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Referat fra panelmøde 4 i Stående Byggepanel den 23/5 2018 

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 i arbejdsgrundlaget er rammerne for samarbejdet aftalt.  

Tidspunkt 
Onsdag den 23. maj 2018, kl. 13:00-16:15 

Sted 
Bygherreforeningen, Borgergade 111, 1300 København K 

Deltagere 
– Der var den 8/12 2018 udsendt indbydelse med dagsorden jf. arbejdsgrund-

laget til de 19 deltagerorganisationer jf. deltagerlisten af 23/11 2017. 
– Der var i alt 27 deltagere fra 18 organisationer til panelmøde 4 jf. bilag A.  
– Michael H. Nielsen var mødeleder og Niels Haldor Bertelsen var referent. 

Præsentationer 
– Panelmøde4-a Gamle mursten N Strange Byggeri Regler Teknik 
– Panelmøde4-b EPD DK miljødeklaration Henrik Fred Larsen, TI 
– Panelmøde4-c Alment teknisk fælleseje Paw E Rasmussen BvB 
– Panelmøde4-d Alment teknisk fælleseje Peter Vogelius SBi 
– Panelmøde4-e Dokumentation af statik Niels-Jørgen Aagaard DTU. 

Dagsorden 
1. Dagsorden, referat og deltagere ...................................................................... 2 
2. Nye emner til behandling ................................................................................. 2 
3. Orientering om deltagernes egne initiativer ..................................................... 4 
4. Formidling, arbejdsgrundlag og udvikling i 2018-19 ........................................ 9 
5. Næste møde og eventuelt ............................................................................. 10 
6. Fagligt tema: Dokumentation af bygningens statiske sikkerhed ................... 10 
Bilag A: Deltagerliste for panelmøde 4 den 23/5 2018 ...................................... 11 

 Resumé af panelmøde 4 
Som nyt emne blev drøftet de generelle principper for genbrug af gamle mur-
sten i nyt murværk, og hvordan EPD miljøvaredeklaration anvendes samt sam-
spillet med andre egenskaber for nyt murværk. Ny information blev fremlagt om 
MgO-sagen (emne 1), Huseftersyn (emne 6) og højhusbranden i London (emne 
7). Alment Teknisk Fælleseje (ATF) blev drøftet bredt dels med baggrund i 
MgO-sagen og TOR-sagen og dels med baggrund i morgenmøde på TI og SBi-
projekt om ATF. Der er stor interesse for at drøfte ATF på kommende panelmø-
der for at finde en fælles håndtering. Som fagligt tema sidst på mødet gav DTU 
Byg et indlæg om dokumentation af statisk sikkerhed for bærende konstruktio-
ner, som fortsættes på panelmøde 5. Panelmøde 5 er planlagt til 21/11 2018 
hos Molio. Forslag til indlæg og emner sendes til sekretæren senest 13/11 
2018. NB: De to datoer er efter mødet ændret til 29/11 2018 og 22/11 2018.  
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1. Dagsorden, referat og deltagere 

Dagsorden 
– Som aftalt på panelmøde 3 blev der som noget nyt indlagt et fagligt tema på 

1 timer efter den ordinære dagsorden. Her er der mulighed for at formidle og 
drøfte en central problemstilling mere indgående. 

– Det fremlagte forslag til dagsorden blev godkendt. 

Referat 
– Referat fra panelmøde 3 den 23/11 2017 dateret 7/1 2018 blev godkendt. 

Deltagere 
– Deltagerne præsenterede sig kort. 
– Parcelhusejernes Landsforening har i brev af 18. maj 2018 til sekretæren 

anmodet om at blive deltager i Stående Byggepanel. Deltagerne have en 
diskussion af anmodningen og generelt om deltagernes bidrag til arbejdet i 
Stående Byggepanel. Panelmødet godkendte Parcelhusejernes Landsfore-
ning som deltager i Stående Byggepanel. De repræsenteres ved Allan Mal-
skær (formand@parcelhus.dk) og suppleant Jørn Bitsch (sekretariat@par-
celhus.dk). 

– Deltagerlisten revideres og dateres 23/5 2017, og den vedlægges referatet. 

2. Nye emner til behandling 

Indlæg om nye emner i Stående Byggepanel skal anmeldes senest 1 uge før 
panelmødet til sekretæren, og de gives på max 5 min efterfulgt af en deltager-
dialog på max 5 min. Til panelmøde 4 var anmeldt ’Genbrug af gamle mursten’. 

