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Referat fra panelmøde 5 i Stående Byggepanel den 29/11 2018 

Stående Byggepanel er et samarbejde om videndeling mellem en kreds af byggeri-
ets parter, der ønsker at forebygge og afhjælpe centrale problemer og øge bygge-
riets troværdighed. Videndelingen kan omfatte partsindlæg og gennemføres på re-
gelmæssige panelmøder, hvor deltagerne kan fremlægge og drøfte nye emner og 
egne initiativer. Videndelingen formidles åbent på https://www.staaendebyggepa-
nel.aau.dk/ med respekt for fortrolighed og som ikke miskrediterer produkter, virk-
somheder eller personer. 

Tidspunkt  
Torsdag den 29. november 2018, kl. 13:00-16:00. 

Sted 
Molio, Lyskær 1, DK-2730 Herlev - mødet holdes i stueetagen. 

Deltagere og indbydelse 
- Indbydelse med dagsorden jf. arbejdsgrundlaget var udsendt den 14/9 2019. 
- Detaljeret dagsorden var udsendt til panelet den 22/11 2018. 
- Der var 29 deltagere til panelmøde 5 fra 19 af de 20 deltagende organisationer 

og 1 ny kandidat jf. bilag A. 
- Michael H. Nielsen var mødeleder.  

Vedlagte bilag til dagsorden og referat 
- Godkendt referat fra panelmøde 4 den 23/5 2018, dateret 13/9 2018. 
- Deltagerliste, dateret 23/5 2018. 
- Arbejdsgrundlag, dateret 13/6 2017. 
- Udvikling af Stående Byggepanel i 2018-19, dateret 4/8 2018. 
- Udkast til ændring af arbejdsgrundlag, dateret 22/11 2018. 
- Ny deltagerliste, dateret 29/11 2018. 
- Emne 1 Faktaark ETA-DK dokumentation ETA181204. 
- Emne 7 Faktaark Plastbrand i facader og tage DTU181129. 
- Emne 10 Faktaark Vægge af porebetonblokke TI181221. 

Dagsorden 
- 1. Dagsorden, referat og deltagere 
- 2. Nye emner, Emne 10: Vægge af porebetonblokke (TI) 
- 2. Nye emner, Emne 11: Tørt indeklima og svindrevner (Dansk Byggeri) 
- 3. Initiativer, Emne 1: CE-mærkning og MgO (Dansk Byggeri) 
- 3. Initiativer, Emne 7: Højhusbrand i London og DK-perspektiver (Byg DTU) 
- 3. Initiativer, Emne 8: TOR & teknisk fælleseje (TræInfo) 
- 4. Formidling, udvikling og arbejdsgrundlag 
- 5. Næste møde, udvalg og eventuelt 
  

https://www.staaendebyggepanel.aau.dk/
https://www.staaendebyggepanel.aau.dk/
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1. Dagsorden, referat og deltagere 

o Indledning og godkendelse af forslag til dagsorden, dateret 23/11 2018. 
Godkendt. 

o Referat mm. fra panelmøde 4, dateret 13/9 2018. 
Godkendt. 

o Ny deltager, velkomst til Parcelhusejernes Landsforening. 
Michael bøde foreningen velkommen i panelet. 
Allan Malskær orienterede kort om foreningens arbejdsområder, og hvilke rela-
tioner Allan har til forskellige organisationer og aktiviteter i byggeriet. 

