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Referat fra panelmøde 1 i Stående Byggepanel den 25/11 2016 på SBi 

Stående Byggepanel er et forum for åben videndeling mellem en kreds af byg-
geriets parter. Videndelingen gennemføres på regelmæssige panelmøder, hvor 
deltagerne kan fremlægge og drøfte nye emner og egne initiativer. Videndelin-
gen betragtes som partsindlæg, og deltagerne kan ikke støtte ret på drøftelser, 
udtalelser, referater eller anden kommunikation fra møderne. 

Tidspunkt 
Fredag den 25. november 2016, kl. 13:00-15:30 

Sted 
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) 
Aalborg Universitet København (AAU) 
A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV 
Lokale: C1 2.1.042 i bygning ACM15 

Deltagere 
Der var 23 deltagere i panelmødet fra 16 organisationer. Se bilag A. 

Mødemateriale 
Til mødet var der udsendt følgende materiale, hvoraf de tre første var udsendt 
af Niels Haldor Bertelsen, SBi, og det sidste var udsendt af Mette Glavind, TI: 
- Forslag til dagsorden for møde i ”Stående Byggepanel” den 25/11 2016, ud-

arbejdet af Niels Haldor Bertelsen, SBi, dateret 18/11 2016 og i alt 2 sider. 
- Referat fra møde den 14/4 2016 hos BSF, udarbejdet af Jette Snoer, Dansk 

Byggeri, dateret 3/5 2016 og i alt 3 sider. 
- Forslag til ’Arbejdsgrundlag for Stående Byggepanel’, udarbejdet af Niels 

Haldor Bertelsen, SBi, dateret 18/11 2016 og i alt 3 sider. 
- Ansøgning til GI – Dokumentation af innovative byggematerialer, udarbejdet 

af Teknologisk Institut, dateret 20/10 2016 og i alt 8 sider. 

Resumé af mødet 
Der blev fremlagt og drøftet tre nye emner: 1) Kollaps af gitterspær over butiks-
bygning, 2) Kollaps af altan i ældre bygning og 3) Genbrugsplast i dampspær-
rer. Til hvert af disse blev foreslået initiativer, som en eller flere af deltagerne vil 
samarbejde om vedr. planlægning og realisering. 
 Afledt af emnet MgO-plader, som var drøftet på foregående panelmøder, 
blev der givet en orientering om tre initiativer: 1) Dokumentation af innovative 
byggematerialer, 2) Krav til bygningsdele i klimaskærmen og 3) BYG-ERFA 
blad om CE-mærkning af byggevarer. Til hvert indlæg blev givet nogle be-
mærkninger, som deltagerne kan drage nytte af, og som kan styrke videndelin-
gen i Stående Byggepanel, samt bidrage til at øge byggeriets troværdighed. 
 Forslag til arbejdsgrundlag blev drøftet og vedtaget med enkelte tilføjelser fra 
bl.a. FRI, og den reviderede udgave udsendes inden for 1 måned til medlem-
merne. Niels Haldor Bertelsen blev valgt til sekretær. Michael H. Nielsen ud-
sender pressemeddelelse herom efter bemærkningsrunde hos deltagerne. 
 Næste panelmøde (2) er aftalt til fredag den 19. maj 2017, kl. 13-15 hos 
Byggeskadefonden (BSF). Dagsordensforslag sendes senes 1 uge før til Niels. 
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1. Dagsorden og referat fra seneste møde 

Mødeleder og referent  
På mødet blev Michael H. Nielsen valgt som mødeleder og Niels Haldor Bertel-
sen som referent. 

Dagsorden 
Forslag til dagsorden blev godkendt med den undtagelse, at punkt 4 ’Arbejds-
grundlag’ blev drøftet før dagsordenspunkterne 2 og 3. 

Referat fra møde den 14/4 2016 
Mette Glavind, TI, præciserede, at notatet ’Fastsættelse af krav til byggeproduk-
ter’, som er udarbejdet af TI og ETA-DK skal behandles fortroligt. Nærmere om 
initiativet under dagsordenens punkt 3. 
 
Referatet blev godkendt med de givne bemærkninger. 

2. Nye emner til behandling 

SBi og GI havde foreslået følgende emner fremlagt til debat på panelmødet 
med baggrund i indlæg af de angivne personer: 
- Kollaps af gitterspær over butiksbygning, v/ Jørgen Nielsen, SBi 
- Kollaps af altan i ældre bygning, v/ Jørgen Nielsen, SBi 
- Genbrugsplast i dampspærrer, v/ Søren Meyer, GI. 
 
