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Referat for panelmøde 2 i Stående Byggepanel den 19/5 2017 

Stående Byggepanel er et samarbejde om videndeling mellem en kreds af byg-
geriets parter, som har til formål at afhjælpe og forebygge centrale problemer 
og øge byggeriets troværdighed. Videndelingen gennemføres på regelmæssige 
panelmøder, hvor deltagerne kan fremlægge og drøfte nye emner og egne initi-
ativer. Videndelingen formidles åbent med respekt for fortrolighed og betragtes 
som partsindlæg, som man ikke kan støtte ret på.  

Tidspunkt 
Fredag den 19. maj 2017, kl. 13:00-15:10 

Sted 
Byggeskadefonden 
Studiestræde 50 
1554 København V 

Deltagere 
Der er udsendt indbydelser til deltagere fra 18 organisationer og videninstitutio-
ner inklusive de tre nye deltagere fra DBI, Konstruktørforeningen og Sikker-
hedsstyrelsen. Der var i alt 25 deltagere på panelmødet, hvis navne fremgår af 
deltagerlisten i bilag A. 

Præsentationer vedlagt referatet 
Efterfølgende præsentationer blev fremlagt på panelmødet i tilknytning til de 
enkelte dagsordenspunkter, og forfatterne har givet tilladelse til, at de kan of-
fentliggøres og lægges på subwebsite /Stående Byggepanel: 
- Panelmøde 2 Erfaringer fra besigtigelse i Huseftersyn v/ Tommy Glindvad, 

Sikkerhedsstyrelsen 
- Panelmøde 2 Afstivning af store træspær over butiksbygning v/ Jørgen 

Munch-Andersen, Træinformation. 

Der forelå følgende dagsorden til mødet: 
1. Dagsorden og referat fra seneste panelmøde 
2. Formidling, deltagere og arbejdsgrundlag 
3. Nye emner til behandling 
4. Orientering om deltagernes egne initiativer 
5. Næste møde og eventuelt 

Resumé af panelmøde 2 
På panelmøde 2 er fremlagt og drøftet følgende to nye emner, som deltagere 
har ønsket at drøfte med de andre deltagere: Emne 5) ’Dokumentation og an-
vendelse af brandhæmmede træprodukter’ og emne 6) ’Erfaringer med besigti-
gelse af gamle bygninger ved huseftersyn’. Deltagere har desuden orienteret 
om egne initiativer, som kan bidrage til at øge byggeriets troværdighed indenfor: 
Emne 1) Dokumentation af uprøvede byggevarer fx MgO-plader og Emne 2) 
Kollaps af trægitterspær over butiksbygninger. Stående Byggepanel planlægger 
en åben formidling på hjemmeside ol. til senere beslutning og har fået tre nye 
deltagere: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), Konstruktørforeningen 
(KF) og Sikkerhedsstyrelsen (SIK).  
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1. Dagsorden og referat fra seneste panelmøde – 13:00 
Forslag til dagsorden for panelmøde 2, den 19/5 2017 dateret 11/5 2017 blev 
godkendt. 
 
Referat fra panelmøde 1, den 25/11 2016 dateret 20/12 2016 blev godkendt 
med de ændringer der efter en 14 dages kritikrunde er inkluderet heri. 

2. Formidling, deltagere og arbejdsgrundlag – 13:05 

Valg af mødeleder og valgperiode 
Det blev godkendt, at Michael H. Nielsen vælges som mødeleder for panelmø-
der i 2017-18, og at der til Arbejdsgrundlaget tilføjes, at sekretæren og mødele-
deren vælges for 2 år af gangen. 

Nye deltagere og anmodning om deltagelse 
Det blev godkendt, at Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), Konstruk-
tørforeningen (KF) og Sikkerhedsstyrelsen (SIK) deltager i Stående Byggepanel 
fra dette panelmøde 2. 
 
Sekretæren har fået to anmodninger om at blive deltagere i Stående Byggepa-
nel (Anmodning 4 og anmodning 5).  
 