o Ny deltager, anmodning fra Bolius. 
Michael orienterede kort om baggrunden for deres anmodning og kom med for-
slag til anmodningens behandling i panelet. 
Kirstine Virén, Bolius orienterede om deres opgaver og begrundelse for anmod-
ningen om at deltage i panelet. Bolius er videnformidler til boligejere. I gennem-
snit er halvdelen af de spørgsmål, de behandler, om byggetekniske problemer. 
De er støttet af Realdania, 80 % af medlemmerne er boligejere og 20 % er byg-
geriets professionelle parter. Bolius vil gerne høre om de aktueller emner i pa-
nelet, og de vil gerne byde ind med deres erfaringer og formidling til deres net-
værk. De har også muligheder for at lave spørgeskemaer, hvor de sammen 
med panelet kan undersøge forskellige tendenser. 
Formidlingschef Kristine Virén og fagredaktør Tine Rensch Sode, Bolius forlod 
herefter lokalet, og panelet drøftede deres anmodning og besluttede at god-
kende dem som ny deltager. 
Kristine og Tine blev herefter inviteret ind, og Michael bød dem velkommen i 
panelet. 

o Ny deltager, anmodning fra Energimærkningsordningen (EMO). 
Panelet har den 16/11 2018 modtaget EMO’s skriftlige begrundelse for delta-
gelse, som sekretæren sammen med dagsorden har sendt videre til panelet. 
Panelet drøftede EMO’s anmodning og besluttede, at EMO ikke kan godkendes 
som deltager i panelet, da panelet opfatter EMO som en myndighed, der ikke 
direkte er målgruppe for deltagere i panelet.  

o Fremtidig praksis for optagelse. 
Sekretæren fremlagde forslag til fremtidig praksis for optagelse med henvisning 
til udkast til nyt arbejdsgrundlag samt praksis anvendt for Energimærkningsor-
denen (EMO), hvor sekretæren har fuldt princippet i udkast til nyt arbejdsgrund-
lag. 
Der var en dialog om forslaget, og panelet anbefalede følgende ændringer: 
- Anmodning behandles af sekretær og planlægningsudvalget, og de laver en 

indstilling, der sendes til panelet og den nye kandidat.  
- Den nye kandidat får mulighed for at præsentere sin anmodning på kom-

mende panelmøde, efter den samme praksis som vi har brugt overfor Bo-
lius, hvis de ønsker det. 

- Optagelsen besluttes på panelmødet. 
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2. Nye emner til behandling 

Der var anmeldt indlæg om følgende nye emner: 
- Emne 10: Vægge af porebetonblokke. 
- Emne 11: Tørt indeklima og svindrevner. 

Emne 10: Vægge af porebetonblokke 
o Indlæg ved Tommy B. Jacobsen, Teknologisk Institut. 

Teknologisk Institut har i forbindelse med 9 opgaver for kunder observeret ned-
brydning af fuger mellem porebetonblokke i ydervægge, som mister styrken og 
falder ud. Det resulterer i løse blokke og revnedannelse i facaden, som følger 
fugerne. I nogle tilfælde ses indvendige revner på vægfliser.  Antallet af kunde-
opgaver og alvorligheden af skaderne er årsagen til, at instituttet har valgte at 
give en såkaldt tidlig advarsel (Early warning) i form af en præsentation på pa-
nelmøde 5 den 29/11 2018.  
 
Undersøgelser i forbindelse med de 9 opgaver har vist, at nedbrydningen sker 
ved en kemisk proces kaldet thaumasitdannelse. Det kræver bl.a. tilstedevæ-
relse af kalkfiller, der kan være anvendt i fugelim og puds, og anhydrit, der an-
vendes til produktion af porebeton. Det er således en kombination af visse ty-
per porebetonblokke og visse typer puds- og fugematerialer, der kan forårsage 
skaderne. 
 
Der kan ikke ud fra det foreliggende materiale drages endelige konklusioner om 
omfanget af skaderne, alvorligheden af disse og hvilke materialekombinationer, 
der skal undgås. Til bedre viden forelægger foreslår TI, at man bruger færdige 
systemer af blokke, fugelim og puds, at man alternativet spørger producenter af 
både blokke, puds og fugematerialer om de nævnte indholdsstoffer, eller at 
man undersøgelser materialerne og deres samvirke inden opmuring. 

 
o Spørgsmål og dialog i panelet. 

- Deltagerne havde forskellige spørgsmål til problemstillingen, som TI uddy-
bede mundtligt på mødet. 