Der var lagt op til, at indlæg gives på max 5 min, og at hvert indlæg efterfølges 
af en debat på højst 5 min. Det er hovedsagelig indlægget som refereres. 

Kollaps af gitterspær over butiksbygning, v/ Jørgen Nielsen, SBi 
Med baggrund i PowerPoint-præsentation gennemgik Jørgen kollaps af gitter-
spær på Nettobutik i Dronningmølle, som fandt sted den 2/4 2016. Sagen er 
analyseret af SBi for Trafik- og Byggestyrelsen (TBST), og resultatet er publice-
ret i SBi 2016:19 ’Kollaps af butiksbygning i Dronningmølle’ v/ Erik Steen Pe-
dersen og Jørgen Nielsen. Se link: http://www.sbi.dk/udgivelser/sbi-forskning-1. 
Det er den fjerde kollaps af gitterspær over butiksbygninger, som vi har kend-
skab til, men der kan være andre, vi ikke har kendskab til, sagde Jørgen. TBST 
har reageret på det, og de har bl.a. udsendt breve til kommuner og spærfabri-
kanter, og de har haft et nærmere samarbejde med Træinformation herom.  
 
Jørgen konkluderede, at der er plads til forbedringer, og at: 
- Det er en stærkt optimeret konstruktion, som kræver meget omhu. 
- Bygherren havde ikke knyttet ingeniørviden til opførelse og tilsyn. 
- Det medførte et inkonsistent projektmateriale, der ikke forudså problemet. 
- Der manglede kendskab til TRÆ 58, som rådgiver og producent brugte. 
- Producenten angiver, at der skal bruges tværafstivning, men angiver ikke 

kræfterne. 
- Tømrerfirmaet har prøvet at afstive spærene, men afstivningen var ikke pro-

jekteret.  
- Bygherren kunne have tilknyttet statiker til opførelsesfasen. 
- Rådgiver og producent burde have vist, at TRÆ 58 ikke gælder store spær. 

http://www.sbi.dk/udgivelser/sbi-forskning-1
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- Producenten burde have angivet kræfterne, som tværafstivningen skulle hol-
de til. 

- Tømrerfirmaet burde have spurgt til styrkekravene for sømforbindelserne. 
- TBST har sendt breve til kommunerne, men er ejere også blevet informeret? 
 
Mikael Koch, Træinformation: Træinformation er i dialog med TBST og spærfa-
brikanterne. Vi er i stand til at levere, og initiativet er i gode hænder. Der bliver 
nu også gjort en indsats fremadrettet fx ved at gøre det mere synligt gennem 
Træinformation, spærfabrikanterne og TBST. Træinformation og BYG-ERFA er 
sammen om at lave BYG-ERFA blad. 

Kollaps af altan i ældre bygning, v/ Jørgen Nielsen, SBi 
Med baggrund i PowerPoint-præsentation gennemgik Jørgen sagen om kollaps 
af ældre altan i Nykøbing Falster. En af fire beton-altaner knækkede 31/7 2016 
og seks unge mennesker faldt 4 meter ned. Der var ingen synlige advarsler, og 
vi står nok med flere farlige eksempler rundt om i landet. Det er en udbredt kon-
struktion, som bl.a. bygger på en generel vejledning fra 1948, hvor et I-profil er 
forankret gennem hulmuren ind i træbjælkelaget og omstøbt med beton. 
 
Jørgen sagde videre, at der havde været problemer med kollaps af samme type 
altan i 80’erne, hvor flere faldt ned og personer kom til skade. Der blev lavet 
BYG-ERFA blad 791120 og BPS rapporter med vejledning i reparationer. BYG-
ERFA bladet er siden blevet annulleret. Vi har ikke fastholdt denne viden, men 
samtidig har almindelig eftersyn ikke kunnet forebygge skaden. I de ældre til-
fælde skete korrosion i betonpladen, mens korrosionen i de seneste tilfælde 
skete på I-jernet i hulrummet mellem for- og bagmur. Der var i det seneste til-
fælde ikke synlig korrosion eller reparation på betonpladen. 