Emne 9: Genbrug af gamle mursten med 3. parts miljøvaredeklaration 

Emnet er foreslået af Niels Strange, Dansk Byggeri. Der ønskes en videndeling 
om de generelle principper om gamle mursten i nyt murværk, herunder hvordan 
en miljøvaredeklaration ses i sammenhæng med andre byggevareegenskaber, 
samt hvordan de spiller sammen med krav, beskrivelser, udførelse og vedlige-
holdelse af nyt murværk med gamle mursten. Udgangspunktet er EPD Dan-
marks miljøvaredeklaration af genbrugte mursten fra Gamle Mursten ApS i 
2017, men videndelingen drejer sig ikke op den aktuelle deklarering af genbrug-
te mursten fra Gamle Mursten ApS, men om de generelle principper. 
 
Indlæg er fremlagt af: 
– Niels Strange, Byggeri, Regler og Teknik. Han har siden, han stillede forsla-

get fratrådt sin stilling i Dansk Byggeri. 
– Henrik Fred Larsen, EPD Danmark, programoperatør, Teknologisk Institut. 
 
EPD Danmark (EPD, Environmental Product Declaration) er en organisation 
etableret i 2014, som udgiver miljøvaredeklarationer for byggevarer i henhold til 
kravene i den europæiske standard EN 15804, og som arbejder for en europæ-
isk harmonisering af verificerbar dokumentation af byggevarers miljøegenska-
ber. En styregruppe på 10 faste medlemmer sikre, at EPD Danmarks er rele-
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vant for markedet samt har troværdighed, konsistens og gennemsigtighed i de 
procedurer, der er dannet i organisationen. Operatør for EPD Danmarks er: 
Center for Bygninger og Miljø, Teknologisk Institut, Kongsvang Allé 29, DK-
8000 Aarhus C, epd-dk@teknologisk.dk, 7220 2023 og www.epddanmark.dk  
 
Genbrugte mursten blev i 2017 for første gang 3. parts miljøvaredeklareret af 
EPD Danmark i henhold til ISO 14025 og EN 15804 (Bæredygtighed inden for 
byggeri og anlæg - Miljøvaredeklarationer - Grundlæggende regler for produkt-
kategorien byggevarer). Det er en vugge-til-port livscyklusvurdering (LCA), som 
gælder i 5 år for produktet: Genbrugte mursten (hele og halve), maskinrensede 
og håndsorterede. Ifølge deklarationen kan de benyttes i nybyggeri og renove-
ring, og murstenene kan anvendes i murede vægge, søjler og skillevægge. I 
følge deklarationen er de genbrugte mursten ikke lovmæssigt omfattet af den 
harmoniserede standard DS/EN771-1: 2011 + A1:2015 ’Teglbyggesten’, men i 
henhold til leverandøren efterlever produktet standarden og gældende lovgiv-
ning og bygningsreglement, idet der henvises til produktbladet. 

Indlæg ved Niels Strange, Byggeri, Regler og Teknik 
NielsS fremlage sit indlæg med baggrund i vedhæftede præsentation. 
 
NielsS stillede som indledning spørgsmålene:  
– Hvem dokumenterer produktets egenskaber og dets egnethed til et givet 

formål? 
– Hvad kan produktet klare af andre egenskaber end miljøegenskaber? 
– Hvordan sikrer byggeparterne sig, hvem har ansvaret, og hvordan forholder 

byggeparterne sig til det som primært og sekundært byggemateriale? 
 
Genbrugssten skal for samme formål opfylde samme krav som nye sten, dvs. at 
egenskaberne skal opfylde EN 771-1, Eurocode 1996 (EC6) og BR18, men 
genbrugssten kan ikke CE-mærkes efter EN 771-1. Egenskaberne må derfor 
deklareres og dokumenteres af leverandøren, og det kan fx dreje sig om: For-
mater, trykstyrke, densitet, minutsugning, frostfasthed, miljøfarlige stoffer og 
saltindhold. 
 
Det er i den efterfølgende bygge- og driftsproces for bygningen, man skal un-
dersøge og vurdere, om leverandørens dokumentation er relevant for det aktu-
elle byggeri, men hvem skal gøre det – er det bygherren, arkitekten eller hånd-
værkerne? Det skal vi sikre os tidligt i byggeprocessen, idet det bliver vanskeligt 
at ændre senere i processen. Der er også en diskussion i praksis om forsy-
ningssikkerhed, men dette problem vil jeg ikke drøfte nærmere her. 
 