De nuværende deltagere havde ønsket en drøftelse heraf på panelmødet, idet 
det evt. vil kræve en ændring af Arbejdsgrundlaget, da begge ikke opfattes som 
organisationer eller videninstitutioner, som det kræves i Arbejdsgrundlaget.  
 
Der var en længere drøftelse af mulighederne med bl.a. følgende hovedpunkter: 
- De opfattes som en erhvervsvirksomhed eller en erhvervsdrivende non-profit 

fond. 
- Bedst hvis de kunne deltage som repræsentanter for en organisation. 
- Vi bliver for mange, hvis virksomheder kan deltage. 
- De har data om kvalitetsproblemer og økonomi i byggeriet. 
- De kunne medvirke til formidling og fremlægge erfaringer/statistik. 
- De kan godt behandles forskelligt. 
- Det ville være godt, hvis Forsikring og Pension kunne deltage. 
 
Det blev besluttet, at vi udsætter beslutningen til næste panelmøde, så vi kan få 
lejlighed til at belyse mulighederne.  
 
# Sekretæren sender de to virksomheder et brev herom. Mødeleder, sekretær 
og andre i en arbejdsgruppe forbereder indstilling til næste panelmøde. 

Hjemmeside for Stående Byggepanel 
Der var en længere diskussion af rammerne for en hjemmeside for Stående 
Byggepanel, som er sammendraget i følgende udsagn: 
- Vi skal arbejde med åben formidling, men balancere fortrolige oplysninger. 
- Vi skal passe på med henvisninger til specifikke virksomheder. 
- Vi vil ikke bindes op på noget, som vi har drøftet i fortrolighed. 
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- Hjemmesiden kan opfattes som et arkiv og en fælles formidlingskanal. 
- Vi skal præcisere, hvordan åbenhed og fortrolighed kan praktiseres. 
- Skal præsentation offentliggøres kræver det mere tid, og man mister lysten. 
- Havde vi haft hjemmesiden inden MgO-sagen fremkom, kunne vi have be-

grænset følgerne. 
- Vi må ikke bidrage til at sprede rygter om at produkter kan være dårlige. 
- Om præsentationer kan offentliggøres må være op til forfatteren, men vi skal 

passe på, at formidlingen ikke bliver ujævn. 
- Vi må ikke være berøringsangste, men skal videndele og reflektere.  
- Referatet kan fx godkendes til offentliggørelse af deltagerne, og hvis drøftel-

serne på panelmødet er fortrolige kan de udelades fra referatet. 
- Dagsorden, Arbejdsgrundlag og deltagere kan fx komme på hjemmesiden. 
- Der kunne måske arbejdes både med Dropbox og hjemmeside til arkivering 

og formidling, men det skal også være enkelt at vedligeholde og drive. 
- Hvem har ejerskabet til hjemmesiden – følger den sekretæren? 
 
Med baggrund i en præsentation, som Jesper Kirkeskov viste med forslag til 
hjemmesiden, forklarede sekretæren om hovedpunkter på følgende sider, som 
forventes opdateret efter hvert panelmøde: 
- Forside – Hvad står Stående Byggepanel for samt kalender og nyheder 
- Arbejdsgrundlag – Her vises gældende Arbejdsgrundlag og arkiv over gamle 

arbejdsgrundlag 
- Deltagere – Her vises gældende deltagerliste og arkiv over gamle deltagerli-

ster 
- Panelmøder – Her vises indkaldelse, referat og præsentationer per møde 
- Emner – Her vises emnedagbog med baggrund i referaterne 
- Henvisninger – Her vises præsentationer og notater, som kan offentliggøres. 
 
# Sekretæren udarbejder med støtte fra en arbejdsgruppe forslag til hjemmesi-
den www.sbi.dk/Stående_Byggepanel, som pt. er placeret på SBi, men som 
flytter med sekretæren, idet den ejes af Stående Byggepanel. Forslaget sendes 
til godkendelse med en 14. dages høringsperiode hos deltagerne, hvorefter den 
kan offentliggøres, hvis der er enighed herom.  
 
Der kan evt. være behov for, at referatet fra panelmøde 1 ændres og præsenta-
tioner fjernes, som forfatterne ikke ønsker offentliggjort. 

