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Dagsorden for panelmøde 3 i Stående Byggepanel den 23/11 2017 

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

Tidspunkt 
Torsdag den 23. november 2017, kl. 13:00-15:00 

Sted 
Dansk Byggeri 
Nørre Voldgade 106 
1358 København K 

Deltagere 
– Der er den 21/5 2017 udsendt indbydelse med dagsorden jf. arbejdsgrundla-

get til 18 organisationer samt til Forsikring & Pension, som er ny deltager. 
– Der forventes pt. 22 deltagere til panelmøde 3 jf. bilag A.  
– Michael H. Nielsen er mødeleder. 

Vedlagt 
– Godkendt referat fra Panelmøde 2 den 19/5 2017 hos Byggeskadefonden 

dateret 13/6 2017 
– Gældende arbejdsgrundlag for Stående Byggepanel dateret 13/6 2017. 
– Gældende deltagerliste for Stående Byggepanel dateret 13/6 2017. 
 
Forslag til dagsorden 

1. Dagsorden, referat fra seneste møde og nye deltagere (13:00-13:10) 

– Forslag til dagsorden. 
– Godkendt referat fra Panelmøde 2 den 19/5 2017. 
– Forsikring & Pension er blevet godkendt som ny deltager ved Tine Aabye 

(taa@forsikringogpension.dk) og suppleant Christina Christensen 
(cch@forsikringogpension.dk). 

– Hos Danske Byggecentre indtræder Martin Kroggaard Møllemand 
(mkm@bdb.dk) som suppleant i stedet for Bjarne Bonné (bbo@bdb.dk) 

– Kort præsentationsrunde. 

2. Nye emner til behandling (13:10-13:30) 

Indlæg anmeldes senest 1 uge før panelmødet, og de gives på max 5 min efter-
fulgt af deltagerdialog på max 5 min. 

Emne 7: Højhusbrand i London og danske perspektiver 
– Indlæg om højhusbranden i Grenfell Tower i London den 14/6 2017 

v/ Brian V. Jensen, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.  

mailto:taa@forsikringogpension.dk
mailto:cch@forsikringogpension.dk
mailto:mkm@bdb.dk
mailto:bbo@bdb.dk
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I indlægget sætter Brian fokus på, hvordan facadesystemet på bygningen var 
udført herunder brugen af facadeplader som regnskærm. Erfaringerne fra 
London sættes derefter i et dansk perspektiv. 
https://da.wikipedia.org/wiki/Branden_i_Grenfell_Tower  

– Deltagerdialog. 

Emne 8: Alment byggeteknisk fælleseje og fx TOR-sagen 
– Indlæg om alment byggeteknisk fælleseje ud fra fx TOR-sagen 

v/ Ruut Peuhkuri, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) AAU København. 
Konkurrencerådet har 31/5 2017 truffet sin afgørelse i TOR-sagen (Tagpap-
branchens Oplysningsråd).  
https://molio.dk/bygnet/nyhed/article/afgoerelse-af-sag-om-tor-anvisninger/  
https://www.kfst.dk/media/46145/afgoerelse-offentlig-ikke-fortrolig-tagpap-
31maj2017-opt-09juni2017-endelig.pdf  
I indlægget sætter Ruut fokus på projekt om ny SBi-anvisning om lægning af 
banevarer på flade tage, som kan udfylde tomrummet efter nedlægningen af 
TOR. Ruut giver desuden et resumé af drøftelserne på temamødet i SBi’s 
Rådgivende Forum den 8/11 2017 om ’Hvad er fremtiden for byggeriets al-
mene tekniske fælleseje?’ 
http://kursus.sbi.dk/Pages/SBiOfflineCourseDetails.aspx?Course=29  

– Deltagerdialog. 

3. Orientering om deltagernes egne initiativer (13:30-14:40) 

Indlæg anmeldes senest 1 uge før panelmødet, og de gives på max 5 min efter-
fulgt af deltagerdialog på max 5 min. 