- TI vil udarbejde faktaark om skader på vægge af porebetonblokke, som ved-
lægges referatet som bilag. Se vedhæftede ’Emne 10 Faktaark Vægge af 
porebeton TI181221’. 

- TI har planer om at informere producent og organisation samt Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) om problemstillingen. 

- Sekretæren vil sende TBST og SIK (Sikkerhedsstyrelsen) mødereferatet 
med faktaarket samt henvisning til www.staaendebyggepanel.aau.dk/. 

- Mødedeltagerne kan informere deres bagland med baggrund i ovenstående. 
- Hvis andre får informationer om lignende, vil TI gerne informeres. 
- Emnet tages om på næste panelmøde. 

Emne 11: Tørt indeklima og svindrevner 
o Indlæg ved Torben Hessing-Olsen, Dansk Byggeri 

Dansk Byggeri har lavet en medlemsundersøgelse, hvor omfang, karakter og 
årsager er søgt afdækket. Der er bl.a. set store svindrevner i hus med genveks-
anlæg. Køkkenbordplader og køkkenlåger af massivt træ og trægulve er revnet. 
Der har også været eksempler på, at ekspanderede trægulve har skadet 

http://www.staaendebyggepanel.aau.dk/
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vægge. Dansk Byggeri vil lave en vejledning til sine medlemmer og vil gerne 
høre om andre i panelet har erfaringer og input hertil. 
 

o Spørgsmål og dialog i panelet 
- Trægulve udgør 1 % af de problemer, som TræInfo registrerer, og følgende 

kan afhjælpe problemet: Træet skal være tørret, håndteringen skal være tør 
og beskyttet, og træet skal være tilpasset det aktuelle indeklima, som godt 
kan svinge mellem 50, 30 og ned til 20 % RH.  

- Meget tørt indeklima kan også give komfortproblemer for beboerne. 
- Nogle steder kan der være behov for at skrue ned for luftskiftet, når man har 

genvindingsanlæg. 
- Er det primært på køkkener? Det er set på massive træbordplader, massive 

trækøkkenlåger og trægulve. 
- Ja, der er nok behov for rådgivning til håndværkerne, men producenter, le-

verandører og rådgivere kan også have behov for vejledning. 
- TræInfo har vejledningsmateriale om det, og der ligger også noget i SBi-an-

visninger om den tørre byggeplads. 

3. Orientering om deltagernes egne initiativer 

Der er anmeldt indlæg i forhold til følgende emner: 
- Emne 1: CE-mærkning af byggevarer og MgO-plader 
- Emne 6: Tilstandsrapporter for gamle bygninger i Huseftersyn 
- Emne 7: Højhusbrand i London i 2017 og danske perspektiver 
- Emne 8: Alment teknisk fælleseje (ATF) og TOR-sagen. 

Emne 1: CE-mærkning af byggevarer og MgO-plader 
MgO-sagen efter to voldgiftskendelser og udfordringer for byggeriet 
o Indlæg ved Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri 

Dansk Byggeri ønsker på baggrund af de nu to foreliggende voldgiftkendelser 
at give en kort status. De ønsker også at lægge op til en dialog om byggeriets 
udfordringer i forhold til anvendelsen af nye byggematerialer eller anvendelse 
af kendte byggematerialer i nye konstruktioner fx i forhold til spørgsmålene: 
- Hvad er de aftaleretslige udfordringer? 
- Vil voldgiftskendelserne sætte innovationen i byggeriet under pres? 
- Er der behov for udvikling af en ny praksis eller nye procedurer, som bygge-

riets parter kan læne sig op ad, når nye materialer lanceres på markedet. 
- Er der behov for nye initiativer, der kan understøtte en fortsat innovation og 

udvikling i byggeriet? 
 