Genbrugsplast i dampspærrer, v/ Søren Meyer, GI 
Søren forklarede, at han deltager på arbejdsgruppemøder i SBi-projekt ’Behov 
for dampspærre i lofter’ kaldet Dalo, som bl.a. er støttet af GI. På seneste møde 
blev der fortalt om lyksaligheder ved brug af genbrugsplast i dampspærrer, men 
ingen reagerede umiddelbart over evt. negative konsekvenser. Efterfølgende 
har Søren talt med andre, som fortalte om flere problemer. Det gav anledning 
til, at der har været en artikel i bl.a. Licitationen, som har givet anledning til en 
del debat.  
 
Søren har fremlagt dette emne til debat, idet han er usikker på, om byggeriet 
herigennem evt. skaber sig et problem med holdbarhed på lang sigt. Han vil 
gerne have af- eller bekræftet, om der er et problem. Det er ikke fordi, at han 
har egen viden om det, men han vil gerne høre andres vurdering heraf. Søren 
har derfor rejst spørgsmålet: ”Har vi styr på det? Han har bl.a. fået dette svar fra 
plastindustrien: ”Vi må antage, at der er en eller anden andel af ny plast i pro-
duktet, og at de overholder gældende standarder for dampspærrer.” Søren syn-
tes, det er vigtigt, at vi drøfter det i Stående Byggepanel, idet en god damp-
spærreløsning er af betydning for kravene i BR, herunder tæthed af bygninger 
både i forhold til indeklima og energiforbrug. Han spørger til slut: ”Har vi her et 
økonomisk eller indeklimamæssigt problem? 
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3. Orientering om deltagernes egne initiativer 

I forbindelse med de foregående møders drøftelse af initiativer, som var afledt 
af emnet MgO-plader, har TI, SBi og BYG-ERFA indvilliget i at give en oriente-
ring om følgende initiativer: 
- Dokumentation af innovative byggematerialer, v/ Mette Glavind og Peder 

Fynholm, TI 
- Krav til bygningsdele i klimaskærmen, v/ Ruut Peuhkuri, SBi 
- BYG-ERFA blad om CE-mærkning af byggevarer, v/ Jens Østergaard, BYG-

ERFA. 
 
Der var lagt op til, at indlæg gives på max 5 min, og at hvert indlæg efterfølges 
af en debat på højst 5 min. Det er hovedsagelig indlægget som refereres. 

Dokumentation af innovative byggematerialer, v/ Mette Glavind og Peder Fynholm, TI 
Mette fortalte, at TI i oktober havde ansøgt InnoByg om et spireprojekt, og at de 
efterfølgende har søgt GI om supplerende finansiering til projektet ’Dokumenta-
tion af innovative byggematerialer. Formålet med projektet er bl.a., at det fortro-
lige dokument kan blive offentliggjort. TI er projektleder på projektet, og det er 
hensigten, at det gennemføres med aktiv deltagelse fra ETA-DK, SBi og Dansk 
Byggeri. Der forventes også deltagelse fra andre af byggebranchens aktører. 
Mette havde til mødet udsendt kopi af GI-ansøgning til orientering. 
 
Peder supplerede med at sige: Projektet er et formidlingsprojekt, som skal klæ-
de byggebranchens parter på, så de kender deres rolle og ansvar i forhold til at 
sikre, at der kun indbygges egnede byggematerialer i byggeriet. 

Krav til bygningsdele i klimaskærmen, v/ Ruut Peuhkuri, SBi 
Med baggrund i PowerPoint-præsentation gav Ruut en status over pilotprojektet 
’Specifikation af krav til bygningsdele i klimaskærmen’, som er støttet af BSF, 
der har SBi som projektleder, og som gennemføres i samarbejde med BSF, 
Dansk Byggeri, TI og ETA-DK. Formålet er at udarbejde en vejledning for købe-
re af nye/uprøvede byggevarer til anvendelse i klimaskærmen, så disse lettere 
kan stille krav til dokumentation af relevante egenskaber. Det skal også overve-
jes, hvorledes en formidling heraf kan ske, så vejledningen bliver anvendt i 
praksis.  
 
Ruut gav herefter en forklaring på ’produkt-hierarkiet’ fra bygning over byg-
ningsdel til byggematerialer og på ’egenskabs-hierarkiet’ med funktioner, på-
virkninger, egenskaber og krav på bygningsdele og delkomponenter i forskellige 
klimazoner. Samlet bliver den viste beskrivelse nok alt for kompleks, hvorfor 
man i pilotprojektet har prøvet at opsætte det til et beslutningsdiagram, som kan 
gøre det enklere. Tilbagemeldinger fra rådgiverne siger, at de ikke vil have no-
get nyt og kompliceret, men at de gerne vil bruge en online løsning, som er en-
kel og operativ. 

