdriftsventilation øger 
luftskiftet i boligen og 
modvirker overtempe-
ratur.

+5

Termisk buffer i vægge
Tunge materialer, f.eks. ubrændte ler-
sten, mursten, beton, mv. anvendt i indre 
skillevægge akkumulerer varme eller 
kulde.

Termisk buffer hjælper 
med temperaturstabili-
sering via den termiske 
masse.

+5

Ingen store glaspartier, afhjælpende 
varmeløsning eller trelagsvinduer
Forebygger kuldenedfald nær vinduer/
facader.

Forhindring af kulde-
nedfald øger boligens 
komfortareal.

+5
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Ruder med B-faktor (lav G-værdi)
Solafskærmende glas på syd- og vest-
vendte facader. G-værdi skal være under 
0,5.

Glas med lav G-værdi 
forhindrer varmeopbyg-
ning fra sollys gennem 
vinduer.

+5

Udendørs solafskærmning
Solafskærmning på yderside af vinduer 
for dominerende solretninger.

Giver også point i SOCIAL 3 Lys. 

Udendørs solafskærm-
ning af vinduer forhin-
drer varmeopbygning 
bag glas.

+5

Tagudhæng/markise
Vinduesglas placeret i delvis skygge un-
der (tag)udhæng eller markiser placeret 
efter verdenshjørne og solhøjde.

Giver også point i SOCIAL 3 Lys samt 
MILJØ 4 Biodiversitet

Reduktion af direkte 
sollys gennem vinduer 
modvirker varmeopbyg-
ning bag glas.

+5

Skodder  
Der er skodder på vinduerne.

Giver også point i SOCIAL 3 Lys samt 
’Udendørs solafskærmning’ I SOCIAL 1

Skodder giver brugeren 
mulighed for at styre 
temperaturen i boligen, 
samt afskærmning fra 
sollys.

+10

Tværventilation  
Der kan skabes gennemtræk på tværs af 
rum eller bolig, med tyverisikret vindue-
slås. Foto opdateres

Tværventilation bidra-
ger til et bedre inde-
klima i boligen. Låsen 
gør at dette kan opnås 
når beboeren ikke er 
hjemme eller sover.

+5
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I. Relevans
God indendørs luftkvalitet og komfort fremmer sundhed og trivsel, og er afgørende for oplevelsen af byggeriets kvalitet. 
Et rum med optimal luftkvalitet er fri for partikler, afgasning, hormonforstyrrende stoffer og er hverken for koldt eller for 
varmt. Luften er ikke for tør eller for fugtig, og der opleves ingen lugtgener. 

II. Yderligere aspekter
Vurderingen af luftkvaliteten afhænger af rumluftens temperatur, både når det er koldt og varmt udendørs, af temperatu-
ren på de indvendige overflader, der omgiver personerne, af relative lufthastigheder i rummet og af den relative luftfug-
tighed. Hertil kommer personernes beklædning og aktivitetsniveau, såvel som alder, som ligeledes påvirker oplevelsen 
af luftkvaliteten. Det er vigtigt at bemærke, at der kan være store individuelle forskelle mellem, hvad personer vurderer 
som et god luftkvalitet. Det er ikke kun den samlede komfort, der skal betragtes, men også mulige lokale fænomener, der 
påvirker oplevelsen. Det er f.eks. muligt, at en person alt i alt finder luftkvaliteten behagelig, men irriteres af træk på en 
del af kroppen.

III. Metode

1. Ventilation
1.1 Ventilationsrate
Evalueringen foretages med udgangspunkt i en ønsket kategori for rumluften. Den ønskede kategori er baseret på for-
skellige ventilationsrater. 

Det skal sikres, at Bygningsreglementets krav om et basisluftskifte på mindst 0,3 l/s pr. m² opvarmet etageareal opfyldes 
og udsugning i bad, wc-rum, køkken og bryggers. Om sommeren kan indblæsning erstattes af udelufttilførsel gennem 
vinduer, udeluftventiler og lignende.
Ventilationsraten angives som l/s pr. m² (bruttoareal) for hele boligen. Det betyder, at ventilationsraten er direkte relate-
ret til bygningsarealet, men ved fastsættelse af værdierne er der taget hensyn til en personbelastning via personfaktor. 
Ventilationsraten angives ved dimensionerende luftmængde. Ved behovsstyret ventilation kan basisventilation godt være 
lavere end dimensionerende. 

For boliger tildeles point såfremt soveværelser udstyres med behovsstyret ventilation. Udover at forbedre luftkvaliteten 
i soverum er der en miljømæssig gevinst, i den forstand at man ved at flytte luften rundt kan være i stand til at spare en 
ventilationsaggregatstørrelse. Det understreges, at der er tale om friskluft og at recirkuleret luft ikke kan medregnes. 
Personer antages jf. personfaktor, se manualens afsnit for dette.

1.2 Ventilationsfilter
Filtertype skal være testet og leve op til krav jævnfør ”ISO 16890 – Air Filters for General Ventilation”. Alle filtre skal 
skiftes umiddelbart lige inden ibrugtagning. Der stilles kun krav til indtagsfiltre. Det skal dog nævnes, at et godt ventilati-
onsfilter på afkastluften kan skåne en varmegenvindingsflade og i sidste ende give store besparelser, som følge af bedre 
varmegenvinding. 

1.3 Tjekliste: Filterskift
Ventilationsanlæg bør udstyres med en filterskiftalarm baseret på tryktab, således brugere eller driftsleder adviseres i et 
forståeligt format. Det understreges udførligt i brugermanualen (se ØKONOMI 1.1), hvor vigtigt et ventilationsfilter er og 
ikke mindst, hvor vigtigt det er at skifte. Der vedlægges dokumentation for valg af filtertype. Det skal fremgå af brugerma-
nualen, hvordan filtre skiftes, samt hvor nye filtre kan anskaffes. Der efterlades to sæt filtre pr. anlæg til fremtidig udskift-
ning. Er ventilationsaggregatet uden tryktabsalarm eller lign. filterskiftalarmering, understreges en nødvendig hyppighed 

APPENDIKS A - BESKRIVELSE
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for filterskift på 2 gange årligt i brugermanualen.

1.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point 
Eksempelsamling med tiltag for alternativ opnåelse af point. Maksimal pointsum angivet. Hvor angivet kan eksempler 
dog give yderligere/samtidige point i anden indikator. 

2. Forureningskilder
2.1 Tjekliste: Partikelforurening fra madlavning
Evalueringen af partikelforurening fra madlavning er tjeklistebaseret og foretages med udgangspunkt i, hvorvidt der er 
implementeret partikelgenererende kilder i indendørsmiljøet eller foretaget aktive valg for at imødekomme samme. Dette 
indebærer blandt andet alle slags åbne ildsteder såsom brændeovne, pejse, pizzaovne, biopejse, mfl. 

2.1.1 Tjekliste: Køkkenovn
Jf. tjekliste.
Der tildeles point ved valg af følgende tiltag, som bidrager til reduktion af partikler i indeklimaet: 

 � Der etableres ovnsug til bortskaffelse af madlavningspartikler fra ovne.

2.1.2 Tjekliste: Emhætte
Jf. tjekliste.
Emhættens effektivitet er altafgørende for spredningen af madlavningspartikler. Der skal forelægge dokumentation for 
emhættens emopfangsevne jævnfør DS/EN 61591 eller DS/EN 13141-3, hvor testdokumentationen skal være udført af 
3. part (altså ikke producenten selv). Emhætten bør installeres under samme forudsætninger som testet, således der 
opnås minimum 75% emopfangsevne. Følgende standard skal være opfyldt for emhætter:
For emhætter som er koblet på boligventilationen (og dermed er foruden selvstændig ventilator), skal emopfangsevnen 
være dokumenteret jævnfør DS/EN 13141-3.
For emhætter som har egen ventilator, skal emopfangsevnen være dokumenteret jævnfør DS/EN 61591.
Følgende metoder anvendes til at opnå kvalitet i køkkener:
Ved etablering af gasblus til madlavning skal kravene til emhættens emopfangsevne opfyldes jf. DS/EN 61591 eller DS/
EN 13141-3.
Der skal etableres erstatningsluft til emhætter, som ikke er gennem manuel åbning af vinduer. Erstatningsluften kan 
eksempelvis komme fra den mekaniske ventilation eller et spjæld i facade. 
Køkkenener placeres i selvstændige rum.

2.2 Afgasning fra byggematerialer (VOCer og aldehyder)
VOC-emissioner fra bygningsdele og materialer evalueres i denne indikator. Senest 28 dage efter at repræsentative rum, 
hvor der skal foretages prøver, er blevet færdige, undersøges luftkvaliteten kemisk/analytisk ved stikprøvemålinger  (se 
tabeller over de repræsentative rumtyper). 

Bestemmelsen af VOC-koncentration (totalkoncentrationen) og aldehydindhold i rumluften sker på grundlag af de rele-
vante standarder (DS/EN ISO 16000-3, DS/EN ISO 16000-5 & DS/EN ISO 16000-6). Alle enkeltstoffer evalueres både 
individuelt og samlet i Bilagsark 1 – ”Afgasninger fra byggematerialer – EU-LCI-grænseværdier” (Excel-arket kan down-
loades på GBCs hjemmeside) . Analyseinstituttet skal undersøge luftprøverne, for alle de i Bilagsark 1 nævnte individu-
elle enkeltstoffer, ud fra analysekravene angivet i DS/EN 16516:2017. Resultater under 5 µg/m³ angives som <5 µg/m³. 
Kun resultater over 5 µg/m³ anvendes ved evaluering af luftprøven, dog undtaget carcinogene stoffer CARC 1A og 1B, 
der så vidt muligt rapporteres ned til 1 µg/m³.

Til selve prøvetagningen af VOC’er og aldehyder kan prøvetager anvende DGNB-bilag ”Erklæring om TVOC & aldehyd 
prøvetagning”.
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Til opsamling af VOC’er skal der anvendes ATD-rør. Til aldehyder er der valgfrihed, så længe rørtype lever op til gælden-
de standarder (f.eks. SKC- eller DNPH-rør). Der rettes opmærksomhed på, at DS/EN ISO 16000-serien stiller krav til den 
anvendte prøvetagningspumpe, som skal opfylde krav fra standarderne EN 1232 eller ASTM D3686. Selve opsamlingen 
af luft skal forgå ved følgende flow-rates:

 � VOC’er opsamles ved 100 cc/min indtil 4,5 liter luft er opsamlet (45 min).
 � Aldehyder opsamles ved 200 cc/min indtil 9 liter luft er opsamle (45 min).

Der skal minimum være 20°C samt en relativ luftfugtighed mellem 25%-65% under prøvetagningen. Det er prøvetagers 
ansvar at sikre og dokumentere temperatur og relativ luftfugtighed ifm. prøvetagningen.

Ventilationen af de udvalgte rum dokumenteres iht. DS/EN ISO 16000-5. I den forbindelse skelnes mellem naturligt og 
mekanisk ventilerede rum. Ved rum med mekanisk ventilation skal anlægget drives i overensstemmelse med de sæd-
vanlige driftsbetingelser, mens målingen udføres. Det samme gælder naturligt ventilerede rum, hvis der foreligger speci-
fikke anvisninger om udluftning. Alternativt bruges anvisningen herunder.

I forbindelse med prøvetagningen skal følgende luftkonditionering foretages og dokumenteres:
 � Ved naturligt ventilerede rum (vinduesudluftning) skal rummets døre og vinduer holdes lukket i mindst 8 timer 

(helst natten over), efter der forinden er blevet luftet godt ud i 15 minutter. Målingen foretages derefter i det lukke-
de rum.

 � I rum med mekanisk ventilation skal anlægget drives i overensstemmelse med de sædvanlige driftsbetingelser. 
Anlægget skal sættes i gang mindst 3 timer, før målingen udføres. Ventilationsanlægget må ikke unaturligt force-
res. Vinduer holdes lukket i min. 24 timer, inden målingen foretages. 