Emne 1: CE-mærkning af byggevarer fx MgO-plader 
– Voldgiftsrette har den 21/6 2017 afsagt den første principieller kendelse om 

MgO-plader. 
https://voldgift.dk/kendelse-vedr-mgo-plader/  
http://www.bsf.dk/media/1747/foerste-principielle-afgoerelse-af-mgo-sag.pdf  
Ole Bønnelycke har til panelmøde 3 foreslået et indlæg af partner og advokat 
Liv Helth Lauersen, Sirius advokater http://www.siriusadvokater.com , men 
Liv havde desværre ikke mulighed for at deltage i panelmødet med et ind-
læg. Ole foreslår, at vi evt. indkalder til et ekstraordinært møde, som også 
kan inkludere andre lignende problemstillinger. 

– Evt. indlæg af Niels-Jørgen Aagaard om dokumentation, som også kan bru-
ger i emne 2, 4 og 5. 

– Evt. kort status om andre initiativer. 
– Deltagerdialog. 

Emne 2: Kollaps af store gitterspær over butiksbygninger og haller 
– Tagkollaps på hal i Hinnerup 

v/ Jørgen Nielsen, SBi 
Der er nu udarbejdet analyserapport over sagen, og den er sendt til TBST. 
Jørgen vil orientere om forløbet og de byggetekniske problemstillinger i sa-
gen, samt hvor sagen ligger nu. 

– Evt. kort status om andre initiativer. 
– Deltagerdialog. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Branden_i_Grenfell_Tower
https://molio.dk/bygnet/nyhed/article/afgoerelse-af-sag-om-tor-anvisninger/
https://www.kfst.dk/media/46145/afgoerelse-offentlig-ikke-fortrolig-tagpap-31maj2017-opt-09juni2017-endelig.pdf
https://www.kfst.dk/media/46145/afgoerelse-offentlig-ikke-fortrolig-tagpap-31maj2017-opt-09juni2017-endelig.pdf
http://kursus.sbi.dk/Pages/SBiOfflineCourseDetails.aspx?Course=29
https://voldgift.dk/kendelse-vedr-mgo-plader/
http://www.bsf.dk/media/1747/foerste-principielle-afgoerelse-af-mgo-sag.pdf
http://www.siriusadvokater.com/
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Emne 3: Kollaps af betonaltaner i ældre bygninger 
– Indlæg om projektet ”Sikker altan” der er finansieret af GI  

v/ Kathrine Birkmark Olesen, TI 
Projektet er bevilliget efter, at der var set flere bygningsskader, hvor altaner 
var årsagen til skader eller kollaps. Der er udsendt en altanvejledning fra 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST). Nærværende projekt bygger videre 
på dette initiativ. Der bliver udarbejdet to vejledninger som en del af projek-
tet. 

– Evt. orientering af Niels-Jørgen Aagaard om projektforslag fra DTU mf. 
– Evt. kort status om andre initiativer. 
– Deltagerdialog. 

Emne 4: Genbrugsplast i dampspærrer  
– Projekt igangsat af SBi, TI, DTU oa. 

v/ Ruut Peuhkuri, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) AAU København. 
Med baggrund i Torben Valdbjørn Rasmussens præsentationer fra panel-
møde 2, som han ikke fik lejlighed til at fremlægge, vil Ruut give en kort sta-
tus over projektet. 

– Evt. kort status om andre initiativer. 
– Deltagerdialog. 

Emne 5: Brandhæmmede træprodukter dokumentation og anvendelse 
– Evt. kort status om initiativer. 
– Deltagerdialog. 

Emne 6: Tilstandsrapporter for  gamle bygninger i Huseftersyn 
– Tommy Glindvad, Huseftersyn, Sikkerhedsstyrelsen har efter panelmøde 2 i 

brev af 27/9 2017 udsendt en opfordring til samarbejde om ’Udtræk fra til-
standsrapporter i Huseftersyn til fælles gavn’. BSF, SBi og TI har for nærvæ-
rende svaret Tommy med givet tilsagn om samarbejde. Tommy vil på pa-
nelmøde 4 give en status over arbejdet. 