Dansk Byggeri er ikke imod genbrug og miljødeklarering - tværtimod, men vi vil 
gerne udfordre evt. problemstillinger på forkant, som der evt. kan være med an-
vendelsen af genbrugssten i nyt murværk. Der er et BYG-ERFA erfaringsblad 
på vej om genbrug af mursten. Spørgsmålet er her, om det er nok til, at vi kan 
få fat i ’den sidste mand’ i kæden, så vi kan forebygge evt. problemer. 

Deltagerdialog 
– Hvordan ser miljøregnskabet ud? 

mailto:epd-dk@teknologisk.dk
http://www.epddanmark.dk/
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– ETA vil mærke et genbrugsprodukt i princippet som andre produkter herun-
der, hvordan vi kan og bør bruge det. 

– Jeg er fortaler for miljøberegninger, men jeg er samtidig usikker på, om det 
er egnet til genbrugte byggevarer. 

– Man skal nok ikke bruge genbrugte mursten i murværk i høj sikkerhedsklas-
se. Ifølge CEN skal producenten teste produktets styrke som et gennemsnit. 

– Vi har ikke set problemer, men denne dialog og videndeling ses som en for-
håndsinformation. 

– For murerne bliver der nok et større arbejde med frasortering og blanding af 
sten for at sikre den rigtige farvematch. 

– I byggeprocessen skal vi være skarpe på, hvem der tager risikoen. Det er 
den der vælger produktet, som har problemet, men man skal have mulighed 
for at sammenligne egenskaberne også i forhold til ny produkter. 

– Der henvises til Ole Bønnelyckes indlæg under emne 1 ’CE-mærkning af 
byggevarer fx MgO-plader’. 

Indlæg ved Henrik Fred Larsen, EPD Danmark, TI 
Henrik fremlagde sit indlæg med baggrund i vedhæftede præsentation. 
 
EPD er en byggevaredeklaration af miljøegenskaber som fx CO2-udledning, 
energiforbrug, vandforbrug og affaldsgenerering, og som er udviklet iht. kravene 
i EN 15804. EPD kan fx bruges i miljøcertificering af bygninger og i materiale-
krav i udbudsmaterialet samt i leverandørens produktudvikling og markedsfø-
ring. EPD Danmark er medlem af EU’s ECP platform, som skal sikre gensidig 
anerkendelse på tværs af EU’s grænser. EPD har relation til EU’s Byggevare-
forordning (CPR), som er en række grundlæggende krav, der omsættes til de 7 
væsentlige egenskaber i produktstandarder, hvor bæredygtigheden er den 7. 
Se forklaring herom i planche 11 i Henriks vedhæftede præsentation. 
 
EPD gennemføres som en livscyklusvurdering (LCA), som fx kan omfatte en 
vugge-til-port vurdering eller en vugge-til-grav vurdering. Se livscyklusproces-
sen i planche 3 i Henriks vedhæftede præsentation. Et eksempel på en EPD er 
EPD for Gamle Mursten, men vi vil ikke her drøfte den specifikke deklaration og 
LCA-metoden for dette produkt. I EPD Danmark har vi for tiden udarbejdet 30 
sådanne EPD miljødeklareringer.  

3. Orientering om deltagernes egne initiativer 

Indlæg om deltagernes egne initiativer i forhold til Stående Byggepanels emne-
liste skal anmeldes senest 1 uge før panelmødet, og de gives på max 5 min ef-
terfulgt af deltagerdialog på max 5 min. Til panelmøde 4 var alene anmeldt ind-
læg til emne 1, 6, 7 og 8 jf. Stående Byggepanels emneliste: 
– Emne 1: CE-mærkning af byggevarer fx MgO-plader 
– Emne 2: Kollaps af store gitterspær 
– Emne 3: Kollaps af betonaltaner i ældre bygninger 
– Emne 4: Genbrugsplast i dampspærrer   
– Emne 5: Brandhæmmede træprodukter dokumentation 
– Emne 6: Tilstandsrapporter for bygninger i Huseftersyn 
– Emne 7: Højhusbrand i London og danske perspektiver 
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– Emne 8: Alment byggeteknisk fælleseje (ATF). 

Emne 1: CE-mærkning af byggevarer fx MgO-plader 

Voldgiftsrette har den 21/6 2017 afsagt den første principielle kendelse om 
MgO-plader. Se linkene: https://voldgift.dk/kendelse-vedr-mgo-plader/ og 
http://www.bsf.dk/media/1747/foerste-principielle-afgoerelse-af-mgo-sag.pdf  
 
I en tidsskriftartikel ’MgO-kendelsen og materialeansvaret’ (TBB 2017.647) i Bo-
lig- og Byggeret (Karnov Group Denmark A/S) angiver dr.jur.h.c. Erik Hørlyck, 
DAHL Advokatfirma, at kvalitetssikringsbekendtgørelsen ikke kun er gældende 
for det almene byggeri, men for hele byggeriet. Bekendtgørelsen fastslår, at 
rådgivere og entreprenører som et led i deres kvalitetssikring skal benytte sig af 
alment teknisk fælleseje.  
 