 � Driften af ventilationsanlægget før målingen skal dokumenteres i en ventilationsprotokol. DS/ISO 16000-1, Bilag 
D, afsnit D og E, kan f.eks. bruges som standard for en ventilationsprotokol. 

Evalueringen sker på basis af målinger, der udføres senest 28 dage efter, at et repræsentativt rum er færdigt. ”Færdigt” 
defineres som det tidspunkt, hvor de tekniske installationer inkl. ventilationsanlæg og det håndværksmæssige arbejde er 
afsluttet, så rummet er klar til aflevering. Målinger, der udføres senere, kan på grund af byggematerialernes forskellige 
emissionshastighed ikke sammenlignes direkte. Hvis resultaterne af senere målinger (dog stadig inden aflevering) ikke 
overskrider de hygiejnisk tilstræbte værdier, kan disse resultater ligeledes godkendes.

28 dages-regel
Luftmålinger, der foretages senere end 28 dage efter at rummet/bygningen er klar til aflevering, kan ikke sammenlignes 
med de øvrige målinger og skal derfor evalueres iht. tabel for ikke-sammenlignelige målinger. 

Antal målinger og målepunkter
I nedenstående tabeller fremgår det, hvor mange rum med samme indretningstype, der skal laves målinger i. Standard 
rumtyper relaterer til materialevalg samt ventilationsstrategi i forskellige rum.
Det skal aftales i samråd med DK-GBC, hvilke rum der skal udføres målinger i. 

Kategorier Antal målinger der udføres

1 EU-LCI-værdierne er beregnet til at vurdere afgasning fra materialer i klimakammer efter 28 dage. Nærværende kriterie evaluerer ikke luftkvaliteten i byg-

ninger under brug, men giver et øjebliksbillede af bygningens afgasning 28 dage efter færdiggørelse og inden ibrugtagning. Derfor vurderes luftens indhold 

af afgasninger i henhold til EU-LCI værdierne.
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Køkken eller køkken/alrum 1 måling pr. rumtype

Repræsentativt soverum/værelse 1 måling pr. rumtype

2.3 Radon
Der udføres indikationsmålinger af radon i bygningen med dosimetre. Målinger skal foretages i opholdsrum under 
normale ventilationsforhold jf. ”SBi 270 – Måling af radon i bygninger” hen over fyringssæsonen (måling skal foretages 
i vinterperioden ). Dosimetre skal indsamle data i samme opholdsrum i mindst 60 dage inden analyse. Dataindsamling 
skal ske i perioden 1. oktober til 30. april. Overholder målingerne ikke mindstekrav, skal der udfærdiges en plan for udbe-
dring, som sendes til DK-GBC. Der kan i forbindelse med nærværende indikationsmålingerne afviges fra de anviste antal 
målinger jf. SBi 270 (som foreskriver at der udtages målinger i alle relevante rum). Der udføres i stedet et antal indikati-
onsmålinger jævnfør nedenstående tabeller. Overskrides blot én af indikationsmålingerne, skal der foretages målinger i 
alle relevante rum jf. SBi 270, samt lægges en plan for udbedring.
Repræsentative radonmålinger måles mens bygningen er i brug. Derfor behøver resultatet af radonmålinger ikke fore-
ligge på certificeringstidspunkt. Resultat af radonmåling, og hvis nødvendigt evt. plan for udbedring, skal eftersendes til 
certificeringsstedet (DGNB.DK) inden 1 år fra certificeringstidspunkt. 

Antallet af radonmålinger i boliger afhænger af boligprojektets typologi. I den enkelte boligenhed skal der mindst udføres 
2 dosimetermålinger per etage. Det vil sige, at der eksempelvis i rækkehuse med kælder/parterre dispenseret til beboel-
se (2 målinger), stueetage (2 målinger) og 1. sal (2 målinger) skal udføres 6 målinger per boligenhed. Der skal kun måles 
i kælder/parterre, såfremt det er godkendt til beboelse. I etageboliger skal der kun udføres målinger i de boligenheder, 
som ligger tættest på terrændæk mod jord.

Antal boligenheder i projektet Indretningstyper Antal boligenheder der skal testes/måles

1-2 boligenheder For boligenheder af væsenligt samme 
type*

1 boligenheder

3-6 boligenheder For boligenheder af væsenligt samme 
type*

2 boligenheder

*Med ”væsentligt samme type” refereres der blandt andet til byggeskik, som kan være forskellig for eksempelvis tunge 
versus lette bygninger.

2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point
Eksempelsamling med tiltag for alternativ opnåelse af point. Dokumenteres med tegnings- eller fotomateriale. Maksimal 
pointsum angivet. Hvor angivet kan eksempler dog give yderligere/samtidige point i anden indikator. 

3. Temperatur 

3.1 Overtemperatur
Dokumentation af tiltag jf. (men ikke begrænset til) tjekliste/eksempelsamling dokumenteres med tegnings- eller fotoma-
teriale – eller ved beregning:

Dokumentationen kan ske med sommerkomfort-funktionen i Be18/Be20 eller mere detaljerede værktøjer som IESVE, 
BSim, IDA-ICE ol. Sommerkomfort-funktionen begrænser sig dog til kun at kunne anvendes til eftervisning af indikator 
5 (sommerperiode ). For at sikre ensartethed og sammenligning på tværs af projekterne skal dokumentationen uanset 
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beregningsværktøj ske ved anvendelse af standardforudsætninger iht. Branchevejledning for indeklimaberegninger. 
Afsnittet Design og projektering, bolig uddyber og præciserer eksisterende vejledninger og metoder (SBi anvisning 213/
Be18 Sommerkomfort) for fastlæggelse af forudsætninger og projekteringskriterier. 

Bygningsreglementets krav til toleranceoverskridelser for det termisk indeklima i boliger afspejler, at den enkelte beboer i 
høj grad har mulighed for indflydelse på sin egen termiske komfort. Har beboerne derfor ikke mulighed for at åbne vindu-
er eller døre for udluftning på varme dage udløses et skærpet minimumskrav svarende til 100 timer > 26 °C og 25 timer 
> 27 °C.  Evalueringen i det følgende afsnit er derfor også differentieret for boliger med og uden mulighed for udluftning 
gennem vinduer og døre.

3.2 Brugerstyring

3.2.1 Temperatur i sommerperiode
Det er en fordel for brugerne at have mulighed for manuel åbning af vinduer. Åbningsarealet for vinduet skal være 
tilstrækkeligt, så frisklufttilførslen gennem de åbne vinduer har en effekt på opholdszonens temperatur og luftkvalitet. 
Det anses tilstrækkeligt, hvis vinduets effektive åbningsareal (regnet jf. SBI 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger) 
svarer til minimum 3% af arealet i opholdszonen. 

3.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point
Eksempelsamling med tiltag for alternativ opnåelse af point. Maksimal pointsum angivet. Hvor angivet kan eksempler 
dog give yderligere/samtidige point i anden indikator.

Er et af hver nok?
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I. Nødvendig dokumentation
En række forskellige former for dokumentation er vist nedenfor. Den indsendte dokumentation skal udførligt og klart 
demonstrere overensstemmelse med kravene til evaluering af de enkelte indikatorer.

1. Ventilation
1.1 Ventilationsrate

 � Dokumentation for bestemmelse af den samlede ventilationsrate. 
 � For boliger tilføjes en plantegning med ventilationsprincip for boligenheder inkl. tilluftmængder for diverse op-

holdsrum. Der suppleres med en beskrivelse af ventilationsstrategi herunder understregning af, hvordan der 
undgås træk- og akustiske gener specielt ved behovsstyret ventilation.  

 � Ventilationens indreguleringsrapport inkl. redegørelse for maks. og min. luftmængder, samt styringsdiagrammer.
 � For naturligt ventilerede bygninger ved hjælp af simulering. Dokumentation ses af samme simulering (perifere be-

tingelser) som påvisning af den operative temperatur. Ventilationsraten skal overholdes i >= 97 % af brugstiden. 
For boliger er brugstiden 24 timer/døgn.

1.2 Ventilationsfilter
 � Filterdatablad for anvendte filtre med dokumentation for, at de(t) lever op til den metodebeskrevne standard. Der 

redegøres for alle tilknyttede ventilationsaggregater samt tilhørende filtre. 
 � Fotodokumentation med datokvittering for udskiftning af filtre inden ibrugtagning. 

1.3 Filterskift
 � Dokumentation for implementering D&V-materiale om filterskift i brugermanual (ØKONOMI 1).
 � Dokumentation for indkøb af samlede antal filtre inkl. filtre placeret i anlæg. Fotodokumentation af leverede filtre 

placeret ude ved de individuelle anlæg.
 � Principdiagram for ventilationen hvor filteralarm indgår.

1.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point
Eksempelsamling med tiltag for alternativ opnåelse af point, der kan dokumenteres med andre eksempler hvis dette op-
fylder formålet med kriteriet. Dokumenteres med tegnings- eller fotomateriale samt skriftlig forklaring. Maksimal pointsum 
angivet. Hvor angivet kan eksempler dog give yderligere/samtidige point i anden indikator.

2. Forureningskilder
2.1 Partikelforurening fra madlavning
Erklæring af ingen tilvalg af åbne ildsteder eller lukkede ildsteder uden separat frisklufttilførsel og aftræk. 

For køkkenovn, emhætte mm:
 � Dokumentation for luftaftræksprincip ved køkkenovne samt angivelse af styring og luftmængder.
 � Datablad med tydelig angivelse af emhættens emopfangsevne
 � Dokumentation for 3. partsverificering af emopfangsevne jf. metodebeskrevne standarder 
 � Dokumentation for placering af emhætte og opsætning tilsvarende testbetingelser
 � Dokumentation for valg af erstatningsluftløsning til emhættebrug, samt placering af eventuelle spjæld og den 

tilhørende styring
 � Dokumentation for placering af køkken i selvstændigt rum med udregning af samlet åbningsareal mod tilstødende 

rum

2.2 Afgasning fra byggematerialer (VOC’er og aldehyder)
 � Måling og laboratorierapport med bestemmelse af de flygtige organiske forbindelser, TVOC og formaldehyd, iht. 

APPENDIKS B - DOKUMENTATION
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DS/EN ISO 16000-3, DS EN ISO 16000-5, DS EN ISO 16000-6 i rumluften i de udpegede målerum.
 � Fremstillingen af måleresultaterne skal ske i form af egnede tabeller og med måleprotokol.
 � Bilagsark 1 , indeholdende analyseresultater for hver enkelt måling – Ét Excel-ark per. måling.
 � Erklæring vedrørende valget af målerum og måletidspunkt (”Vi erklærer herved, at de til måling af rumluften 

udvalgte rum med hensyn til indretning, svarer til de vigtigste indretningstyper, der forekommer i bygningen. De 
udvalgte rum er repræsentative for en mulig forurening af luften inde i rummet som følge af de anvendte bygge-
materialer og byggeprodukter.”).

 � Ventilationsprotokol.
 � Erklæring for korrespondance med GBC i forbindelse med udvælgelse af rum til målinger.

”Måleprotokol – Erklæring om TVOC- & aldehyd-prøvetagning” skal herudover belyse følgende:
 � Dokumentation for temperatur og relativ luftfugtighed i forbindelse med prøvetagning 
 � Flow og opsamlet luftmængde i forbindelse med prøvetagning
 � Angivelse af prøvetagningsdato i forhold til antal dage efter færdiggørelse af byggeri
 � Angivelser vedrørende rumtyper i forhold til de vigtigste overflader inde i rummene; 

 � Gulvbelægningstype med angivelser af systemopbygningen (over overkant rågulv)
 � Vægbelægning, i givet fald vægpaneler, skillevægssystemer og lign.
 � Loftsflade, f.eks. akustikloft med beskrivelse af den bærende flade
 � Nedhængt loft
 � Dørtyper (træ-, kunststof-, metal-, lakerede overflader osv.)
 � Vinduernes indvendige overflader (lak, metal, kunststof osv.)
 � Desuden skal det angives, hvor stor andelen af de enkelte rumtyper er af det samlede antal rum
 � Akkreditering af analyseinstituttet (navn, forretningsadresse, akkrediteringsdokument [kopi]). 