Arbejdsgrundlag 
# Der skal ændres i Arbejdsgrundlaget som følge af punktet ’Valg af mødeleder 
og valgperiode’ samt formidling gennem hjemmeside som følge af punktet 
’Hjemmeside for Stående Byggepanel’. Sekretæren udarbejder forslag hertil, 
som sendes til godkendelse med en 14. dages høringsperiode hos deltagerne. 

3. Nye emner til behandling 

På foregående panelmøde har følgende nye emner været fremlagt og drøftet:  
1) Dokumentation af uprøvede byggevarer fx MgO-plader 
2) Kollaps af trægitterspær over butiksbygninger 
3) Kollaps af gamle betonaltaner i ældre bygninger 
4) Dokumentation af dampspærre med genbrugsplast. 

http://www.sbi.dk/St%C3%A5ende_Byggepanel


 

4 

  
På panelmøde 2 har nævnte deltagere ønsket fremlagt følgende nye emner til 
drøftelse mellem deltagerne: 
5) Dokumentation og anvendelse af brandhæmmede træprodukter. Ønskes 

fremlagt af Teknologisk Institut og Træinformation 
6) Erfaringer med besigtigelse af gamle bygninger ved huseftersyn. Ønskes 

fremlagt af Sikkerhedsstyrelsen. 

Emne 5) Dokumentation og anvendelse af brandhæmmede træprodukter 
Teknologisk Institut og Træinformation havde til panelmøde 2 øn-
sket at fremlægge emnet ’Dokumentation og anvendelse af brand-
hæmmede træprodukter’ til drøftelse mellem deltagerne. Nærmere 
information om emnet kan fås ved henvendelse til dem. 
 
Indlæg om emnet v/ Peder Fynholm, Teknologisk Institut: 
Brandhæmmede træprodukter har gennem en årrække oplevet en 
stadigt stigende anvendelse i såvel indvendige som udvendige kon-
struktioner. Grundlaget for dokumentation af brandegenskaberne på 
området skaber imidlertid forvirring blandt byggebranchens parter 
med dertil hørende risiko for, at de produkter, der er på markedet, 
ikke lever op til de krav, der stilles til anvendelsen. 
 
Brandhæmmede træprodukter er en passiv brandbeskyttelse, hvor træproduk-
terne påføres brandhæmmende midler, som kan påføres ved trykimprægnering, 
dypning eller bemaling. Brandklassificering af træprodukter af overflader skal 
lovpligtig certificeres, hvis produktet omfattes af en EN-standard, mens brand-
beskyttelsesevne ikke skal lovpligtig certificeres, men kan frivillig certificeres. 
 
Der er forvirring på området, idet: 
- Ikke alle produkttyper er omfattet af produktstandarder for certificering 
- Dokumentationen kommer i mange former 
- Køberne af træprodukter har svært ved at vurdere dokumentationen 
- Produktstandarder er utilstrækkelige 
- Egnethed til anvendelse er ikke en del af certificering, men er nødvendig. 
 
Internationalt arbejdes med fælles guideliner for notificerede organer og på nor-
disk plan arbejdes med bedre formidling. Teknologisk Institut har startet et for-
midlingsprojekt støttet af leverandører af brandhæmmede træprodukter. Projek-
tet skal medvirke til, at byggebranchens aktører bliver bedre klædt på til at kun-
ne vurdere dokumentation af egnethed for brandhæmmede træprodukter. 
 
Drøftelser om emnet: 
Gennem deltagernes drøftelse fremkom der bl.a. følgende bemærkninger: 
- Godt at emnet bliver bragt frem, og indlægget belyser problemstillingen både 

historisk og med muligheder for forbedring. 
- Spørgsmålet er vel her, hvornår er dokumentationen fra producenten ok i 

forhold til den givne anvendelse i bygningen? Er det ikke afsætningsle-
det/producenterne, som skal sørge for den rigtige dokumentation og infor-
mation om brandhæmmede træprodukter? 