Paw Engsbye Rasmussen, BvB har bl.a. skrevet om det i BvB’s årsberetning for 
2017 i artiklerne http://bvb.dk/SiteCollectionDocuments/Publikationer/-
BvB_beretning_20107_til_download.pdf: 
– ’MgO-plader – foreløbig status over et meget bekosteligt byggeteknisk svigt’ 

side 14-16. 
– ’Det almene tekniske fælleseje – byggeriet fælles faglige ståsted’ side 17-19. 
 
Ole Bønnelycke, BSF har bl.a. skrevet om det i BSF’s årsberetning for 2017 i 
artiklerne http://bsf.dk/media/1771/bsf_beretning_2017_200418_low.pdf:  
– ’Fugtsugende MgO-vindspærreplader – Den første voldgiftsafgørelse – hvem 

havde ansvaret’ side 2. 
– ’Fugtsugende MgO-vindspærreplader – Hvad gør Byggekadefonden’ side 3.  
 
Ole har også skrevet om det i Byggeteknisk Erfaringsformidling 2017 i artiklerne 
http://www.bsf.dk/media/1768/bsf_erfa_2017_200418_low.pdf:  
– ’MgO-vindspærreplader – Konsekvenserne af den første voldgiftsafgørelse’ 

side 2-6. 
– ’MgO-vindspærreplader – Nødvendig og forsvarlig udskiftning’ side 7-9. 
– ’Tagpaptage – Hvad gør man efter ophævelsen af TOR-anvisningerne’ side 

15-17. 
– ’Genbrugsmaterialer – Byggeteknisk risiko ved anvendelse af bygningsmate-

rialer’ side 18-21. 
 
Ole har også skrevet om det under over ’Overblik’ om ’Fugtsugende MgO-
vindspærreplader’ på deres hjemmeside http://bsf.dk/media/1771/bsf_beret-
ning_2017_200418_low.pdf. 

Indlæg ved Paw Engsbye Rasmussen, BvB 
Paw fremlagde sit indlæg med baggrund i vedhæftede præsentation. 
 
Både MgO-sagen og TOR-sagen kan vi lære af, og det har sat gang i diskussi-
onen af Alment Teknisk Fælleseje (ATF). I Erik Højlyck’s artikel slås det fast: 
– At afgørelsen gælder alle typer sager og anvendelser, selvom Voldgiftsretten 

alene har set på almensag med relation til kvalitetssikringsbekendtgørelsen. 

https://voldgift.dk/kendelse-vedr-mgo-plader/
http://www.bsf.dk/media/1747/foerste-principielle-afgoerelse-af-mgo-sag.pdf
http://bvb.dk/SiteCollectionDocuments/Publikationer/BvB_beretning_20107_til_download.pdf
http://bvb.dk/SiteCollectionDocuments/Publikationer/BvB_beretning_20107_til_download.pdf
http://bsf.dk/media/1771/bsf_beretning_2017_200418_low.pdf
http://www.bsf.dk/media/1768/bsf_erfa_2017_200418_low.pdf
http://bsf.dk/media/1771/bsf_beretning_2017_200418_low.pdf
http://bsf.dk/media/1771/bsf_beretning_2017_200418_low.pdf
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– At afprøvede og ikke gennemprøvede produkter og processers egenskaber 
og risiko skal oplyses til bygherren, så han kan træffe et kvalificeret valg.  
 

Paw fortsatte sit indlæg om ATF. Diskussionerne om ATF blev igangsat med 
baggrund i MgO-sagen og TOR-sagen. Paw opfatter ATF som en ansvarsnorm, 
hvis formål er kvalitetsfremme og forebyggelse af svigt og skader. Nøgleordet 
er her forudsigelighed på baggrund af erfaringer, som hjælper parterne med at 
træffe de rigtige beslutninger og gøre komplekse problemstillinger forståelige og 
operationelle. I en ansvarsnorm defineres ansvarsfuld adfærd efter ’Bonus Pa-
ter Familias’ (BPF på dansk: Den gode familiefar) princippet, som er en agtpå-
givende, god og fornuftig person. ATF er en sådan BPF-adfærdsnorm for byg-
geriet, og hvis man afviger fra den, kan man ifalde ansvar. 
 