2.3 Radon
Evaluering af radonmålinger: Samlet rapport som indeholder følgende oplysninger

 � Anvendt rådgiver 
 � Anvendt akkrediterede måleinstitut
 � Rapport over målepositioner og valg af samme metode og middelværdier samt angivelse af maksværdi
 � Garanti for opfølgning i tilfælde af overskridelse af grænseværdier: ”Vi erklærer hermed, at der udfærdiges en 

plan for udbedring, såfremt byggeriet ikke overholder Bygningsreglementets krav til radon i nybyggeri. Planen for 
udbedring foreligger maks. 60 dage efter afsluttede målinger.”

2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point
Eksempelsamling med tiltag for alternativ opnåelse af point, der kan dokumenteres med andre eksempler hvis dette op-
fylder formålet med kriteriet. Dokumenteres med tegnings- eller fotomateriale samt skriftlig forklaring. Maksimal pointsum 
angivet. Hvor angivet kan eksempler dog give yderligere/samtidige point i anden indikator.
Rapport vedr. gennemført burnout/flushout

 � Dokumentation for installation af centralstøvsuger i form af følgende:
 � Datablad for støvsugerenhed
 � Placering af støvsugerenhed og afkastluft i omgivelser som ikke kompromitterer indeklimaet i opholdsarealer 

indendørs såvel som udendørs eller kortslutter med ventilationens indtagsluft
 
3. Temperatur 
3.1 Operativ temperatur om sommeren
Beskrivelse af løsninger med udgangspunkt i planer evt. suppleret med foto og/eller grundlagene for og resultaterne af 
den udførte termiske bygningssimulering. 

3.2 Brugerstyring
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3.2.1 Temperatur i sommerperiode
Fotodokumentation, datablade eller lignende.

3.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point
Eksempelsamling med tiltag for alternativ opnåelse af point, der kan dokumenteres med andre eksempler hvis dette op-
fylder formålet med kriteriet. Dokumenteres med tegnings- eller fotomateriale samt skriftlig forklaring. Maksimal pointsum 
angivet. Hvor angivet kan eksempler dog give yderligere/samtidige point i anden indikator.
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I. Version
Ændringsprotokol

SIDE FORKLARING DATO

II. Litteratur
 � Branchevejledning for indeklimaberegninger, 1 udgave, 2 oplag, 2017
 � DS 469.  Varme- og køleanlæg i bygninger, 2013.
 � DS 474. Norm for specifikation af termisk indeklima, 1993.
 � DS/CEN/CR 1752.  Ventilation i bygninger - Projekteringskriterier for indeklimaet, 2001.
 � DS/EN 12831. Varmesystemer i bygninger - Metoder til beregning af varmeanlægs dimensionerende belastning, 

2003.
 � DS/EN 13363-2. Solafskærmningsudstyr kombineret med ruder - Beregning af solenergi- og lystransmission - Del 

2: Detaljeret beregningsmetode, 2005.
 � DS/EN 16798-1:2019: Bygningers energieffektivitet – Ventilation i bygninger – Del 1: Indeklimamæssige inputpa-

rametre til beregning og evaluering af bygningers energieffektivitet i forbindelse med indendørs luftkvalitet, termisk 
miljø, belysning og akustik.

 � DS/EN 15255. Bygningers termiske ydeevne - Beregning af kølelasten for rum - Generelle kriterier og vurderings-
procedurer, 2007.

 � DS/EN ISO 7726. Ergonomi i termisk miljø - Instrumenter til måling af fysiske størrelser, 2001.
 � DS/EN ISO 7730. Ergonomi inden for termisk miljø - Analytisk bestemmelse og fortolkning af termisk komfort ved 

beregning af PMV- og PPD-indekser og lokale termiske komfortkriterier, 2006.
 � ISO 15099. Thermal performance of windows, doors and shading devices - Detailed calculations, 2003.
 � Bygningers energibehov. Aggerholm, Søren; Sørensen, Karl Grau, Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut, 

SBI, 2005. 109 s. (SBI-anvisning 213).

III. Andre kilder
Der indgår eksempler på alternativ opnåelse af point, der skal give inspiration til hvordan funktionskrav kan opnås. Ek-
semplerne udspringer af Realdaniaprojektet ’Sunde Boliger’, hvor der med tre forsøgsbyggerier er afsøgt muligheder 
for at skabe et bedre indeklima med afsæt i byggematerialer, byggemetoder og teknologi. Forskellige strategier, både 
indenfor nye teknologiske løsninger, såvel som passive løsninger er testet i praksis og holdt op imod nutidens gængse 
løsninger. Eksemplerne fremhæver nogle af de mest succesfulde løsninger der skabte et forbedret indeklima fra referen-
cepunktet.

Billedeliste
 � SOCIAL1-foto. Shutterstock, https://www.shutterstock.com/da/image-photo/little-boy-draws-on-fogged-

wet-1836006571
 � 1.X. Shutterstock og Helene Høyer Mikkelsen/Realdania By & Byg
 � 2.X. Shutterstock og Helene Høyer Mikkelsen/Realdania By & Byg
 � 3.X - Ruder med B-faktor (lav G-værdi). Glasfakta, https://www.glasfakta.dk/viden/solafskaermning/solafskaer-

mende-glas/g-vaerdi-og-lt-vaerdi-i-solafskaermende-glas/

APPENDIKS C - VERSIONSHISTORIK OG LITTERATUR
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--- kvalitet

Temaet Miljø kvalitet evaluerer Global og lokal miljøpåvirkning (ENV1) og Ressourceforbrug og affald (ENV2).

Livscyklusvurdering

Miljørfarlige stoffer

Ansvarsbevidst ressourceindvinding

Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning

Effektiv arealanvendelse

Biodiversitet

ENV1.1

ENV1.2

ENV1.3

ENV2.2

ENV2.3

ENV2.4 9
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SOCIAL 2

Lyd
Lyd - andel: 5%

1 Støj

1.1 Efterklangstid

1.2 Støj fra tekniske installationer

1.3 Lydtrykniveau ved emhætte drift

1.4 Tjekliste: Gennemtænkt plandisponering

1.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point

2 Lydisolering

2.1 Lydisolering vægge

2.2 Trinlydniveau

2.3 Lydisolering mod ekstern støj

2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point

Indikatorer:
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SOCIAL 2

Lyd
Målsætning
Det er vores målsætning at fremme gode akustiske og støjsvage miljøer, hvilket er med til at sikre et godt indeklima. 
Langtidseksponering for støj kan have en enorm indflydelse på vores hjerte-kar-system og sovemønstre og kan føre til 
sygdomme som for højt blodtryk, hjerteanfald og slagtilfælde. Samtidig kan en akustisk velindrettet bolig øge taleforståel-
sen hos både normalthørende og hørehæmmede og derved bidrage til ’design for alle’ (Social 5). Målet er derfor at opnå 
et højt niveau af akustisk kvalitet og at minimere støjniveauet for høj komfort for beboerene.

Fordele
Den akustiske kvalitet i en bygning er vigtig for brugernes tilfredshed og følelse af komfort. Støjbelastning eller dårlig 
akustik kan give betydelige gener, der kan føre til stress. Yderligere kan spredning af uønsket eller unødvendig informa-
tion eller støj fra et rum til et andet have stor negativ indflydelse. Et rums lydtekniske kvalitet bestemmer den akustiske 
komfort og har en væsentlig indflydelse på brugernes tilfredshed og effektivitet.

Videre udvikling
Der forventes pt. ikke yderligere stramninger af krav til indeklima.

Andel af den samlede vurdering
ANDEL

SOCIAL 2 5 %

___________________________________
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EVALUERING

Rumakustikkomfort evalueres i overensstemmelse med brugen af rummene for at opnå passende brugerkomfort. 
Der medregnes maksimalt 100 point for dette kriterie.

Nr. INDIKATOR POINT

1 Støj

1.1 Efterklangstid Maks. 20
Efterklangstid evalueres i primære opholdsrum såsom; køkken-alrum, stue eller lignende. 
Efterklangstid vurderes i umøblerede rum.

 

Opholdsrum i tom og umøbleret tilstand
 � Efterklangstid T ≤ 1,0 s eller ækvivalent absorptionsareal ≥ 0,8 x gulvareal 10
 � Efterklangstid T ≤ 0,8 s eller ækvivalent absorptionsareal ≥ 0,9 x gulvareal 20

1.2 Støj fra tekniske installationer Maks. 15
Støj fra tekniske installationer LAeq,T i soverum.

 � LAeq,T ≤ 27 dB(A) 10
 � LAeq,T ≤ 25 dB(A) 15

1.3 Lydtrykniveau ved emhætte drift Maks. 15

1.3.1 Køkken-alrum
Minimum funktion Maksimum funktion

 � LAeq,T ≤ dB(A) 50  � LAeq,T ≤ dB(A) 65 5
 � LAeq,T ≤ dB(A) 45  � LAeq,T ≤ dB(A) 60 7,5
 � LAeq,T ≤ dB(A) 40  � LAeq,T ≤ dB(A) 55 15

1.3.2 Separat køkken
Minimum funktion Maksimum funktion

 � LAeq,T ≤ dB(A) 55  � LAeq,T ≤ dB(A) 70 5
 � LAeq,T ≤ dB(A) 50  � LAeq,T ≤ dB(A) 65 7,5
 � LAeq,T ≤ dB(A) 45  � LAeq,T ≤ dB(A) 60 15

1.4 Tjekliste:  Gennemtænkt plandisponering Maks. 20

 � Ingen teknikskabe/skakte, vaskemaskiner, mv. i direkte forbindelse med soverum 
(monteret på/ved vægge, der står i direkte forbindelse med vægge til soverum)

+10

 � Ingen soverum mod trafikeret gade eller anden regelmæssig ekstern støjkilde +10
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1.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point Maks. 20

Perforeret loft under hulrum
Loftet i opholdsarealer er udformet som 
perforeret loft, hvis perforeringer er min. 
9x9 mm.

Giver også point i SOCIAL 1 Luft - Venti-
lation, hvis ventilation er integreret.

Perforeret loft under 
hulrum (nedsænket)
mindsker efterklangsti-
den hvilket forebygger 
støjgener.

+5

Placering af emhættemotor
Støj fra emhættedrift elimineres, ved at 
emhætten eks. er koblet op på ventila-
tionsanlægget eller emhættens motor 
er isoleret og positioneret så den ikke 
forårsager støjgener.

Giver også point i SOCIAL 1 Luft - For-
ureningskilder.

Mindsket støj fra 
emhættedrift øger 
såvel akustisk komfort, 
såvel som chancen for 
at emhætten benyt-
tes i hensigtsmæssig 
omfang.

+5

Garage til robotstøvsuger i sokkel
Rummet under fx køkkensoklen er 
omdannet til garage med låge til robot-
støvsuger.

Giver også point i SOCIAL 1 Luft - For-
ureningskilder.

Brug af en robotstøvsu-
ger muliggør støvsug-
ning uden beboernes 
tilstedeværelse hvilket 
eliminerer støjgener.

+5

2 Lydisolering

2.1 Lydisolering vægge Maks. 15
Luftlydisolation R’w indenfor boligen under realistisk brugssituation

 � Mellem rum R’w ≥ 36 dB            Dør lydklasse 25 dB 10
 � Mellem rum R’w ≥ 40 dB      Dør lydklasse 30 dB 15

2.2 Trinlydniveau Maks. 15
Trinlydniveau L’n,w mellem rum inde i boligen under realistisk 
brugssituation

 �  L’n,w ≤ 63 dB 15

2.3 Lydisolering mod ekstern støj (trafikstøj, støj fra industriområder mv.) Maks. 15
Trafikstøj. Indendørs støjniveau ved delvist åbne vinduer / lukkede vinduer
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 � Lden (indendørs) ≤ 46 dB / 33 dB 5
 � Lden (indendørs) ≤ 43 dB / 30 dB 10

Industristøj. Indendørs støjbelastning fra virksomheder i tidsrummet 18:00-07:00 ved delvist 
åbne vinduer i alle sove- og opholdsrum opfylder:

 � Lr (indendørs) ≤ 28 dB 5

2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point Maks. 10

Afskærmet/lukket køkken
Køkkenet er separeret fra diverse op-
holdsrum.