– Evt. kort status om andre initiativer. 
– Deltagerdialog. 

4. Formidling, nye deltagere og arbejdsgrundlag (14:40-14:55) 

– Formidling: 
Hjemmesiden http://www.staaendebyggepanel.aau.dk/ er nu blevet etableret, 
og vi prøver bl.a. at samle erfaringerne fra panelmøderne i små ’dagbøger’, 
som resumerer af drøftelser om emne og initiativer med baggrund i refera-
terne.  

– Nye deltagere:  
Jf. punkt 1 er Forsikring & Pension godkendt som ny deltager. Disse og an-
dre ændringer indføjes i deltagerlisten, som udsendes sammen med refera-
tet. 

– Status på forespørgsler om deltagelse. 
– Valg af sekretær for 2018-19: 

Niels Haldor Bertelsen blev på panelmøde 1 den 25/11 2017 valgt som se-
kretær for Stående Byggepanel for perioden 2016-17. Der skal vælges se-
kretær for perioden 2018-19. 

http://www.staaendebyggepanel.aau.dk/
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5. Næste møde og eventuelt (14:55-15:00) 

– Forslag til panelmøde 4 onsdag den 23/5 2017, kl. 13-15, hvem er vært? 
– Eventuelt. 

Tilmelding og afbud 
Deltagelse bekræftes på udsendt invitation eller på mail til Niels Haldor Bertel-
sen nhb@sbi.aau.dk senest tirsdag den 21/11 2017. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Niels Haldor Bertelsen 
Sekretær for Stående Byggepanel 
Statens Byggeforskningsinstitut 
Aalborg Universitet København 
nhb@sbi.aau.dk og mobil 5178 1602  

mailto:nhb@sbi.aau.dk
mailto:nhb@sbi.aau.dk
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Bilag A: Foreløbig deltagerliste opgjort 20/11 2017 

Til Panelmøde 3 har følgende 22 deltagere pt. tilmeldt sig på indbydelsen. 
 
Deltager Tilmeldt 
Brian V. Jensen (bvj@dbi-net.dk) Accepteret 
Gert Johansen (gert@kf.dk) Accepteret 
Graves K. Simonsen (gks@bygherreforeningen.dk) Accepteret 
Henrik Stang (hs@byg.dtu.dk) Accepteret 
Inge Ebbensgaard (ime@frinet.dk) Accepteret 
Jette Leth Fejerskov Djælund (jette@kf.dk) Accepteret 
Jørgen Nielsen (jni@sbi.aau.dk) Accepteret 
Jørn Vibe Andreasen (jva@byggecentrum.dk) Accepteret 
Kathrine Birkenak Olesen (kabo@teknologisk.dk) Accepteret 
Martin Kroggaard Møllemand (mkm@bdb.dk) Accepteret 
Mette Glavind (meg@teknologisk.dk) Accepteret 
Michael H. Nielsen (mhn@danskbyggeri.dk) Accepteret 
Mikael Koch (mk@traeinfo.dk) Accepteret 
Niels Haldor Bertelsen (nhb@sbi.aau.dk) Accepteret 
Niels-Jørgen Aagaard (nja@byg.dtu.dk) Accepteret 
Ole Bønnelycke (ob@bsf.dk) Accepteret 
Paw Engsbye Rasmussen (paw@bvb.dk) Accepteret 
Ruut Peuhkuri (rup@sbi.aau.dk) Accepteret 
Susanne Pouline Svendsen (sps@byg-erfa.dk) Accepteret 
Søren Meyer (sme@gi.dk) Accepteret 
Thomas Bruun (tb@etadanmark.dk) Accepteret 
Tine Aabye (taa@forsikringogpension.dk) Accepteret 
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