ATF er under pres fx fra TOR-sagen, som stigmatiserer ATF, idet nogen siger 
og skriver, at den kan være konkurrenceforvridende og -begrænsende. Det er 
derfor vigtigt, at vi reagerer på det. Vi kunne fx blive enige om at sætte nogle 
fælles rammer for ATF og foreslå, hvordan vi hver især kan bidrage til ATF. 
Følgende punkter kunne fx defineres og være med til at øge respekten om ATF: 
Ansvarlighed, uvildighed, saglighed, entydighed, gennemsigtighed, tidsfæst-
ning, tilgængelighed, videndeling og åbenhed. 

Indlæg ved Ole Bønnelycke, Byggeskadefonden 
Ole fremlagde sit indlæg mundligt uden præsentation. 
 
Ole mener, at Erik Hørlyck’s artikel er et partsindlæg, hvor han sikre sine klien-
ter, at det ikke bliver for dyrt for dem. 
 
Ole henviste herefter til Byggeskadefondens årsberetning 2017 og Byggetek-
nisk Erfaringsformidling 2017, hvor han har skrevet artikler om: MgO-vindspær-
replader, Altangange og altager, Tagpaptage og TOR-sagen, Genbrugsmateria-
ler og Grønne tage. I forhold til TOR-sagen mangler vi nu TOR-anvisningerne i 
udførelsen og i BSF-eftersyn. Her tror Ole på, at SBi-anvisningen, som er ved at 
blive skrevet, kan være en løsning. Vedrørende ’Grønne tage’, så vil BSF holde 
særligt øje med dem. Samlet kan vi måske have behov for ’tvangslæring’ for at 
forebygge problemer. 

Deltagerdialog 
– TOR-sagen åbner op for nye sider i processen. Man kunne måske inddrage 

Forbrugerstyrelsen og andre i at sikre kvaliteten. 
– ATF reducerer dokumentationsbyrden for byggeriets parter og reducerer risi-

koen for svigt og skader. Hvis fx 5 producenter går sammen om at definere 
deres praksis, er det så ATF?  

– Branchevejledninger er ATF, idet de forklarer praksis og udfylder hullet mel-
lem lovgivning og de enkelte virksomheders praksis. 

– ATF kan opfattes som et hierarki af ATF’ere. 
– ATF prøver at balancere mellem ’ikke at være konkurrenceforvridende’ og 

’støtte en god byggeproces og innovation i byggeriet’. 
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Emne 6: Tilstandsrapporter for gamle bygninger i Huseftersyn 

Indlæg ved Tommy Glindvad, Huseftersyn, Sikkerhedsstyrelsen 
Tommy fremlagde sit indlæg mundligt uden præsentation. 
 
Tommy ønsker også at kunne give en årlig temperaturmåling på Huseftersyn 
rettet mod parcelhusmarkedet i stil med det Ole gør i sin årsberetning for Byg-
geskadefonden. Han forventer at gå i gang med det, når det igangværende ud-
viklingsarbejde om databasen er afsluttet senere på året. 
 
I Huseftersynsordningens database er der mulighed for at trække oplysninger 
ud om 70.000 ældre bygninger om året. Mange af de omkring 1,5 mio. registre-
rede fejl er mest skrivefejl og lignende i teksten, men kun 6-7.000 er væsentlige 
byggetekniske fejl. Det er disse erfaringer, Tommy gerne i fremtiden vil frem-
lægge i en årsrapport for Huseftersyn. Det kunne måske også fremme gode 
tanker og ideer til konstruktionsløsninger og andre bemærkninger fra deltagerne 
i Stående Byggepanel. 
 
Vi arbejder for nærværende med en katalogisering af disse fejl og en udbygning 
og opdatering af databasen, hvor vi gerne vil ned i materialet og få sammen-
hæng mellem data om fejl og årsager. Vi forventer, at dette arbejde er færdig 1. 
november 2018, hvor vi vil have et nyt HE-program, tilstandsrapport og bruger-
rapport. Vi håber på, at det er et godt grundlag for en bedre behandling af data, 
brugerbeskyttelse og analyser af fejl-årsags-sammenhænge. 

Emne 7: Højhusbrand i London og danske perspektiver 

Indlæg ved Brian V. Jensen, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut  
Brian fremlagde sit indlæg mundligt uden præsentation. 
 