Giver også point i SOCIAL 1 Luft - For-
ureningskilder.

Et afskærmet køkken 
beskytter opholdsrum 
fra køkkenstøj, fx opva-
skemaskine, emhætte, 
ovn, osv.

+5

Jørgen: Kunne man 'gå forrest' med en mere detailorienteret og differentieret lyd 
vurdering, baseret på rummenes funktion?
Fx at soverum har højeste krav til fx dæmpning af trinlyd, lyd udefra, lyd fra tekniske 
installationer mv - mens aktivitets- eller 'leverum' kan acceptere et højere niveau for 
disse lydkilder? 
Baggrunden herfor er, at  træbyggeri er udfordret af det høje krav til bla. trinlyds-
dæmpning. Differentierede krav kunne løse udfordringen.
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I. Relevans 
Alt efter hvor stort et rum er, og hvad det bruges til, kan der være behov for forskellige tiltag til at sikre god akustisk 
kvalitet. I boliger tilstræbes først og fremmest et lavt lydtrykniveau og en god forståelighed af det talte sprog over korte 
afstande, der etableres bedst med lav efterklangstid. I rum, der ikke er deciderede opholdsrum og rum til samvær er lav 
efterklangstid mindre vigtigt.

II. Yderligere aspekter
Bygningsreglementet stiller funktionskrav til akustisk indeklima for boliger. Funktionskravet anses for opfyldt, når de udfø-
res i overensstemmelse med lydbestemmelserne i gældende Bygningsreglement.

Der evalueres som udgangspunkt på følgende parametre i forbindelse med kvalitet af lydforhold (akustisk indeklima):
 � Akustisk kvalitet (rumakustik)
 � Lydisolation mellem rum 
 � Støj fra tekniske installationer 
 � Støj indendørs fra trafik

I det følgende angives de her anvendte parametre og vurderingsværdier for lydforhold:

III. Metode
Akustisk kvalitet iht. kriteriet vedrører de rumakustiske forhold. Alt efter hvor stort et rum er, og hvad det bruges til, iværk-
sættes der forskellige relevante eller påkrævede forholdsregler til at opnå denne kvalitet. Det er nødvendigt at overholde 
kravene til dette kriterie vedrørende de beskrevne rumakustiske forhold for at tilgodese den pågældende anvendelse. I 
det følgende angives de her anvendte parametre og vurderingsværdier for lydforhold:

Efterklangstid:
T: Vurderingsværdier for et rums evne til at dæmpe støjens refleksioner. Angives i sekunder for hvert 1/1 oktavbånd. 

Ækvivalent absorptionsareal:
A: Vurderingsværdi for mængden af lydabsorberende materiale i et rum. Angives i m² for hvert 1/1 oktavbånd.

Luftlydisolation:
R’w: Vurderingsværdi for luftlydisolation. Vægtet reduktionstal målt mellem to rum med lydtransmission dels direkte gen-
nem adskillende bygningsdele, dels via flankerende bygningsdele. 

Trinlydniveau:
L’n,w: Vurderingsværdi for trinlydniveau. Vægtet, normaliseret trinlydniveau fra gulve mv. i omgivende rum, når gulvet 
påvirkes af en standardiseret bankemaskine.

Støj fra tekniske installationer: 
LAeq,T: A-vægtet, ækvivalent lydtrykniveau fra de af en bygnings faste installationer, der ikke kan kontrolleres af det aktu-
elle rums brugere. Der skal måles i mindst 30 sekunder. Støjkrav gælder for den enkelte installation for sig. Der kan ikke 
beregnes baggrundsstøj der fratrækkes den målte værdi, og der korrigeres ikke for efterklangstid.

Støj indendørs fra trafik:
Lden : Støjindikator for trafikstøj. A-vægtet årsmiddelværdi med genetillæg for aften- og natperioden.

APPENDIKS A - BESKRIVELSE
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Lr : Støjindikator for støj fra virksomheder. A-vægtet støjbelastning. 

For yderligere definitioner af begreber vedrørende lydforhold henvises til gældende udgave af DS 490, SBi-anvisning 
217, DS/EN ISO 140-serien, DS/EN ISO 717-serien, DS/EN 12354-serien samt DS/EN ISO 3382-2, DS/EN ISO 10052 
og DS/EN ISO 16032¬.

1. Støj
1.1 Efterklangstid
Efterklangstid evalueres i primære opholdsrum såsom; køkken-alrum, stue eller lignende. Efterklangstid vurderes i 
umøblerede rum. 

Efterklangstiden i møblerede rum er yderst afhængig af fordelingen af lydabsorberende overflader i rummet, møblering 
samt mængden og typen af inventar. Denne indikator vurderer om der er sikret grundlæggende dæmpning af rummet via 
overflader. 
Det ækvivalente absorptionsareal, A, for det umøblerede rum dokumenteres ved beregning iht. 12354-6. Alternativt kan 
efterklangtiden måles.

Efterklangstiden dokumenteres i frekvensområdet fra 250-4000 Hz. Maksimumsværdien for efterklangstiden gælder for 
hvert enkelt 1/1-oktavbånd i frekvensområdet.

1.1 Alternativ strategi
Som et alternativ til indikatorer 1.1. Færdiggørelse af en detaljeret akustisk simulering
Konventionelle simple beregningsmetoder, såsom DS EN 12354-6, kan hjælpe til at estimere gennemsnitlige efterklangs-
tidsværdier, der bør være tilstrækkelige til vurdering af rum med typiske anvendelser og geometrier. Til rum med særlige 
geometrier og/eller krav til rumakustik er detaljerede beregningsmetoder med stedspecifikke parametre nødvendige for 
at sikre optimal rumakustik. Simuleringsprogrammer kan anvendes til at bestemme effektiviteten af rumakustiske tiltag, 
idet der tages hensyn til lydabsorbenternes placering. Dermed kan man evaluere selv rumakustikken under de mest 
komplekse betingelser. 

1.2 Støj fra tekniske installationer
Der rettes fokus mod støj fra tekniske installationer især, ventilation LAeq,T i soverum, hvor der stiles skærpede krav. Sove-
rum er defineret som værelser i boliger, der normalt vil kunne benyttes som soveværelse eller børneværelse. Der måles 
støj fra alle tekniske installationer i rum i mindst 5 % af alle boliger/hotelværelser, heriblandt støj fra emhætter i tilstanden 
baggrundsventilation. Alle typerum med lydkrav undersøges. 

1.3 Lydtrykniveau ved emhættedrift
Lavt lydtrykniveau er forudsætning for at emhætte benyttes hensigtsmæssigt. Der er skærpet krav til emhætte placeret i 
køkken-alrum ift. et afgrænset køkken, der kan aflukkes med dør. 
Lydniveau måles i lydeffektemission (re1pW) fra emhætte og skal vurderes ved minimum- og maksimumfunktion iht. 
CE-standard for emhætter EU 65/2014. For løsninger med konstant sug fra emhætte er minimumfunktion ikke bag-
grundsventilation, men laveste trin hvor emhætte er aktiveret. Med maksimumfunktion menes der ikke boost-funktion.  
Både krav til minimum- og maksimumfunktion skal overholdes. 
Emhætter i mindst 5 % af alle boliger undersøges.

1.4 Tjekliste: Gennemtænkt plandisponering 
Jf. tjekliste

1.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point
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Eksempelsamling med tiltag for alternativ opnåelse af point. Maksimal pointsum angivet. Hvor angivet kan eksempler 
dog give yderligere/samtidige point i anden indikator. 

2. Lydisolering
Udgangspunktet er opfyldelse af basale krav til lydisolering. Disse grænseværdier for lydforhold er udarbejdet med ud-
gangspunkt i talværdier fra gældende bygningsreglement og dennes vejledninger om lydforhold (BR18’s vejledning) og 
SBi-anvisninger om Bygningsreglement 2018.

2.1 Lydisolering vægge
Lydisolering indenfor boligen  
Lydisolering mellem opholdsrum og andre rum med dørforbindelse skal vurderes for realistiske brugsforhold. Der kan 
derfor kun opnås point, hvis dør kan forudsættes lukket i normal brug. Det vil sige, at ventilation af værelse ikke kan 
afhænge af åben dør. Det vil ofte forudsætte luftventil med lyddæmpning mellem rum eller etablering af balanceret venti-
lation. Lydisolering skal også opfyldes lodret for boliger i flere etager. 

Overholdelse af kravværdierne dokumenteres ved projekteringen med beregninger, der verificerer, at kravene opfyldes, 
samt ved stikprøvemålinger af lydforholdene i bygningen.

2.2 Trinlydniveau
Trinlyd mellem soveværelse og andre rum med dørforbindelse skal vurderes for realistiske brugsforhold. Der kan derfor 
kun opnås point, hvis dør kan forudsættes lukket i brug. Det vil sige, at ventilation af værelse ikke kan afhænge af åben 
dør. Det vil ofte forudsætte luftventil med lyddæmpning mellem rum. Trinlyd skal også dokumenteres lodret for boliger i 
flere etager. 

2.3 Lydisolering mod ekstern støj (trafikstøj, støj fra industriområder)
Ekstern støj vurderes ud fra støjdæmpning ved sommerventilation. Trafikstøj opgøres som vægtet døgnværdi (Lden). 
Industristøj opgøres som støjbelastningen (støjniveau korrigeret for driftstid og toner/impulser, Lr). 
Der kan opnås point, hvis det dokumenteres ved måling af facadelydisolation, at det indendørs støjniveau overholdes 
med delvist åbne vinduer i alle sove- og opholdsrum. Skal være opfyldt ved 1 åbent vindue eller lem i hvert rum (min. 
0,35 m² åbningsareal). Hvis termisk komfort eller ventilation er baseret på åbning af vinduer i brugstiden, skal der tages 
højde for det aktuelle relevante åbningsareal.

2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point
Tegnings- eller fotomateriale.
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I. Nødvendig dokumentation
En række forskellige former for dokumentation er vist nedenfor. Den indsendte dokumentation skal udførligt og klart 
demonstrere overensstemmelse med kravene til evaluering af de enkelte indikatorer.

1. Støj
1.1 Efterklangstid
Der kan benyttes enten beregninger eller målinger til at eftervise opfyldelse af efterklangstid.

Forudsætninger og resultat for beregning af efterklangstid sammenfattet i rapport fra akustiker
Dokumentation for udførte akustiske målinger i henhold til gældende udgave af SBi-anvisning 217: Udførelse af byg-
ningsakustiske målinger. Forudsætninger og resultat af beregningen for beregning af det ækvivalente absorptionsareal 
sammenfattet i rapport fra akustiker. 

1.2 Støj fra tekniske installationer
Det dokumenteres ved måleprotokol fra stikprøvevise kontrolmålinger af støj fra installationer er opfyldt. Målinger udføres 
i overensstemmelse med SBi-anvisning 217 ”Udførelse af bygningsakustiske målinger” ved stikprøver. 

1.3 Lydtrykniveau ved emhættedrift
Dokumentation for måling af lydtryk fra emhætter i drift. Emhætter i mindst 5 % af alle boliger undersøges. 
Dokumentation for indkøb af samlede antal filtre inkl. filtre placeret i anlæg. Fotodokumentation af leverede filtre placeret 
ude ved de individuelle anlæg.
Principdiagram for ventilationen hvor filteralarm indgår.

1.4 Tjekliste: Gennemtænkt plandisponering
Jf. tjekliste evt. tegnings- eller fotomateriale.

1.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point
Eksempelsamling med tiltag for alternativ opnåelse af point, der kan dokumenteres med andre eksempler hvis dette op-
fylder formålet med kriteriet. Dokumenteres med tegnings- eller fotomateriale samt skriftlig forklaring. Maksimal pointsum 
angivet. Hvor angivet kan eksempler dog give yderligere/samtidige point i anden indikator.