 

Bygningsejer og valg af 
byggevare i forhold til 
egenskaber og pris 

Producent og byggevarer 
med dokumentation 

Tegning: Peder Fynholm, Teknologisk Institut, 19. maj 2017 
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- Ejer og bygherre vil gerne have hjælp fra rådgivere og entreprenører til valg 
af produkt med rigtig dokumentation, men de mangler viden og har svært 
ved at gennemskue dokumentationen og myndighedskravene.  

- Der er også mangel på viden i butiks- og grossistleddet om krav til mærkning 
og dokumentation i forhold til den givne anvendelse, og hvad man gør, når 
de og andre bearbejder de brandbeskyttede træprodukter. 

- Har man konstateret problemer med sikkerheden (brandulykker) eller skader 
på bygninger – Altså, hvad er den rygende pistol?  

- Spørgsmålet er, om dem der overholder reglerne, taber i konkurrencen, og 
andre skyder en økonomisk genvej – Nogen lider et økonomisk tab.  

- Vil det sige, at dokumentation og anvendelse ikke altid passer sammen, og 
løsningen er en bedre information til sælgere der tager en økonomisk genvej 
og købere der ikke kan gennemskue krav og dokumentation i forhold til an-
vendelse? 

- Mangelfuld og svingende dokumentation i forhold til anvendelsen er et gene-
relt emne, som bør være et OBS-punkt for flere produkter og egenskaber. 

Emne 6) Erfaringer med besigtigelse af gamle bygninger ved huseftersyn 
Sikkerhedsstyrelsen er fra dette panelmøde 2 blevet ny deltager i Stående Byg-
gepanel og har ønsket at give et indlæg om ’Erfaringer med besigtigelse af 
gamle bygninger ved huseftersyn’ og drøfte bedre udnyttelse af erfaringerne 
med de andre deltagere. 
 
Indlæg v/ Tommy Glindvad, Sikkerhedsstyrelsen (SIK): 
Indlægge blev givet med baggrund i en præsentation af Tommy Glindvad, som 
kan offentliggøres af Stående Byggepanel. 
 
Tommy orienterede først om Sikkerhedsstyrelsen og sagde, at de så store mu-
ligheder i samarbejde om usikkerheder inden for Stående Byggepanel. Han for-
klarede herefter om Huseftersynsordningens (HE) indhold og historie, og at den 
fra 1. januar 2017 var blevet familiesammenført med Sikkerhedsstyrelsen. Fra 
1996-2003 er der udarbejdet ca. 200.000 tilstandsrapporter, i perioden 2004-08 
blev det til ca. 280.000, og i perioden 2009-15 blev det til 427.537, hvilket i alt er 
over 900.000 tilstandsrapporter. I perioden 2012-15 er der desuden udarbejdet 
207.746 elinstallationsrapporter.  
 
Spørgsmålet er nu, om man kan udnytte disse data bedre, hvis vi ’trykker huset 
på maven’ og kikker på skader og risiko for skader, og om vi måske kan lære at 
give en bedre risikovurdering af de ca. 70.000 huse, som bliver tilstandsbeskre-
vet hvert år. Dataene er delt op i 11 forskellige bygningsdele og bemærkninger 
til 16 specifikke områder om skadesomfang med følgende karakterer: Kosmeti-
ske, Mindre alvorlige, Alvorlige og Kritiske skader.  
 
Spørgsmålet er nu: Hvad kan SIK levere, og hvad kan SIK få ud af Stående 
Byggepanel. Med denne appetitvækker vil SIK derfor gerne invitere de andre 
deltagere ind i en arbejdsgruppe om emnet. 
 
Drøftelser om emnet: 
Gennem deltagernes drøftelse af emnet fremkom der bl.a. følgende bemærk-
ninger: 
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- Der var stor ros til indlægget og opfordring om samarbejdet. 
- Det foreslås, at der afholdes et separat arbejdsgruppemøde med SIK som 

ansvarlig, og hvor der også indbydes udførende og praktikere. 
- Når vi kikker fremad skal vi også kikke bagud og bruge statistikken. 
- Der ønskes en faglig dybde, for at kunne forstå risikovurdering. 
- Det store volumen i HE er meget interessant, men tag de seneste år. 
- Disse erfaringer kan være til stor gavn for forskningen. 
- Det ville være godt, hvis vi også kunne få erfaringer fra forsikringsselskaber. 
 