Højhuset blev renoveret i 2014-16, og brandårsagen var en kombination af flere 
fejl. Før renoveringen overholdt bygningen brandkravene. Efter renoveringen 
med udvendig efterisolering er der fx konstateret følgende fejl, som kan have 
haft betydning for brandspredningen: 
– Kravet til lukning af hulrum var ikke projekteret og ikke overholdt i udførelsen. 
– Der manglede dørpumper på 75 % af dørene mellem brandceller. 
 
Brian henviste til følgende litteratur: 
– Undersøgelsen af selve branden, og hvad der byggeteknisk formodentligt er 

gået galt. Her er der endnu ikke udgivet en officiel rapport. Rapporten har 
dog været omtalt i diverse medier, da den delvist er blevet lækket. En dansk 
kilde hertil er en artikel i ingeniøren. https://ing.dk/artikel/laekket-rapport-
sjusket-renovering-gjorde-britisk-hoejhus-brandfaelde-211908  

– En uafhængig undersøgelse af den engelske brandlovgivning. Den netop 
udgivne rapport kan læses her: https://www.gov.uk/government/-
publications/independent-review-of-building-regulations-and-fire-safety-final-
report  

 
Fra den sidste rapport har Brian hentet følgende overordnede konklusioner:  

https://ing.dk/artikel/laekket-rapport-sjusket-renovering-gjorde-britisk-hoejhus-brandfaelde-211908
https://ing.dk/artikel/laekket-rapport-sjusket-renovering-gjorde-britisk-hoejhus-brandfaelde-211908
https://www.gov.uk/government/publications/independent-review-of-building-regulations-and-fire-safety-final-report
https://www.gov.uk/government/publications/independent-review-of-building-regulations-and-fire-safety-final-report
https://www.gov.uk/government/publications/independent-review-of-building-regulations-and-fire-safety-final-report


 

8 

– Roller og ansvar for bygningers sikkerhed er uklare. 
– Regler og vejledninger er tvetydige og inkonsekvente og er blevet misforstå-

et og fejlagtigt fortolket. 
– Der er uvidenhed om reglerne i branchen. 
– Processen, der skal sikre overholdelse af reglerne, er svag og kompleks. 
– Processen omkring test og certificering af produkter er usammenhængende, 

forvirrende, uhensigtsmæssig og mangler enhver form for gennemsigtighed. 
– Produkttest og markedsføring er uigennemsigtig og utilstrækkelig. 
 
Man er i England ved at revurdere reguleringen, og der er ved at blive lavet en 
uvildig undersøgelse (jf. første henvisning), som ikke er offentliggjort, og når 
den er klar forventes en offentlig høring. 

Deltagerdialog 
– Kan vi i Danmark få samme problemer? Ja og nej. I TBST ser man primært 

på traditionelle bygninger og ikke på de særlige og høje bygninger. 
– Hvad gør de danske myndigheder, og hvad kan man gøre for at reducere ri-

sikoen og gøre byggeproces og konstruktioner simplere? 
– Brian vil informere Stående Byggepanel, når der kommer nye informationer. 

Emne 8: Alment byggeteknisk fælleseje og fx TOR-sagen 

Indlæg ved Peter Vogelius, SBi/AAU København 
Peter fremlagde sit indlæg med baggrund i vedhæftede præsentation. 
 
Peter orienterede kort om SBi-projekt, som er støttet af Grundejernes Investe-
ringsfond og Byggeskadefonden. Projektet gennemføres som en kortlægning 
over det næste år i samarbejde med Københavns Universitet, og den skal: 
– Kortlægge alment teknisk fælleseje. 
– Undersøge retspraksis i fortolkning af ATF. 
– Etablere et fundament for den videre undersøgelse. 
 
Baggrunden for projektet er forskellige udviklingstendenser i byggeriet som fx 
MgO-sagen og TOR-sagen. Alment Teknisk Fælleseje (ATF) er et uklart be-
greb, som spiller en central rolle i praksis og i brug af regler, og som kan af-
grænse, hvorvidt en part handler uagtsomt. Det er vigtigt, at den nye forståelse 
af ATF ikke hæmmer konkurrencen og samtidig sikrer kvaliteten og samspillet 
med den øvrige regulering. ATF kan opfattes som samregulering og kvasiregu-
lering mellem lovgivning på den ene side og praksis på den anden side, som 
det er vist i planche 4 i præsentationen. 

Deltagerdialog 
– Vil man bruge Voldgiftssager som erfaringsgrundlag og samarbejde med 

Voldgiftsnævnet? Det kommer an på de tidsmæssige ressourcer. 
– Hvilken vægt vil der blive lagt til kildernes troværdighed, betydning og place-

ring i kvalitetshierarkiet? Vi håber på, at få lavet en validitetsliste. 
– Hvordan vil man kunne overbevise Voldgiftsretten om en ny forståelse af 

ATF? Det tager lang tid at skabe en forandring her, er I bevidste om det. Ud-
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dannelse er også en del af ATF, som vi ikke skal glemme, og herfra vil det 
sive ned gennem branchen til praksis. 