2. Lydisolering
2.1 Lydisolation vægge
Der skal altid benyttes stikprøvevis målinger af lydisolering mellem rum til at eftervise opfyldelse. I udgangspunkt målin-
ger af mindst 5 % af akustisk ens konstruktionstyper dog mindst 3 målinger.

Det eftervises ved beregninger for alle relevante lydforhold i henhold til beregningsstandarderne i DS EN 12354-serien 
eller på anden måde, at designværdierne kan forventes overholdt.
Det dokumenteres ved måleprotokol fra stikprøvevise kontrolmålinger af lydisolation, at lydforholdene er opfyldt. Testre-
sultaterne skal hidrøre fra bygningsakustiske målinger udført i overensstemmelse med SBi-anvisning 217 ”Udførelse af 
bygningsakustiske målinger” ved stikprøver af omfang og udtaget i henhold til DS 490 Anneks A. 

2.2 Trinlydniveau
Der skal altid benyttes stikprøvevis målinger af trinlydisolering til at eftervise opfyldelse. I udgangspunkt målinger af 
mindst 5 % af akustisk ens konstruktionstyper dog mindst 3 målinger.

APPENDIKS B - DOKUMENTATION
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Det eftervises ved beregninger for alle relevante lydforhold i henhold til beregningsstandarderne i DS EN 12354-serien 
eller på anden måde, at designværdierne kan forventes overholdt.
Det dokumenteres ved måleprotokol fra stikprøvevise kontrolmålinger af lydisolation, at lydforholdene er opfyldt. Testre-
sultaterne skal hidrøre fra bygningsakustiske målinger udført i overensstemmelse med SBi-anvisning 217 ”Udførelse af 
bygningsakustiske målinger” ved stikprøver af omfang og udtaget i henhold til DS 490 Anneks A. 

2.3 Lydisolering mod ekstern støj (trafikstøj, støj fra industriområder)
Trafikstøj m.m. kan dokumenteres ved beregning af støjniveau udvendigt på facade, og kombinere det med en måling 
eller en laboratoriemåling af lydisolationen for facadeelementer. Ud fra facadestøj og facadelydisolation, beregnes det 
indendørs støjniveau.   

2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point
Eksempelsamling med tiltag for alternativ opnåelse af point, der kan dokumenteres med andre eksempler hvis dette op-
fylder formålet med kriteriet. Dokumenteres med tegnings- eller fotomateriale samt skriftlig forklaring. Maksimal pointsum 
angivet. Hvor angivet kan eksempler dog give yderligere/samtidige point i anden indikator.
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I. Version
Ændringsprotokol på basis af høringsversion 2022

SIDE FORKLARING DATO

 
   

II. Litteratur
 � Bygningsreglementet, http://bygningsreglementet.dk/ 
 � Vejledninger om lydforhold i Bygningsreglement 2018
 � SBi-anvisning om Bygningsreglement 2018.
 � SBi-anvisning 137: Rumakustik
 � SBi-anvisning 217: Udførelse af bygningsakustiske målinger (2. udgave, 2017).
 � DS 490:2018 Lydklassifikation af boliger
 � DS EN ISO 717-serien: Akustik – Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningsdele.
 � DS EN ISO 140-serien: Akustik – Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer.
 � DS EN 12354-serien: Akustik – Beregning af bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementernes 

egenskaber.
 � DS/EN ISO 3382-2: Akustik – Måling af rumakustiske parametre – Del 2: Efterklangstid i almindelige rum.
 � DS/EN ISO 10052: Akustik – Måling af luftlyd- og trinlydisolation samt støj fra tekniske installationer – Overslags-

metode.
 � Ekstern støj fra virksomheder, Vejledning nr. 5/1984, Vejledning fra Miljøstyrelsen
 � Støjkortlægning og støjhandlingsplaner, Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2006

III. Andre kilder
Der indgår eksempler på alternativ opnåelse af point, der skal give inspiration til hvordan funktionskrav kan opnås. Ek-
semplerne udspringer af Realdaniaprojektet ’Sunde Boliger’, hvor der med tre forsøgsbyggerier er afsøgt muligheder 
for at skabe et bedre indeklima med afsæt i byggematerialer, byggemetoder og teknologi. Forskellige strategier, både 
indenfor nye teknologiske løsninger, såvel som passive løsninger er testet i praksis og holdt op imod nutidens gængse 
løsninger. Eksemplerne fremhæver nogle af de mest succesfulde løsninger der skabte et forbedret indeklima fra referen-
cepunktet.

Billedeliste
 � SOCIAL2-foto. Foto af Thilde Laura Biehl
 � 1.X. Shutterstock og Helene Høyer Mikkelsen/Realdania By & Byg
 � 2.X. Helene Høyer Mikkelsen/Realdania By & Byg

APPENDIKS C - VERSIONSHISTORIK OG LITTERATUR
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--- kvalitet

Temaet Miljø kvalitet evaluerer Global og lokal miljøpåvirkning (ENV1) og Ressourceforbrug og affald (ENV2).

Livscyklusvurdering

Miljørfarlige stoffer

Ansvarsbevidst ressourceindvinding

Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning

Effektiv arealanvendelse

Biodiversitet

ENV1.1

ENV1.2

ENV1.3

ENV2.2

ENV2.3

ENV2.4 10
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SOCIAL 3

Lys
Lys - andel: 5%

1 Dagslys

1.1 Dagslys i beboelsesrum

1.2 Brugerstyring af solafskærmning

1.3 Tjekliste: Gode dagslysforhold

1.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point

Indikatorer:
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SOCIAL 3

Lys
Målsætning
Det er målsætningen at fremme godt dagslys i alle rum, hvor personer opholder sig i korte og især lange perioder

Fordele
Godt lys danner grundlaget for generelt velvære. Dagslys har en positiv effekt på menneskers mentale og fysiske hel-
bred. Derudover giver effektiv brug af dagslys en hel del potentielle energibesparelser med hensyn til kunstig belysning 
og køling.

Videre udvikling
Der forventes pt. ikke yderligere stramninger af krav til lys.

Andel af den samlede vurdering
ANDEL

SOCIAL 3 5 %

___________________________________
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EVALUERING

Der medregnes maksimalt 100 point for dette kriterium.

Nr. INDIKATOR POINT

1 Dagslys

1.1 Dagslys i beboelsesrum Maks. 30
Dagslys vurderes på basis af dagslysevaluering. 
Det relevante gulvareal har et korrigeret glas/gulv-forhold (G/G)

 

 � Korrigeret G/G ≥ 10 % 20
 � Korrigeret G/G ≥ 15 % 30

1.2 Brugerstyring af solafskærmning Maks. 10
Gældende for syd og evt. vestvendte vinduer med højt solindfald.

 � Justerbar solafskærmning, der kan køres væk, så udsynet ikke generes 7,5
 � Justerbar solafskærmning, der kan køres væk, så udsynet ikke generes, og med 

mulighed for manuel overstyring for hvert enkelt vindue/vinduessektion. Gælder også 
vinduer uden behov for solafskærmning. 

10

1.3 Gode dagslysforhold

1.3.1 Tjekliste: Elementer til opnåelse af gode dagslysforhold Maks. 25

 � Alle badeværelser har dagslys. +5

 � Lys fra mere end én side/facade/tagflade i opholdsrum +15
 � Overfladereflektans på vægge mod vinduer ≥ 0,7 på væg +5

1.X Alternativ opnåelse af point Maks. 50

Skrå lysninger
Min. 80 % af alle døre- og vinduesåbnin-
ger i facaden/tag er udfærdiget med skrå 
lysninger.

Skrå lysninger øger 
dagslysmængden.

+10
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Ovenlys i dybere indlæggende rum 
Rum der ellers har vanskeligheder med 
at bliver forsynet med tilstrækkeligt dags-
lys er forsynet med ovenlysvinduer.

Ovenlys øger dagslys-
mængden.

+5

Udendørs solafskærmning via. tag-
udhæng
Solafskærmning via. tagudhæng placeret 
på yderside af glas.

Giver også point i SOCIAL 1 Luft - Tem-
peratur, ØKONOMI 3 - Robusthed og 
MILJØ 4 Biodiversitet

Solafskærmning af vin-
duer forhindrer varme-
opbygning bag glas.

+5

Jernfrit glas 
Vinduer er lavet med jernfrit/jernfattigt 
glas (min. 80% af glasarealet).

Jernfrit glas giver mere 
jævn lystransmittans 
igennem alle synlige 
bølgelængder, hvilket 
gør farvegengivelsen 
mere naturtro.

+10

Skodder  
Der er skodder på vinduerne.

Giver også point i SOCIAL 1 Luft - Tem-
peratur

Skodder giver brugeren 
mulighed for at styre 
temperaturen i boligen, 
samt afskærmning fra 
sollys.

+10
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I. Relevans

II. Yderligere aspekter

III. Metode

Glas/gulv
For boliger kan dagslyset vurderes ved anvendelse af glas/gulv-metoden angivet i Bygningsreglementet. I denne metode 
bestemmes rummets gulvareal samt glasarealet for vinduerne i de individuelle rum. Det faktiske glasareal for hvert 
vindue skal korrigeres for forhold, som begrænser dagslysadgangen til vinduet, som beskrevet i Bygningsreglementets 
vejledning om korrektioner til 10 pct.-reglen for dagslys. 

Glasarealet i et rum beregnes som summen af glasarealer i alle rummets vinduer. Glasarealet for hvert vindue beregnes 
som det frie åbningsareal, dvs. hele vinduets areal minus ramme-, karm- og sprossearealer. Det faktiske glasareal for 
hvert vindue skal korrigeres for forhold, som begrænser dagslysadgangen til vinduet, samt for lystransmittansen af den 
valgte rudetype, som beskrevet i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Vejledning om lys og udsyn. Da ovenlys modtager 
væsentligt mere dagslys end lodrette vinduer, kan glasarealet for ovenlys indregnes som beskrevet i Bygningsreglemen-
tets vejledning om korrektioner til 10 pct.-reglen for dagslys.
For beboelsesrum og køkkener beregnes det relevante gulvareal i almindelighed som arealet af den gulvflade, der 
omsluttes af rummets vægge.  Arealer under højskabe samt arealer ved vinduespartier til gulv indregnes i det relevan-
te gulvareal. For at gulve i vinduesnicher skal kunne indgå i det relevante gulvareal, skal bredden af vinduet skal være 
mere end 500 mm.

1. Dagslys
1.1 Dagslys i beboelsesrum
I dette kriterie evalueres hele af det relevante areal. Der gives point efter det dårligste kritiske repræsentative resultat.
Med relevant areal menes der:

 � Opholdsrum hvilket også inkluderer gangarealer, samt gulv der fortsætter uden niveauspring ud i vinduesnicher. 
 � Det relevante gulvareal inkluderer ikke toilet/bad, fælles gangarealer, kælderrum, depotrum, vaskerum eller andet 

som ikke direkte tilknyttes boligerne. 
Point vurderes pr. boenhed. Hvis den givne certificering inkluderer flere boenheder, gives der point for boenheden med 
det dårligste resultat.

1.2 Brugerstyring af solafskærmning
Der tildeles point alt efter hvilken grad af solafskærmning der anvendes. Solafskærmning der kan køres væk så udsynet 
ikke generes, og med mulighed for manuel overstyring for hvert enkelt vindue/vinduessektion, giver top point.

1.3 Gode dagslysforhold
1.3.1 Tjekliste: Elementer til opnåelse af gode dagslysforhold
Jf. tjekliste. Høje kontrastforhold ses ofte at give anledning til blænding. Særligt kontrasten mellem et lysgivende vindue 
og den omsluttende væg kan skabe gener, hvis væggen er for mørk. Der gives derfor ekstra point, hvis væggens (og ind-
vendig lysnings) overfladereflektans er større end 0,70 minimum 1,0 meter fra glasset. Se bilag 1 for reflektanstabel. 

1.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point
Eksempelsamling med tiltag for alternativ opnåelse af point. Maksimal pointsum angivet. Hvor angivet kan eksempler 
dog give yderligere/samtidige point i anden indikator. 