BYG-ERFA blad om CE-mærkning af byggevarer, v/ Jens Østergaard, BYG-ERFA 
Jens gennemgik baggrund og henviste til diskussioner på de første møder i 
Stående Byggepanel. Der var dengang meget stof, hvorfor Jens efter fore-
spørgsel i Stående Byggepanel forsøgte at samle det i et letlæst forslag til BYG-
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ERFA blad. På seneste møde bad han om kommentarer til det fremlagte for-
slag. Han har kun modtaget kommentarer fra Jørgen Nielsen, Thomas Bruun og 
Træinformation, som efterfølgende er indarbejdet i en revideret udgave og 
sendt til ny kommentering. TI har nedlagt veto imod dette BYG-ERFA blad, og 
forklarede, at det skyldtes, at der var misbugt informationer fra det fortrolige no-
tat. Jens afviste, at der i erfa-bladet indgår oplysninger fra notatet fra TI og ETA-
DK, som ikke allerede er offentligt tilgængeligt, fx via internettet. Jens har valgt 
at afvente dette møde og spørger: ”Er bladet stadig aktuelt?” 
 
Efter ovenstående tekst er rettet af BYG-ERFA har Mette Glavind, TI, bedt om, 
at følgende tilføjes referatet: ”Mette Glavind forklarede, at det skyldtes, at bladet 
delvist var baseret på et fortroligt notat udarbejdet alene til internt brug i Ståen-
de Byggepanel. Årsagen til, at TI har ønsket, at det ikke må bruges som grund-
lag for offentliggørelse er, at det er kompliceret stof, hvor der ikke i alle tilfælde 
er et entydigt svar på tolkningen, og at emnet er under stor bevågenhed pga. 
MgO-sagen, og TI’s navn er tidligere blevet misbrugt i pressen.” 

4. Arbejdsgrundlag for Stående Byggepanel 

Til mødet var udsendt forslag til ’Arbejdsgrundlag for Stående Byggepanel’, som 
var udarbejdet af Niels Haldor Bertelsen på vegne af Dansk Byggeri, Bygge-
skadefonden (BSF) og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), dateret 18/11 
2016 og i alt 3 sider. 
 
Forslag til arbejdsgrundlag blev på mødet behandlet umiddelbart efter punkt 1 
’Dagsorden og referat fra seneste møde’ og før dagsordenspunkterne 2 og 3 
blev behandlet. 

Forslag til arbejdsgrundlag for Stående Byggepanel 
Der fremkom flere bemærkninger, som her er givet et uddrag af: 
- DTU Byg: Vi deltager gerne i forhold til dette arbejdsgrundlag. 
- DI Byg og FRI: Vi er bekymret for, at det bliver et besluttende organ, og at 

der tages initiativer i gruppen. Vi støtter tanken om videndeling, men vil ger-
ne arbejde videre med en forretningsorden. Vi vil desuden foreslå, at TBST 
inviteres med. 

- BSF: Stående Byggepanel skal ifølge forslag til arbejdsgrundlag ikke træffe 
beslutninger om initiativer, idet det er et forum for åben videnformidling, hvor 
man er frivilligt medlem, og hvor man kan udveksle viden. 

- BvB: Det er lige som en parcelhusforening. 
- Træinfo: Man kunne måske bruge det som et høringsforum. 
- GI: Vi bakker forslaget op, men vi vil selvfølgelig selv træffe beslutning om, 

hvem vi giver støtte til. 
- Danske Byggecentre: Et godt arbejdsgrundlag og det kunne evt. godt være 

initiativbærende. 
- SBi: Vi har uofficielt spurgt TBST, og deres signaler var, at de gerne vil ori-

enteres. Vi tror også, det vil være godt, hvis byggeriet selv forsøger at drøfte 
sine problemer, og at den enkle handler på det. 

- BvB: Vi skal også lære at handle af egen drift og sørge for at lægge proble-
merne frem til drøftelse. Vi kunne måske arbejde for en form for meldepligt, 
hvis vi opdager et problem. 
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- DTU Byg: Vigtigt med faste repræsentanter fra de enkelte organisationer, så 
der bliver en form for stabilitet. 