– I Voldgiftssagerne kender man ofte ikke årsagen, idet man primært har fokus 
på det økonomiske ansvar. Herfra kunne det være interessant at høre en tid-
lig advarsel (Early Warning), hvor det er gået galt. 

– Der henvises til indlæg af Paw Engsbye Rasmussen, BvB og Ole Bønne-
lycke, Byggeskadefonden under emne 1 ’CE-mærkning af byggevarer fx 
MgO-plader’. 

– Det planlægges et indlæg fra SBi/AAU København om ATF på panelmøde 5 
i Stående Byggepanel. 

Indlæg ved Mette Glavind, Teknologisk Institut 
Mette fremlagde sit indlæg mundligt uden præsentation. 
 
Mette gav en kort status for morgenmødet på Teknologisk Institut den 9. maj 
2018, som blev aftalt på panelmøde 3, og som havde fokus på ATF i forhold til 
’missing-link’ mellem Byggevareforordningen og Bygningsreglementets funkti-
onskrav. På mødet deltog 20-25 personer, og konklusionen var: 
– At der ikke var enighed om problemets størrelse, og at byggeriets parter har 

svært ved at navigere i bunken af ATF’ere. 
– At der er behov for en uvildig og samlet indgang til ATF, og at der bør skabes 

klarked over, hvad ATF dækker over.  
– At SBi-projektet forventes at bidrage hertil, og at mødedeltagerne gerne vil 

inddrages deri.  
– At der pt. ikke er konsensus om en fælles løsning, og at en mulig vej frem 

kunne være en differentieret diskussion om delemner, som senere kunne 
samles i et resultat, men samarbejde og koordinering af igangværende initia-
tiver er en væsentlig forudsætning. 

Deltagerdialog 
– Syntes ikke mødet i sig selv gav noget. 
– Hvor i processen er problemerne? 
– Var mødet næsten ikke et panelmøde? 
– Tomlen op til Paw’s 9 forslag til beskrivelse af ATF, som han fremlage under 

emne 1 (ATF er ansvarlighed, uvildighed, saglighed, entydighed, gennemsig-
tighed, tidsfæstning, tilgængelighed, videndeling og åbenhed). 

– Producenterne har meldt sig ud af diskussionen, men vigtigt med uvildighed. 
– Det vil være svært at formulere ATF, der hvor vi ingen erfaringer har. 
– Vi bør samles i en ny diskussion. 

4. Formidling, arbejdsgrundlag og udvikling i 2018-19 

Sekretæren gav en kort status: 
– Hjemmesiden: Der har kun været enkelte kommentarer til hjemmesiden 

http://www.staaendebyggepanel.aau.dk/, hvorfor vi fortsætte dens udvikling. 
– Arbejdsgrundlag: Der er ikke forslag til ændringer i arbejdsgrundlaget. 
– Udvikling i 2018-19: Sekretæren vil sammen med en arbejdsgruppe udarbej-

de forslag til udvikling af Stående Byggepanel i 2018-19, som der kan søges 
støtte til. 

http://www.staaendebyggepanel.aau.dk/
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5. Næste møde og eventuelt 

Panelmøde 5 planlægges afholdt onsdag den 21/11 2018, kl. 13-16 hos MO-
LIO, og vi planlægger at fortsætte det faglige tema om dokumentation af byg-
ningens statiske sikker, da det ikke blev afsluttet på panelmøde 4. Forslag til 
indlæg om nye emner og deltagernes egne initiativer om emne 1-9 sendes se-
nest den 13/11 2018 til sekretæren. Der forventes en deltagerdialog om emne 8 
’Alment Tekniske Fælleseje’ bl.a. med indlæg af SBi/AAU København. 

6. Fagligt tema: Dokumentation af bygningens statiske sikkerhed 

Niels-Jørgen Aagaard, DTU Byg fremlagde sit indlæg med baggrund i vedhæf-
tet præsentation. Da tidspunktet var fremskredet, gav Niels-Jørgen kun en in-
troduktion til temaet, og det faglige tema planlægges fortsat på panelmøde 5. 
 