APPENDIKS A - BESKRIVELSE
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I. Nødvendig dokumentation
En række forskellige former for dokumentation er vist nedenfor. Den indsendte dokumentation skal udførligt og klart 
demonstrere overensstemmelse med kravene til evaluering af de enkelte indikatorer.

1. Dagslys
1.1 Dagslys i det relevante gulvareal
Beregningsgrundlag for og resultaterne af dagslysberegninger, som indebærer den aktuelle rumstørrelse og orientering, 
skyggevirkning fra nærliggende bygninger, vinduesplacering og lystransmittans. Beregninger inkluderer ikke dynamisk 
solafskærming og møblering.
      
1.2 Brugerstyring af solafskærmning
Datablad fra producent for solafskærmning samt styringsstrategi

1.3 Gode dagslysforhold
1.3.1 Tjekliste: Elementer til opnåelse af gode dagslysforhold
Ingen rum uden daglys – vises i plantegning
Skrå false/lysninger omkring vinduer – tegningsmateriale eller foto
Lys fra mere end én side/facade i opholdsrum – vises i plantegning
Ovenlys – tegningsmateriale eller foto

Beregning af kontrastforhold mellem vægge og vinduer (se bilag 1)

1.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point    
Eksempelsamling med tiltag for alternativ opnåelse af point, der kan dokumenteres med andre eksempler hvis dette op-
fylder formålet med kriteriet. Dokumenteres med tegnings- eller fotomateriale samt skriftlig forklaring. Maksimal pointsum 
angivet. Hvor angivet kan eksempler dog give yderligere/samtidige point i anden indikator.

APPENDIKS B - DOKUMENTATION

Jørgen: Hvad med omgivelserne? Henning Larsen lavede et projekt omkring dagslys i kar-
rebebyggelser, som viste store udsving afhængig af gadebredder, gårdbredder, høje træer, 

højde på bygninger og orientering mod verdenshjørner.

Orientering mod verdenshjørner. Der er stor forskel på boliger, som må placere soverum mod 
syd, vest eller øst. Ofte dikteret af placering af have/gadeside.
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Overfladereflektans på typiske bygningsmaterialer og farver Reflektans 

Ren hvid gips 0,85
Hvid cementpuds  0,75
Kalkpuds, lys, tør 0,40-0,45
Puds, ny, hvidtet  0,70-0,80
Puds, gammel, hvidtet  0,50
Gennemsnit for almindelige lofter 0,6
Cementpuds, beton, ren, tør 0,25-0,45
Cementpuds, beton, meget snavset 0,05
Hvide fliser 0,80-0,85
Hvid marmor 0,60-0,65
Gule mursten, nye 0,25-0,35
Røde mursten, nye 0,25
Mursten, snavsede 0,05
Almindeligt glas, 1 lag (udefra/indefra) 0,08 / 0,08
Almindeligt glas, 2 lag (udefra/indefra) 0,15 / 0,15
Almindeligt glas, 3 lag (udefra/indefra) 0,20 / 0,20
Almindeligt glas (energiglas) (udefra/indefra) 0,12-0,15 / 0,12-0,15
Solafskærmende rude (belagt + energibelægning), 2 lag (udefra/indefra) 0,10-0,40 / 0,15-0,20
Solafskærmende rude (gennemfarvet), 2 lag (udefra/indefra) 0,06-0,10 / 0,10-0,15
Linoleum, lysegrå 0,15
Linoleum, mørkebrun 0,05
Oliefarve, ny, hvid 0,80-0,90
Oliefarve, gammel, hvid 0,70-0,80
Limfarve, ny, hvid 0,70-0,80
Limfarve, snavset, hvid 0,40
Sort 0,05
Mørkegrå 0,10-0,35
Lysegrå 0,40-0,65
Mørkebrun 0,05-0,25
Beige 0,40-0,50
Lysebrun 0,30-0,45
Violet, mørk 0,05-0,25
Violet, lys 0,35-0,60
Blå, mørk 0,10-0,30
Blå, lys 0,40-0,70
Grøn, mørk 0,10-0,20
Grøn, lys 0,35-0,70
Gul 0,40-0,70
Rød, mørk 0,10-0,20
Rød, lys 0,35-0,50
Rosa 0,35-0,60

  

BILAG 1 REFLEKTANSTABEL
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I. Version
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II. Litteratur
 � Bygningsreglementet, http://bygningsreglementet.dk/ 
 � Vejledninger om lysforhold i Bygningsreglement 2018
 � DS EN 17037:2018
 � https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/18/Vejledninger/Generel_vejledning/Dagslys

III. Andre kilder
Der indgår eksempler på alternativ opnåelse af point, der skal give inspiration til hvordan funktionskrav kan opnås. Ek-
semplerne udspringer af Realdaniaprojektet ’Sunde Boliger’, hvor der med tre forsøgsbyggerier er afsøgt muligheder 
for at skabe et bedre indeklima med afsæt i byggematerialer, byggemetoder og teknologi. Forskellige strategier, både 
indenfor nye teknologiske løsninger, såvel som passive løsninger er testet i praksis og holdt op imod nutidens gængse 
løsninger. Eksemplerne fremhæver nogle af de mest succesfulde løsninger der skabte et forbedret indeklima fra referen-
cepunktet.

Billedeliste
 � SOCIAL3-foto. Shutterstock, https://www.shutterstock.com/da/image-photo/perfect-morning-girl-sitting-arm-

chair-near-1458160892
 � 1.X-fotos. Helene Høyer Mikkelsen/Realdania By & Byg

APPENDIKS C - VERSIONSHISTORIK OG LITTERATUR
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SOCIAL 4

Arkitektur og funktionalitet
Arkitektur og funktionalitet - andel: 7%

1 Planlægning

1.1 Forudgående variantundersøgelse

1.2 Planlægning for arkitektonisk kvalitet

2 Løsninger

2.1 Tjekliste: Indearealer

2.2 Tjekliste: Udearealer

2.3 Tjekliste: Nærområde

2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point

Indikatorer:
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SOCIAL 4

Arkitektur og funktionalitet
Målsætning
Målet med dette kriterie er at sikre bygninger, som mennesker vil værdsætte, passe på og bruge i lang tid. Bæredygtige 
bygninger er tæt forbundet med og afhængige af arkitektonisk og funktionel kvalitet. Kvalitet og rumlig mangfoldighed 
i både inde- og udearealer omkring boligen spiller ind bl.a. i forhold til at tilgodese forskellige brugergruppers behov og 
præferencer (Se også SOCIAL 5 - ’Design for Alle’). Med dette afsæt er ønsket at sikre høj arkitektonisk og funktionel 
kvalitet i det byggede miljø.

Fordele
Arkitektonisk og funktionel kvalitet har indvirkning på brugernes almene velbefindende, og mangfoldighed af rumlige 
kvaliteter både indendørs og udendørs understøtter forskellig brugeraktivitet og øger den generelle accept af byggeriet. 
Udearealerne kan desuden bidrage til at forbedre nærmiljøet, mikroklima og biodiversitet, hvis de designes til dette (Se 
også MILJØ 4 - ’Biodiversitet’).

Videre udvikling
Både ude-og indearealer kan over tid have mange forskellige brugergrupper med forskellige behov. De rumlige kvaliteter 
skal derfor kunne tilgodese flere forskellige behov enkeltvist eller via differentierede rumligheder (Se også ØKONOMI 2 - 
’Tilpasningsevne’ og SOCIAL 5 - ’Design for Alle’). Kvaliteten af rumlighederne evalueres med kvantitative og kvalitative 
delkriterier. Der arbejdes på at skabe endnu mere relevante indikatorer for vurderingen af rumlig og arkitektonisk kvalitet. 

Andel af den samlede vurdering
ANDEL

SOCIAL 4 7 %

___________________________________
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EVALUERING

Arkitektur og funktionalitet evalueres dels ifm. indledende planlægning/proces (indikator 1) samt efterfølgende i forhold til 
konkrete løsninger (indikator 2). Der kan maksimalt opnås 100 point i dette kriterie.

Nr. INDIKATOR POINT

1 Planlægning

1.1 Forudgående variantundersøgelse Maks. 20

 � Designtemaet har gennemført en variantundersøgelse med minimum tre varianter i 
de indledende faser.

20 

1.2 Planlægning for arkitektonisk kvalitet Maks. 20

Med udgangspunkt i dialogværktøjet: ’Arkitektonisk Kvalitet - Vurderingsskema for DGNB-Vil-
la’ opstilles fem prioriterede bygherre/brugerkrav omkring arkitektoniske, rumlige eller funkti-
onelle forhold. Dialogen afrapporteres så:

 � Min. 1/3 af kvadranterne (3) er beskrevet bekræftende 5

 � Min. 2/3 af kvadranterne (6) er beskrevet bekræftende 10

 � Alle 9 kvadranter er beskrevet bekræftende 20

2 Løsninger

2.1 Tjekliste: Indearealer Maks. 15

Der findes følgende kendetegn for indearealernes indretningselementer:
 � Der parkeringsmuligheder for gangstativer, barnevogne, løbehjul og lignende i forbin-

delse med boligens hovedindgang +5
 � Der er opbevaringsplads inde i boligen i form af faste skabe eller lignende hvis hylde-

areal udgør ≥ 1,5 m²/person (Jf. personfaktor, se afsnit i manualens indledning) +5
 � Der er sidde- eller liggemuligheder helt ud til vinduesglas mod grønt uderum (siddeni-

che i karm, vindue til gulv etc) +5

2.2 Tjekliste: Udearealer Maks. 20

Der findes følgende kendetegn for udearealernes indretningselementer:
 � Der er tilgængelige altaner, terrasser, uopvarmede udestuer (alle på mindst 5 m²) eller 

lignende friarealer.
+10

 � Der er bygningsintegrerede udearealer, som atrier eller lysgårde, der kan bidrage 
med adgang og visuel kontakt mellem inde og ude

+10

 � Der er opbevaringsmuligheder uden for boligen i form af skur eller lignende hvis volu-
men udgør min. 2,5 m³/person (Jf. personfaktor, se afsnit i manualens indledning).

+10
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 � Der er min. 3 cykelparkeringspladser/100 m² boligareal +10
 � Cykelparkeringspladser (jf. min. antal) er beskyttet mod vejr f.eks. med overdækning +5
 � Cykelparkeringspladser er indrettet til cykel med anhænger eller ladcykel +5
 � Der er parkeringsmuligheder for gangstativer, barnevogne, løbehjul og lignende +5
 � Der er områder til sport/spil +5
 � Der er opholdsarealer til madlavning (udekøkken) og spisning +5
 � Der er vandelementer +5
 � Der er fleksible overdækninger +5
 � Der er sidde- og/eller liggemuligheder beskyttet mod nedbør, vind eller sol (+5 pr. grp) maks. +15
 � Der er overdække til tøjtørring med opsat løsning. +5

2.3 Tjekliste: Nærområde Maks. 10

Der findes følgende kendetegn for nærområdet:
 � Der er ladestik til elbiler (maks. 100 m afstand fra matrikel) +5
 � Bygningen ligger i delebilzone +5
 � Bygningen ligger nær dagligvarebutikker (maks. 2 km) +5
 � Bygningen ligger nær offentlige transportmuligheder (maks. 2 km) +5
 � Bygningen ligger nær grundskole og daginstitution (maks. 2 km). +5

2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point Maks. 30

Siddeniche i entré
Entréen er udstyret med indbygget sidde-
plads, hvor min. to personer kan sidde og 
tage sko på.

Giver også point i SOCIAL 5 Design for 
alle

 Funktionel løsning til 
flere livsstadier, både 
børn og ældre kan sid-
de ned og tage sko på.

+5

Pusleplads på badeværelse
Der er bordplads nok til at indrette pusle-
plads på badeværelset.

Giver også point i SOCIAL 5 Design for 
alle

Plads i badeværelset 
udover minimumsmål 
giver fleksibilitet til at 
indrette speciel funktio-
nalitet tilknyttet forskel-
lige livsstadier (f.eks 
øget tilgængelighed)

+5
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Indbygget shampoohylde
Bruseren er udstyret med indbygget 
shampoohylde.