Michael sagde, at i den første retssag blev ansvaret placeret hos rådgiveren og 
i anden retssag blev ansvaret placeret hos entreprenøren. Dansk Byggeri vil 
gerne se på, hvad sagerne betyder for brugen af nye materialer og brug af ma-
terialer i nye konstruktioner. Kunne vi evt. lave en vejledning sammen, som 
kunne forklare de fremtidige godkendelsesprocedurer for byggematerialer ud 
fra såvel byggeteknisk som et juridisk perspektiv. Den kunne også indeholde 
metoder, som byggeriets parter kunne anvende. Hvis vi ser ind i fremtiden, 
hvem skal så certificere, godkende eller vurdere de nye situationer, og hvem ta-
ger ansvaret ved de endelige valg. 
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Dansk Byggeri, FRI, Danske Arkitektvirksomheder, Bygherreforeningen, BL 
samt DI mødes den 11/1 2019 for at tage en indledende drøftelse om de fremti-
dige spilleregler på området. 

 
o Spørgsmål og dialog i panelet. 

- I forhold til undersøgelser af nye materialer eller kendte materialer i nye kon-
struktioner oplyste Thomas Bruun, ETA Danmark, at det er bl.a. sådanne 
vurderinger ETA-DK udarbejder som del af deres arbejdsgrundlag. Man kan 
ikke lave en standard vurdering ol på de meget innovative processer og den 
tidlige udvikling af ny materialer og konstruktioner. ETA-DK vil til panelet 
skrive en lille generel notat om ETA-DK og -EU arbejdsopgaver. Se bilagte 
notat: ’Emne 1 Faktaark ETA-DK dokumentation ETA181204’. 

- Flere fra panelet ville gerne med til dette møde og den dialog mellem bygge-
riet organisationer. Michael svarede, at mødet den 11/1 2019 afholdes med 
den allerede inviterede kreds. Andre kan blive involveret i senere forløb. 

Emne 6: Tilstandsrapporter for gamle bygninger i Huseftersyn (HE) 
Planlagt indlæg af Tommy Glindvad, HE og dialog udsættes til panelmøde 6. 

Emne 7: Højhusbrand i London i 2017 og danske perspektiver 
o Indlæg om brandsikkerhed af danske huse med facadeisolering af brandbare 

materialer ved Kristian Dahl Hertz, Byg DTU. 
Som grundlag for sit mundtlige indlæg uddelte Kristian et faktaark om ’Plast-
brand i facader og tage’, som er lavet af DTU-Byg forskningsgruppe, og som er 
vedlagt som bilag til referatet. Der er sket lignende brande i England, Frankrig, 
Kina, Rusland og Dubai. Hans centrale spørgsmål er derfor: Kunne det også 
ske i Danmark? Han vil desuden gerne have en åben dialog om det at bruge 
’plastmaterialer’ som isolering af facader og tage. Det er her vigtigt at få drøftet, 
hvordan vi tester både materialer, konstruktioner og hele facader og tage under 
praktiske forhold. 
I facader er der i dag to typer konstruktioner: 
- Skumplast som opsættes udvendigt og direkte på den bærende konstruktion 

og som får en udvendig puds (External Thermal Insulation Composite Sy-
stem, ETICS). 

- Sandwichpaneler (Aluminium Composite Panels, ACP) konstruktioner med 
skumplads som kerne og med aluminiums folier på begge sider som ele-
menter, der opsættes udenpå den bærende konstruktion og med en udven-
dig klimaskærm. 

 
Det største problem er nok, at sikre at de praktiske variationer i materialer, op-
sætning, klimapåvirkning, brug og holdbarhed bliver valgt rigtigt til testopstillin-
gerne, og at den aktuelle konstruktion også holder sig indenfor disser variatio-
ner. Herefter skal det afklares, hvordan man udtager prøver, behandler dem i 
testen og dokumenterer resultatet, samt hvor god man er til at tage hensyn til 
den praktiske udførelse, fejl, mangler og ældning. Her kan fx tales om: Skal vi 
have en uvildig organisation til at udtage prøver og teste dem på hvert af ni-
veauerne. Kristian henviste her til den litteratur, han har angivet i sit faktaark. 
 