Niels-Jørgen indledte med at vise billede af svigt i de bærende konstruktioner 
fra Siemens Arena i 2003. Vi har på panelmøderne desuden behandlet kollaps 
af gitterspær over Nettobutik i Dronningmølle i 2016 (Emne 2) og kollaps af be-
tonaltan i Nykøbing Falster i 2016 (Emne 3). Jeg vil i min præsentation ikke 
bruge disse eksempler direkte, men prøve at hæve det til et højere abstrakti-
onsniveau, hvor vi ser på grundprincipperne for dokumentation af statiske 
egenskaber for bærende konstruktioner. Jeg håber desuden at kunne lægge 
grunden til en dialog i Stående Byggepanel om dokumentation af andre af byg-
ningens egenskaber. 
 
Dokumentation er en udfordring både i projektering og udførelse, og ændringer i 
byggeriet øger disse udfordringer (se planche 3 i præsentationen). Fx bliver 
konstruktioner og processer mere avancerede, hvilket øger usikkerheden og ri-
sikoen. Vi har også færre uddannede statikere og specialister, hvilket giver stør-
re risiko for svigt. Men hvad gør vi ved det? 
 
Bærende konstruktioners sikkerhedsregler ændres pr. 1/7 2018. De er koblet på 
byggeloven, Eurocode 0 og andre regler (se planche 4 i præsentationen). Do-
kumentationens formål er at opfylde kravene i Byggereglerne, ATF og fra byg-
herren og byggeprocessen. Dokumentationen forventes at give en bedre for-
ventningsafstemning. 
 
I Eurocode 0 defineres bl.a. forskellige konsekvensklasser, og i BR18 sammen-
holdes de med forskellige konstruktionsklasser, som differentierer krav og ind-
sats for myndigheder, statikere og den statiske dokumentation. I SBi-anvisning 
271 specificeres krav og indsatsen med dokumentation og kontrol i byggesa-
gens faser. I forhold til en byggesag resulterer det i en dokumentation på 2-300 
sider, som skal eftervise at statikken er i orden. Dette er ikke til diskussion, og 
systemet giver tydelige grænseflader mellem de enkeltes ansvar, og en sådan 
fælles ATF-ordning er til stor fordel for de enkelte byggeparter.  
 
Jeg vil slutte her, og på panelmøde 5 vil jeg gennemgår de væsentlige elemen-
ter i den statiske dokumentation. Jeg vil desuden lægge op til en dialog om et 
fælles sprog for dokumentation af andre egenskaber for bygningen.  
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Bilag A: Deltagerliste for panelmøde 4 den 23/5 2018 

På panelmøde 4 deltog 27 deltagere fra 18 ud af 19 deltagerorganisationer. 
 
Deltager Deltog Gæster 
Brian V. Jensen (bvj@dbi-net.dk)  1  
Graves K. Simonsen (gks@bygherreforeningen.dk)  1  
Inge Ebbensgaard (ime@frinet.dk)  1  
Henrik Fred Juelsby Larsen (hfl@teknologisk.dk) 1 Gæst 
Jette Leth Fejerskov Djælund (jette@kf.dk)  1  
Jørgen Munch-Andersen (jma@traeinfo.dk)  1  
Jørgen Nielsen (jni@sbi.aau.dk)  1  
Jørn Vibe Andreasen (jva@molio.dk)  1  
Kathrine Birkenak Olesen (kabo@teknologisk.dk)  1  
Martin Kroggaard Møllemand (mkm@bdb.dk)  1  
Mette Glavind (meg@teknologisk.dk)  1  
Michael H. Nielsen (mhn@danskbyggeri.dk)  1  
Niels Haldor Bertelsen (nhb@sbi.aau.dk)  1  
Niels Strange (nielsstrange@mail.dk)  1 Gæst 
Niels-Jørgen Aagaard (nja@byg.dtu.dk)  1  
Ole Bønnelycke (ob@bsf.dk)  1  
Palle Thomsen (pt@bdb.dk)  1  
Paul K. Jeppesen (pkj@danskeark.dk)  1  
Paw Engsbye Rasmussen (paw@bvb.dk)  1  
Peter Vogelius (pev@sbi.aau.dk)  1 Gæst 
Peter Glob Frandsen (pgf@etadanmark.dk)  1  
Ruut Peuhkuri (rup@sbi.aau.dk)  1  
Susanne Pouline Svendsen (sps@byg-erfa.dk)  1  
Tine Aabye (taa@forsikringogpension.dk)  1  
Tine Weisshappel Holmboe (twh@danskeark.dk)  1 Gæst 
Tommy Glindvad (tgl@sik.dk)  1  
Torben Hessing-Olsen (toh@danskbyggeri.dk)  1  
Deltagere i alt 27  
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