En indbygget sham-
poohylde giver bebo-
erene mulighed for let 
tilgængelig opbevaring 
i badet.

+5

Praktisk affaldssorteringsløsning
Affaldssorteringsløsning der både 
er praktisk og æstetisk er indtænkt i 
køkkenløsning.

Giver også point i MILJØ 3 Ressourcer

Et integreret affalds-
sorteringsystem letter 
affaldssortering og øger 
chancen for at affald 
bliver sorteret efter 
hensigten.

+10

Indbygget opbevaring i nicher
Nicher udnyttes til indbygget opbevaring.

Udnyttelse af nicher til 
opbevaring øger areal-
udnyttelsen og derved 
funktionaliteten.

+5

Pergola
Udeareal er dækket af pergola.

Giver også point i SOCIAL 1 Luft og 
MILJØ 4 Biodiversitet

En pergola forbinder 
inde- og udearealer 
og kan være med til at 
regulere indeklima.

+10

Vandspejl
Der er vand i haven (ikke swimmingpool)

Giver også point i MILJØ 4 Biodiversitet

Vand i haven skaber 
både øget livskvalitet 
og bidrager til biodiver-
sitet.

+10

Blomsterhave
Haven er anlagt med blomsterhave.

Giver også point i MILJØ 4 Biodiversitet, 
hvis der vælges hjemmehørende arter.

Blomsterhave forskøn-
ner udearealer og 
fremmer biodiversitet.

+10



Social kvalitet

SOCIAL 4 / ARKITEKTUR OG FUNKTIONALITET

DGNB - DGNB Villa

VERSION 2022

SOCIAL 4 side 162© DK-GBC

I. Relevans
Arkitektur og funktionalitet i det byggede miljø er primært ’bløde’ kvalitative værdier, der iagttages som en holistisk vur-
dering og opleves i og som en helhed – et resultat, der er mere end summen af enkeltdele. Dog kan tilstedeværelsen af 
flere specifikke elementer være med til at øge kvalitet og funktionalitet. Både i forhold til robusthed over tid og omkring 
forskellige livssituationer og bidrager dermed til denne helhed. Samtidig kan løsninger, der rumligt og funktionelt inte-
grerer flere forhold både reducere ressource- og arealforbrug og forbedre brugsoplevelsen. God arkitektur og funktionel 
kvalitet øger livsglæde, forlænger holdbarheden og øget ophold i grønne udemiljøer er sundshedsfremmende.

II. Yderligere aspekter
Udformningen af byggeri og udearealer skal etablere en mangfoldighed af rumligheder, der tilgodeser forskellige behov 
og giver muligheder - indeværende og fremadrettet og ift. skiftende livssituationer. En god sammenhæng mellem inde og 
ude - fx via altaner, terrasser, uopvarmede udestuer, adgangsforbindelser, udsyn/indblik eller lignende forbedrer op-
holdskvaliteten af det samlede hele. 
Ud over de kvalitative aspekter har udearealerne også miljømæssige formål. Det kan have en positiv indflydelse på nær-
områdets mikroklima, f.eks. hvis der oprettes områder med lav grad af befæstelse, områder med stor grad af begrøn-
ning/beplantning. Derved tilbageholdes regnvand (evt. nedsivning), og der kan skabes biotoper for flora og fauna, hvilket 
vil have positive effekter på miljøet.

III. Metode

1. Planlægning
1.1 Forudgående variantundersøgelse
Der kan maks. opnås 20 point og kun såfremt, der blev planlagt og dokumenteret mindst tre projektvarianter i den for-
udgående planlægning. Omfanget af projektvarianterne skal opfylde standarderne for den dokumentation, som denne 
indikator kræver.

1.2 Planlægning for arkitektonisk kvalitet
Der tages udgangspunkt i dialogværktøjet ’Arkitektonisk Kvalitet - Vurderingsskema for DGNB-Villa’. Dialog foregår mel-
lem arkitekt/byggefirma og kommende beboer og afrapporteres ift. dialogværktøjets 9 kvadranter. Se næste side (bilag 
1). Efterfølgende opstilles fem prioriterede bygherre/brugerkrav omkring arkitektoniske, rumlige eller funktionelle forhold.

2. Løsninger
Kvaliteten evalueres med kvantitative og kvalitative delkriterier.
Forudsætning for vurdering af udearealerne er at de skal være anlagt ved certificeringstidspunktet. Alternativt skal ude-
arealerne anlægges indenfor et år fra afleveringstidspunkt, hvilket skal dokumenteres ved tidsplan, bestillingslister og 
kontrakter. Det er ikke tilstrækkeligt at vedlægge hensigtserklæringer.

2.1-2-3 Tjeklister: Indearealer, udearealer og nærområde  
Jf. tjeklister

Opbevaringsplads inde i boligen:
Se uddybning omkring personfaktor i manualens indledende afsnit. 

F.eks. cykelparkering
Størrelsen og indretningen af cykelparkeringspladserne skal planlægges, så det bliver let at stille cyklerne ind og tage 
dem ud. Det er også vigtigt, at cyklerne står godt fast ved parkeringen, da det letter håndtering af bagage på cyklen og 
sikrer, at der ikke sker skade på hverken cyklerne ved siden af eller ens eget tøj.

APPENDIKS A - BESKRIVELSE
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Til at bestemme pladsbehovet anbefales brug af Cykelparkeringshåndbog, Dansk Cyklistforbund 2007.
Cykelparkeringshåndbog, Dansk Cyklist Forbund 2007, side 32-37

For at sikre at cykelparkeringspladserne rent faktisk bruges, skal de være placeret så tæt ved målet som muligt. Normalt 
skal cykelparkeringspladserne være placeret inden for 20 m afstand til relevant indgang. Omveje til cykelparkerings-plad-
ser, særligt vertikale via trapper, ramper, døre eller elevatorer, skal undgås. 

2.X: Eksempler: Alternativ opnåelse af point
Eksempelsamling med tiltag for alternativ opnåelse af point. Maksimal pointsum angivet. Hvor angivet kan eksempler 
dog give yderligere/samtidige point i anden indikator.

Parkering af ladcykler og lignende:
Det vurderes positivt, hvis der er indrettet parkeringsmulighed for cykelanhængere eller ladcykler. Antallet af parkerings-
pladser skal godtgøres at være relevant for brugen af bygningen. 
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I. Nødvendig dokumentation
En række forskellige former for dokumentation er oplistet nedenfor. Den indsendte dokumentation skal udførligt, klart og 
troværdigt demonstrere overensstemmelse med kravene til evaluering af de enkelte indikatorer og tjeklister.

Udearealerne skal være anlagt ved certificeringstidspunktet, hvilket skal dokumenteres. Alternativt skal udearealerne 
anlægges indenfor et år fra afleveringstidspunkt, hvilket skal dokumenteres ved tidsplan, bestillingslister og kontrakter. 
Det er ikke tilstrækkeligt at vedlægge hensigtserklæringer.

1. Planlægning
1.1 Forudgående variantundersøgelse
Der skal foreligge dokumentation af mindst to variantundersøgelser i minimum tre af følgende områder: 

 � Bygningens adgangsforhold 
 � Facadeløsninger og bygningsudtryk 
 � Volumen af bygningskrop 
 � Materialitet/stoflighed 
 � Bymæssige varianter 
 � Planløsninger

Dokumentationen for udførte variantundersøgelser kunne f.eks. være: illustrationer af plantegning og snit af varianter 
(variantundersøgelse).

1.2 Planlægning for arkitektonisk kvalitet
 � Afrapportering jf. dialogværktøjet ’Arkitektonisk Kvalitet - Vurderingsskema for DGNB-Villa’. Evt. understøttet med 

fotodokumentation.
 � Liste med fem bygherre/beboerprioriteringer.

2. Løsninger
2.1-2-3 Tjeklister: Indearealer, udearealer og nærområde  
Kan være en eller flere af følgende:

 � Situationsplan med valgte løsninger
 � Markeringer på oversigtskort
 � Fotodokumentation
 � Produktblade (fx. cykelparkeringsløsning)

2.X: Eksempler: Alternativ opnåelse af point 
Eksempelsamling med tiltag for alternativ opnåelse af point, der kan dokumenteres med andre eksempler hvis dette op-
fylder formålet med kriteriet. Dokumenteres med tegnings- eller fotomateriale samt skriftlig forklaring. Maksimal pointsum 
angivet. Hvor angivet kan eksempler dog give yderligere/samtidige point i anden indikator.

APPENDIKS B - DOKUMENTATION
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--- kvalitet

Temaet Miljø kvalitet evaluerer Global og lokal miljøpåvirkning (ENV1) og Ressourceforbrug og affald (ENV2).

Livscyklusvurdering

Miljørfarlige stoffer

Ansvarsbevidst ressourceindvinding

Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning

Effektiv arealanvendelse

Biodiversitet

ENV1.1

ENV1.2

ENV1.3

ENV2.2

ENV2.3

ENV2.4 12

SOCIAL 5
Design for alle

DGNB VILLA 
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SOCIAL 5

Design for alle
Design for alle - andel: 5%

1 ’Design for alle’ koncept

1.1 Udarbejdelse af ’design for alle’ koncept i tidlig designfase

2 Bygningens indretning

2.1 Tjekliste: Adgangsforhold

2.2 Tjekliste: Trapper, værn og håndlister

2.3 Tjekliste: Pladsforhold

2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point

Indikatorer:



Social kvalitet

SOCIAL 5 / DESIGN FOR ALLE

DGNB - DGNB Villa

VERSION 2022

SOCIAL 5 side 170© DK-GBC

SOCIAL 5

Design for alle
Målsætning
Det er vores målsætning, at boligen giver adgang og muliggør brug for alle slags brugere, ligeværdigt og ved egen hjælp. 
Det skal være muligt for alle mennesker, uafhængigt af stadie i livsforløb eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne at 
have et liv uafhængigt af andre og at kunne deltage fuldt ud i alle livets facetter.

Der arbejdes ud fra et princip om at en og samme løsning i videst muligt omfang skal kunne bruges af alle, da flere løs-
ninger ofte både kan tilgodese forskellige funktionsnedsættelser såvel som understøtte livsomstændigheder som f.eks. 
perioder med barnevogn, krykker, rollator og lignede. Tilpassede løsninger kan også implementreres på baggrund af 
differentiering i brugerbehov, som f.eks. særlige behov for svagtseende, allergikere mv. 

Fordele
En bygning der fremmer ligeværdig adgang og brug, er generelt mere attraktiv for alle persongrupper og dermed mere 
bæredygtig. Den opfylder ikke blot kortsigtede behov som beboeren måtte have, men tager også højde for udviklingen af 
behov over tid, hvilket sikrer boligen på den lange bane.

Videre udvikling
Der forventes pt. ikke yderligere stramninger af krav til design for alle.

Andel af den samlede vurdering
ANDEL

SOCIAL 5 5 %

___________________________________
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EVALUERING

Der kan i alt opnås 100 point for dette kriterie.
Point tildeles på baggrund af, i hvor høj grad bygningen og dens udearealer er anvendelig for alle mennesker.

Nr. INDIKATOR POINT

1 ’Design for alle’ koncept

1.1 Udarbejdelse af ’design for alle’ koncept i tidlig designfase Maks. 25

Et ’design for alle’ koncept er udarbejdet i tidlig designfase og foreligger senest inden opstart 
af byggeriet. Konceptet indeholder en overordnet beskrivelse af gældende brugerbehov, 
f.eks. særlige behov for børnefamilie, allergikere, svagtseende, osv. og strategi for hvordan 
disse konceptuelt imødekommes i projektet.

25 

2 Bygningens indretning Maks. 90

2.1 Tjekliste: Adgangsforhold Maks. 40

 � Det er muligt for gæster med begrænset mobilitet at komme ind i bygningen (ingen 
niveauforskelle i adgangsarealet).

+5

 � Det er muligt med begrænset mobilitet at nå samtlige arealer i bygningen (ingen 
niveauforskelle på adgangsveje i bygningen).