Tommy vil indkalde til arbejdsgruppemøde om emnet. 

4. Orientering om deltagernes egne initiativer 

Deltagerne havde ønsket at orientere om egne initiativer inden for følgende 
emner, men der blev kun tid til de to første: 
1) Dokumentation af uprøvede byggevarer fx MgO-plader 
2) Kollaps af trægitterspær over butiksbygninger 
3) Kollaps af gamle betonaltaner i ældre bygninger 
4) Dokumentation af dampspærrer med genbrugsplast. 

Byg-Erfa blad om CE-mærkning af byggevarer v/ Susanne P. Svendsen: Emne 1) 
Susanne sagde, at det gamle forslag til BYG-ERFA blad er lagt til side, og der 
er udarbejdet et nyt blad med Jørgen Nielsen og Thomas Bruun som forfattere. 
Det har været forelagt teknikergruppen, og det forventes udgivet juni 2017. Bla-
det er en nødvendig information til byggeriets parter, som supplerer vejlednin-
gen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

TI spireprojekt om innovative produkter v/  Peder Fynholm, TI: Emne 1) 
Peder sagde; at TI gerne vil invitere alle til at deltage i spireprojektet ’Dokumen-
tation af innovative bæredygtige byggematerialer’, som også er støttet af GI. 
Her vil vi drøfte, hvordan vi kan få dokumentationen tolket og forklaret, så den 
kan bruges af alle. 
 
Det er projektets formål: 
- At klæde byggebranchens parter på, således at alle kender deres rolle og 

ansvar ift. at sikre, at der kun indbygges byggematerialer i byggeriet, som er 
egnet til deres anvendelse i det aktuelle byggeri. 

- At bidrage til vejledninger og anvisninger mv., der kan bygge bro mellem 
funktionskravene til bygningerne og ydeevnedeklarationerne for byggepro-
dukterne. 

- At styrke efterspørgselssidens viden i forhold til at vurdere egnethed af byg-
gematerialer, der påtænkes anvendt i konkrete situationer, herunder at kun-
ne gennemskue indholdet i leverandøranvisninger, CE mærkninger, ETA´er 
m.m. 

 
Drøftelser om spireprojektet: 
- Er projektet kun rettet mod sælgerne, hvad med købersiden? 
- Vi har en asymmetri i formidlingen og mangler efterspørgselssiden. 
- Der er også behov for at arbejde med leverandørsiden. 
- Efterspørgsels- og købersiden forklares bl.a. i SBi/BSF-projektet. 
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SBi/BSF-projekt om krav til bygningsdele v/ Jørgen Nielsen, SBi: Emne 1) 
Orienteringen udsat til næste panelmøde. 

Dokumentation af nye grønne produkter – en ny guide fra Realdania: Emne 1) 
Jørgen Munch-Andersen har efter mødet orienteret om, at Realdania her i 2017 
har udgivet publikationen ’Guide til dokumentation af nye grønne produkter til 
byggeriet’, som kan findes på linket: http://www.test-din-baeredygtige-
loesning.dk/guide/Pages/default.aspx  

Afstivning af store træspær v/ Jørgen Munch-Andersen, TræInfo: Emne 2) 
Med baggrund i sin præsentation, som er bilagt referatet, og som 
kan offentliggøres, orienterede Jørgen om årsagen til kollaps af de 
store trægitterspær over butiksbygninger. 
 
Der var svigt i spærhoved, som alene kunne udløses af egenvægten 
fra tegltaget. Der var svigt i hanebånd, som var synlige i tagrummet, 
og som manglede afstivning og træbeklædning til at stabilisere. Der 
var også svigt i valmspær, hvor valmstol for flerdobbelte spær 
manglede afstivning. 
 