Et andet væsentligt problem er de gifte røggasser, som under brand af plast-
produkter kan sprede sig gennem sprækker og huller i konstruktioner rundt i 
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bygningens rum. Fx vil en brand af PIR skum give blåsyre, som er en dødelig 
gas. Vi kan derfor spørge, om vores test er godt nok til at vise disse problemer, 
eller om vi skal udvikle nogle nye? 
 
Hovedkonklusion: Skumplast anvendes i stigende grad til isolering af bygnin-
gers facader og tage. Aktuelle brande og uafhængig forskning tyder på, at dette 
kan indebære en risiko for brandspredning og udvikling af giftige røggasser. 
 

o Spørgsmål og dialog i panelet. 
- Alle de aktuelle tests er med i EU’s test af nye materialer. Problemet er vel, 

hvordan man laver kunstig ældning? 
- Forholdene afhænger meget af den enkelte bygning, idet omstændighe-

derne er meget forskellige fra brand til brand. 
- Det er vigtigt, at finde de parametre som er væsentligste for at forstå bran-

dens udbredelse og risikoen, samt hvordan KS og anvendelse er i de aktu-
elle byggerier, og hvordan det passer til de aktuelle tests af både materialer, 
konstruktioner og hele facader. 

- Det er vigtigt, at bruge sin sunde fornuft ved risikovurderinger af sikkerhed, 
som bør tage afsæt i den konkrete bygning og anvendelsen af den. 

- En udfordring er nok manglende viden om brandteknisk klassifikation. Fx er 
EU’s klassifikation udtrykt i tal og bogstaver, hvorfor folk ofte alene hæfter 
sig ved disse og helt glemmer alle de forudsætninger, som ligger bag. 

- Man skal huske, at selv ved de bedste risikovurderinger, kan der være fejl 
og mangler af den ene eller anden art, som ødelægger forudsætningerne. 

- Metoder og procedurer i relation til brandteknisk klassifikation er forankret i 
CEN. I en dansk kontekst bør der nok være mere fokus på byggevarernes 
brandtekniske klassifikation samt forudsætninger for anvendelsen i relation 
til opnået klassifikation. 

- Vi bør måske også se på, hvor forskelligt vi bruger bygningerne i praksis og 
lave en løbende overvågning af de mest risikofyldte bygninger. 

Emne 8: Alment teknisk fælleseje (ATF) og TOR-sagen 
o Indlæg om seneste nyt om TOR-sagen fra Konkurrenceankenævnet ved Mikael 

Koch, TræInfo. 
Mikael gav et indlæg om Konkurrenceankenævnets seneste afgørelse (Afgø-
relse af 12/9 2018 https://www.kfst.dk/pressemeddelelser/kfst/2018/20180913-
tagpap/). Konkurrencerådet kommer med en ny afgørelse i januar 2019. Mikael 
orienterede om, at ankenævnets afgørelse betyder, at rådets påbud er trukket 
tilbage. TOR har fået at vide, at de gerne må udgive deres anvisninger. Mikael 
tillægger nævnets afgørelse stor betydning, så vi igen kan hæver brystet og 
kæmpe videre for alment teknisk fælleseje. Der var godt nok fodfejl, hvor der 
bl.a. manglede åbenhed om anvisningerne, som vi andre skal tage ved lære af.  
 

o Spørgsmål og dialog i panelet. 
- Der tales vel her ikke om offentlige standarder? Nej, det er TOR-anvisnin-

ger. 
- Det er vel TOR-Godkendt, der nu skulle være ok, men at det er ordningen 

TOR-Godkendt, der stadig er spørgsmålstegn ved? Ja. 
- TOR har ikke taget stilling til, hvordan de vil reagere, før de har den ny afgø-

relse fra Konkurrencerådet. 

https://www.kfst.dk/pressemeddelelser/kfst/2018/20180913-tagpap/
https://www.kfst.dk/pressemeddelelser/kfst/2018/20180913-tagpap/
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- Problemet er vel dels den manglende åbenhed i forbindelse med tilblivelsen 
af anvisningerne, og dels den indholdsmæssige balance i anvisningerne. De 
skal på den ene side beskrive alment teknisk fælleseje, og på den anden 
side ikke uden saglige begrundelser udelukker produkter og løsninger. Det 
var derfor konkurrenter til parterne bag TOR rejste sagen. 