+5

 � Ikke-blændende, retningsgivende belysning ved alle adgangs- og tilkørselsarealer (fx 
lave armaturer).

+5

 � Yderdørens optrin er højst 1,5 cm. +5
 � Yderdøre har fri passagebredde på mindst 0,87 m. +5
 � Indre døres optrin er højst 0 cm (ingen dørtrin), eller under 1,5 cm og skråt affaset. +5
 � Alle døre i boligens adgangsetage har fri passagebredde på 0,87 m. +5
 � Døre i øvrige etager har fri passagebredde på 0,77 m. +5
 � Niveaufri adgang til udendørs opholds- og legearealer. +5
 � Niveaufri adgang til arealer til opbevaring af affald. +5

2.2 Tjekliste: Trapper, værn og håndlister Maks. 20
Undlades der trapper opnås der maks. point

 � Trappens stigning er højst 0,15 m med overholdelse af justeret trappeformel. +5
 � Grunden på ligeløbs-, kvart- og halvsvingstrapper er mindst 0,28 m. +5
 � Trappe har stødtrin uden trinfremspring. +5
 � Trapper til boligens øvrige beboede etager er ligeløbstrapper. Ingen trapper giver 

også point.
+5

 � Spindel- eller vindeltrapper til øvrige beboede etager. -5
 � Altangange, tagterrasser, altaner mv. er forsynet med værn med min. højde på 1,1 m. +5
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 � Ubrudt, gribeegnet håndliste med ergonomisk tværsnit på 3,5 - 5 cm. +5
 � Håndlister forefindes i begge sider af trappe. +5
 � Håndlister i to højder i bygninger med eks. børn. Øverste 0,85-1,0 m og nederste 0,6-

0,75 m over trinforkant.
+5

2.3 Tjekliste: Pladsforhold Maks. 20

 � Tilstrækkeligt manøvreareal i køkkenet med mindst 1,5 m foran primære funktioner 
(komfur, ovn, håndvask, opvaskemaskine og køleskab).

+5

 � Fleksibelt køkken udført med gennemgående gulv 0,3 m under køkkenskabe og 
rørføring så elementer er flytbare.

+5

 � Der er wc- /baderum i adgangsetage med mindst 1,1 m foran wc, håndvask og bade-
område. +5

 � Vindfang, forstuer, gange og lignende har friareal med bredde på mindst 1,3 m ved 
døre og 1,5 m ved skabe. +5

2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point Maks. 30
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 Rumligt brusebad
Brusekabine er tilstrækkelig stor til at 
badestol kan anvendes.

 

Mulighed for at sidde 
ned under bad gør 
det muligt for flere 
selvhjulpent at benytte 
badet.

+10
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 Plads under køkkenvask
Rørføring er som minimum forberedt til 
at underskab kan fjernes under køkken-
vasken.

Øget manøvreplads 
muliggør brug af 
køkken af brugere med 
forskellige behov.

+10
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Kommentar: Vigtigt at håndlisten ikke sidder 
lige i synsfeltet, når man sidder ned. Typiske 
ikke mellem 0,9 og 1, 2 meter. 
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Fleksibel planløsning
Skydedøre og lignende muliggør fleksibel 
afgrænsning af opholdsarealer.

Fleksibel planløsning 
muliggør brug af 
brugere med forskellige 
behov.

+10
B
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Pusleplads på badeværelse
Der er bordplads nok til at indrette pusle-
plads på badeværelset.

Giver også point i SOCIAL 4 Arkitektur og 
funktionalitet

Plads i badeværelset 
udover minimumsmål 
giver fleksibilitet til at 
indrette speciel funktio-
nalitet tilknyttet forskel-
lige livsstadier (f.eks 
øget tilgængelighed)

+10
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Garderobe i to højder
Der er garderobe i to højder.

Garderobe kan bruges 
af brugere med forskel-
lige behov.

+10
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e Røgalarm med lys

Der er installeret røgalarm med fx. blin-
kende lys hvis beboere er hørehæmme-
de eller døve.

Brandsikring der 
dækker brugerens 
behov øger tryghed og 
sikkerhed.

+5
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Siddeniche i entré
Entréen er udstyret med indbygget sidde-
plads, hvor min. to personer kan sidde og 
tage sko på.

Giver også point i SOCIAL 4 Arkitektur og 
funktionalitet

Funktionel løsning til 
flere livsstadier, både 
børn og ældre kan sid-
de ned og tage sko på.

+10
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Udsigt uanset situation
Vinduer er placeret således at der kan 
opnås udsigt fra liggende position.

Visuel forbindelse til 
udendørs arealer giver 
øget trivsel.

+10

Brugervenlig teknisk ventilation
Der har i valg ventilationssystem været 
foretaget valg der gør brugerfladen sær-
ligt brugervenlig. Foto opdateres

En særlig brugervenlig 
brugerflade gør det let-
te for flertallet, at kunne 
indstille systemet. 

+10
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I. Relevans
Den størst mulige adgang og brug for alle brugere, både inden døre og i de tilhørende udearealer (dvs. på matriklen), er 
et afgørende kriterie for en bygnings anvendelighed. 
Målet er at gøre hele det bebyggede miljø anvendeligt for alle – ligeværdigt og uden behov for fremmed hjælp. Det skal 
gøre det muligt også for mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne at have et liv uafhængigt af andre og 
at kunne deltage fuldt ud i alle livets facetter. ’Design for alle’ omfatter ikke kun funktionsnedsatte, men netop alle, da 
livsomstændigheder kan ændre sig i perioder såvel som permanent.

II. Yderligere aspekter
Hvis der ikke allerede ved planlægningen af et byggeri tages højde for alle brugere, vil efterfølgende justeringer i forhold 
til opfyldelse af behovene fordyre byggeriet. 

En bygning, hvor brugerhensynene er opfyldt, er generelt mere attraktiv for alle persongrupper, herunder også ældre og 
mennesker med bevægelsesmæssige, sansemæssige, mentale og øvrige begrænsninger. Deres andel af den samlede 
befolkning vil stige i fremtiden på grund af demografiske ændringer.

Den kvalitative evaluering af kriteriet ”Design for alle” har til formål positivt at vurdere udearealer og bygninger, der har 
de bedste forhold for alle brugerne. Med henblik herpå vurderes situationsplan herunder tilslutningen til omgivelserne, 
terrændetaljer (terrænhældninger, ledelinjer osv.), tilslutningsdetaljer (tærskler osv.) samt bygningens hoved- og detail-
tegninger.

Læs mere om Bygningsreglementets brugerbegreb i vejledning til brugerbegreb:
https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/02/Vejledninger/Vejledning-til-brugerbegreb
I den internationale standart DS/EN 17210:2021, Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø - Funktionelle 
krav, kan der findes mere viden om særlige udfordringer og behov for de enkelte brugergrupper. 
 
Evalueringen er kvalitativ og kvantitativ. Point tildeles på basis af, i hvor høj grad brug af bygningen og dens udearealer 
er mulig for alle. Evalueringen er baseret på gældende normer. For at opnå det højeste antal point skal der dog gøres 
en indsats, der rækker videre end Bygningsreglementets funktions- og detailkrav. Inspiration til løsninger, der tilgodeser 
mange forskellige brugere, kan findes på vidensportalen for universelt design, Rumsans.dk: https://www.rumsans.dk/, 
bl.a.i den Seniorboligstandard PFA udgav i 2018, som findes her: https://www.rumsans.dk/artikler/pfa-opdaterer-senior-
boligstandard. 

III. Metode

1. ’Design for alle’ koncept
1.1 Udarbejdelse af ’design for alle’ koncept i tidlig designfase
Planlægningsfasen giver de største muligheder for at påvirke implementeringen af design for alle i form af strukturelle 
foranstaltninger i boligens grundlæggende bygningselementer.

For at imødekomme alle aspekter af design for alle i planlægnings- og konstruktionsfasen er det vigtigt, at projektets 
specifikke behov fastlægges fra starten. Konceptet skal gøre rede for hvordan fastlagte behov og krav opfyldes, med 
udgangspunkt i udkast og detaljerede design for overordnede løsninger såvel som specifikke designforanstaltninger.

APPENDIKS A - BESKRIVELSE
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2. Bygningens indretning
Alle bygninger skal som udgangspunkt opfylde bygningsreglementets krav for adgangsforhold (§48 - §62) og bygningens 
indretning (§196 - §213). Fritliggende enfamiliehuse er dog undtaget kravet om niveaufri adgang.

2.1 Tjekliste: Adgangsforhold
Ved evaluering af bygningens adgangsforhold undersøges og vurderes, i hvilket omfang alle mennesker har lige adgang 
til og fremkommelighed inde i bygningen.

Kriteriet evalueres kvalitativt og kvantitativt via. tjekliste. Jo flere områder en bygning har, der kan nås og anvendes af 
alle uanset stadie i livsforløb, samt af mennesker med bevægelsesmæssige, sansemæssige og/eller mentale funktions-
nedsættelser uden besvær og uden fremmed hjælp, desto højere evalueres bygningen. 

2.2 Tjekliste: Trapper, værn og håndlister
Ved evaluering af trapper, værn og håndlister vurderes om Bygningsreglementets krav overgås og muliggør brug for alle.

Kriteriet evalueres kvalitativt og kvantitativt via. tjekliste.

2.3 Tjekliste: Pladsforhold
Ved evaluering af pladsforhold vurderes om friarealer foran kritiske funktioner (wc, køkkeninstallationer, døre, skabe, mv.) 
er tilstrækkeligt så det muliggør manøvrering for eks. kørestolsbrugere. Øget friareal vil ofte også gavne børnefamilier, da 
det muliggør manøvrering af bl.a. barnevogne men også giver mere plads til at hele familien kan opholde sig i køkkenet 
på samme tid. 

Kriteriet evalueres kvalitativt og kvantitativt via. tjekliste.

2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point
Eksempelsamling med tiltag for alternativ opnåelse af point. Maksimal pointsum angivet. Hvor angivet kan eksempler 
dog give yderligere/samtidige point i anden indikator. 
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I. Nødvendig dokumentation

1. ’Design for alle’ koncept 
1.1 Udarbejdelse af ’design for alle’ koncept i tidlig designfase

 � Detaljeret beskrivelse af tilsigtede brugergrupper og deres særlige brugerbehov.
 � Detaljeret beskrivelse af det overordnede ’design for alle’ koncept uden for og inde i bygningen inklusive alle de 

designforanstaltninger der er planlagt for at fremme lige brug og adgang på tværs af livsstadier og varierende 
funktionsevner.

 � Detaljeret beskrivelse af specifikke designforanstaltninger der imødeser tilsigtede brugergruppers behov.

Konceptet skal defineres ved hjælp af tekst og tegninger eller fotos baseret på det gældende Bygningsreglement (BR18).

2. Bygningens indretning

2.1 Tjekliste: Adgangsforhold, 2.2 Tjekliste: Trapper, værn og håndlister, 2.3 Tjekliste: Pladsforhold
Generelle forklaringer og beskrivelser af bygningens opnåelse af design for alle. Relevante uddrag fra planer hvor de 
områder, hvor manøvreringen, frigangsbredder osv. skal være en nødvendig del af design for alle, er tydeligt markeret og 
repræsenteret med dimensioner:

 � Relevante planer (situationsplan der viser gangområdet mellem alle de benyttede arealer og udendørsfaciliteter, 
samt plantegninger af øvrige etager).

 � Relevante snit- og detaljetegninger (overgange, inventar, trapper, værn, håndlister,  m.v).
 � Fotodokumentation med forklaringer.

DGNB forbeholder sig ret til på et senere tidspunkt at anmode om individuelle dokumentationsbeviser som en 
del af overensstemmelseskontrollen.

2.X Eksempler: Alternativ opnåelse af point 
Eksempelsamling med tiltag for alternativ opnåelse af point, der kan dokumenteres med andre eksempler, hvis dette op-
fylder formålet med kriteriet. Dokumenteres med tegnings- eller fotomateriale samt skriftlig forklaring. Maksimal pointsum 
angivet. Hvor angivet kan eksempler dog give yderligere/samtidige point i anden indikator.
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