Initiativer: BYG-ERFA har udgivet et 2-siders erfaringsblad, der vil udkomme en 
vejledningspjece fra TBST, og TræInfo vil udbygge TBST-pjecen i en TRÆfakta 
i samarbejde med Spærforeningen. TBST vil også udgive en pjece om stål-
rammer og opdatere pjecen om forebyggelse af skader fra naturlaster så som 
vind- og snelast. 

Tagkollaps på hal i Hinnerup v/ Jørgen Nielsen, SBi: Emne 2) 
Orienteringen udsættes til næste panelmøde. 

Orientering med relation til kollaps af gamle betonaltaner: Emne 3) 
Orienteringen udsættes til næste panelmøde. 

Orientering med relation til dampspærrer med genbrugsplast: Emne 4) 
Orienteringen udsættes til næste panelmøde. 

5. Næste møde og eventuelt 

Panelmøde 3 planlægges afholdt torsdag den 23. november 2017, kl. 13-15 hos 
Dansk Byggeri efter standarddagsorden. Niels-Jørgen Aagaard, Byg-DTU vil 
gerne fremlægge et oplæg om krav til dokumentation, som er et generelt OBS-
punkt, og som fx kan belyses med relation til emne 1), 2), 4) eller 5). Desuden 
kan der gives en orientering om de under punkt 4 udsatte egne initiativer. 
 
Eventuelt:  
Søren Meyer opfordrede til, at nogen sætter sig sammen for at vurdere, om der 
er behov for en hurtig formidlingsindsats om krav til dampspærre, som kunne 
formidles inden initiativer under emne 4) bliver afsluttet om et par år. Flere bak-
kede opfordringen op med konkrete forslag til samarbejde.  
. 
Med venlig hilsen: Niels Haldor Bertelsen, Sekretær for Stående Byggepanel  

http://www.test-din-baeredygtige-loesning.dk/guide/Pages/default.aspx
http://www.test-din-baeredygtige-loesning.dk/guide/Pages/default.aspx
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Bilag A: Deltagerliste for panelmøde 2 den 19/5 2017 

Til mødet var der i alt 25 deltagere 
 
Deltagere til panelmøde 2 
Bjarne Bonné (bbo@bdb.dk) 
Brian V. Jensen (bvj@dbi-net.dk) 
Gert Johansen (gert@kf.dk) 
Henrik Lindved Bang (hlb@bygherreforeningen.dk) 
Inge Ebbensgaard (ime@frinet.dk) 
Jesper Kirkeskov (jek@sbi.aau.dk) 
Jørgen Munch-Andersen (jma@traeinfo.dk) 
Jørgen Nielsen (jni@sbi.aau.dk) 
Jørn Vibe Andreasen (jva@byggecentrum.dk) 
Kathrine Birkemark Olesen (kabo@teknologisk.dk ) 
Mette Glavind (meg@teknologisk.dk) 
Michael H. Nielsen (mhn@danskbyggeri.dk) 
Mikael Koch (mk@traeinfo.dk) 
Niels Haldor Bertelsen (nhb@sbi.aau.dk) 
Niels Strange (nst@danskbyggeri.dk) 
Niels-Jørgen Aagaard (nja@byg.dtu.dk) 
Ole Bønnelycke (ob@bsf.dk) 
Paul K. Jeppesen (pkj@danskeark.dk) 
Paw Engsbye Rasmussen (paw@bvb.dk) 
Peder Fynholm (pfy@teknologisk.dk) 
Susanne Pouline Svendsen (sps@byg-erfa.dk) 
Søren Meyer (sme@gi.dk) 
Thomas Bruun (tb@etadanmark.dk) 
Torben Valdbjørn Rasmussen (tvr@sbi.aau.dk) 
Tommy Glindvad (tgl@sik.dk) 
 
Afbud fra: 
Graves K. Simonsen (gks@bygherreforeningen.dk)  
Jesper Ditlev (jd@dbi-net.dk) 
Jette Leth Fejerskov Djælund (jette@kf.dk) 
Palle Thomsen (pt@bdb.dk) 
Peter Andreas Sattrup (pas@danskeark.dk) 
Ruut Peuhkuri (rup@sbi.aau.dk) 
Thorkild Ærø (tka@sbi.aau.dk) 
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