- Dansk Byggeri: Arbejdsgrundlaget kunne også være en dynamisk aftale, 
som nemt kan ændres på kommende møder, når vi får mere erfaring. Det er 
dog vigtigt, at vi kommer i gang nu på et fælles aftalt grundlag. 

 
Michael foreslog, at DI Byg og FRI udarbejder deres ændringsforslag til ar-
bejdsgrundlaget snarest, og at Niels indarbejder det i forslaget sammen med 
evt. ændringer fra BSF, SBi og Dansk Byggeri. Det reviderede forslag sender 
Niels indenfor 1 måned til alle deltagere, som grundlag for det videre arbejde. 
Efterfølgende forslag til ændringer kan så fremlægges på næste møde. 
- Forslaget blev vedtaget. 
 
Michael foreslog, at Niels rundsender deltagerlisten til alle, og at hver organisa-
tion angiver deres faste deltager og suppleant på maillisten, så den kan udsen-
des sammen med arbejdsgrundlaget. 
- Forslaget blev vedtaget. 
 
Michael foreslog, at Niels virker som sekretær for Stående Byggepanel jf. ar-
bejdsgrundlaget. 
- Forslaget blev vedtaget. 

Pressemeddelelse om etableringen 
Michael konstaterede, at Stående Byggepanel nu var etableret i henhold til det 
reviderede arbejdsgrundlag.  
 
Han foreslog, at han med støtte fra kommunikationschef Jesper Kirkeskov, SBi 
udarbejder en pressemeddelelse, som udsendes snarest efter den har været 
rundsendt til kommentering. 
- Forslaget blev vedtaget. 
 
Opfølgning på mødet: I brev af 6/12 2016 har FRI, Danske Ark og DI Byg givet 
deres forslag til rettelser i arbejdsgrundlaget. DI Byg har i brev af 12/12 2016 
meddelt, at de ikke ønsker at deltage i Stående Byggepanel. Den 22/12 2016 
blev referatet fra panelmøde 1 udsendt til deltagerne vedlagt det reviderede ar-
bejdsgrundlag og deltagerlisten begge dateret 20/12 2016. 

5. Næste møde og eventuelt 

Næste panelmøde 2 blev aftalt til fredag den 19. maj 2017, kl. 13-15. Det afhol-
des hos Byggeskadefonden (BSF), og Niels udsender snarest mødeindkaldelse 
i Outlook kalender. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Niels Haldor Bertelsen 
Sekretær for Stående Byggepanel  
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Bilag A: Deltagere på panelmøde 1 i Stående Byggepanel 

Der deltog følgende 23 deltagere på mødet fra 16 organisationer: 
- BSF: Ole Bønnelycke (ob@bsf.dk)  
- BvB: Paw Engsbye Rasmussen (paw@bvb.dk)  
- Byg Erfa: Susanne Pouline Svendsen (sps@byg-erfa.dk) og Jens Øster-

gaard (jens@dyssen.dk)   
- Bygherreforeningen: Henrik Lindved Bang (hlb@bygherreforeningen.dk)  
- Dansk Byggeri: Michael H. Nielsen (mhn@danskbyggeri.dk) og Niels 

Strange (nst@danskbyggeri.dk)   
- Dansk Industri: Jakob Orbesen (jaor@di.dk)   
- Danske Ark: Paul K. Jeppesen (pkj@danskeark.dk)  
- Danske Byggecentre: Palle Thomsen (pt@bdb.dk) og Bjarne Bonné 

(bbo@bdb.dk) 
- DTU Byg: Niels-Jørgen Aagaard (nja@byg.dtu.dk)  
- ETA Danmark: Thomas Bruun (tb@etadanmark.dk)   
- FRI: Inge Ebbensgaard (ime@frinet.dk)  
- GI: Søren Meyer (sme@gi.dk)  
- MOLIO (Byggecentrum): Jørn Vibe Andreasen (jva@byggecentrum.dk)   
- SBi: Ruut Peuhkuri (rup@sbi.aau.dk), Jørgen Nielsen (jni@sbi.aau.dk), Je-

sper Kirkeskov (jek@sbi.aau.dk) og Niels Haldor Bertelsen 
(nhb@sbi.aau.dk)   

- TI: Mette Glavind (meg@teknologisk.dk) og Peder Fynholm 
(pfy@teknologisk.dk) 

- Træinfo: Mikael Koch (mk@traeinfo.dk) 
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