- Men hvad gør vi nu? Vi venter på den nye afgørelse fra Konkurrencerådet 
og TOR’s reaktion. 

- Man skal huske at sørge for god statistisk dokumentation på holdbarhed, så 
man har et godt grundlag for at afvise dårligt dokumenterede produkter. Det 
var fx det BSF gjorde i forhold til 2- og 1-lagstagpap. 

- SBi fortsætter deres projekt med udgivelse af tre SBi-anvisninger om tag-
membraner. 

4. Formidling, udvikling og arbejdsgrundlag  

o Formidling 
Der var ingen bemærkninger til hjemmesiden. 

o Udvikling 
Sekretæren orienterede kort om hovedpunkterne i udviklingen og budgettet for 
udviklingen af Stående Byggepanel i 2018-19 med baggrund i det udsendte ud-
viklingsprogram. Der lægges her vægt på følgende områder i nævnte række-
følge: 

i. At videreudvikle videndelingen på panelmøder og formidlingen til bygge-
riet. 

ii. At udbrede anvendelsen af alment teknisk fælleseje i deltagerinitiativer. 
iii. At udbrede princippet om god byggeteknisk dokumentation på byggesa-

ger. 
iv. At udbrede anvendelsen af statistiske data fra databaser på møderne. 
v. At skabe dialog om effekten af panelets indsat på byggeriets troværdig-

hed. 
Udviklingen er støttet af Realdania, GI, LBF og Dansk Byggeri med hver 50.000 
kr. for de to år, og sekretæren/SBi er projektleder/-ejer. 
Der lægges op til, at panelet drøfter udviklingen for 2020-21 senest på første 
panelmøde i 2020, og at dette princip inkluderes i arbejdsgrundlaget. 
I det engelske system indenfor konstruktionssikkerhed ’SCOSS Alterts’ kan pa-
nelet hente inspiration til håndtering af tidlige advarsler. Se linket: 
https://www.structural-safety.org/publications/scoss-alerts/  

o Arbejdsgrundlag 
Sekretæren havde til panelmødet udsendt forslag til ændring af arbejdsgrundla-
get. 

 Beslutning herom udsættes til panelmøde 6. 

5. Næste møde, udvalg og eventuelt 

o Næste møde 
Panelmøde 6 indkaldes til tirsdag den 21/5 2019, kl. 13-15 hos Grundejernes 
Investeringsfond (GI), Ny Kongensgade 15, 1472 Købehavn K.  
Indbydelse udsendes snarest på digital kalender med standarddagsordenen.  

https://www.structural-safety.org/publications/scoss-alerts/
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o Udvalg 
Mødeleder og sekretær vil i planlægning af panelmøder støtte sig til et planlæg-
ningsudvalg bestående af Realdania, GI, BSF, Dansk Bygger og SBi.  
Sekretærens bemærkning: Er andre fra panelet interesseret i at bidrag hertil 
med et eller to 1-timers møde mellem hvert panelmøde og en telefonopringning 
fra sekretæren i ny og næ i forhold til den generelle planlægning af panelmø-
der, så giv et ring om det eller sig det på panelmødet.  
Det blev aftalt, at proceduren for planlægning af panelmøder og planlægnings-
udvalget drøftes sammen med forslag til revision af arbejdsgrundlaget på næ-
ste panelmøde. 

o Eventuelt 
Allan Malskær har varslet et nyt emne til panelmøde 6 kaldet: Emne 12 ’Fibre 
fra asbesttage og -sanering’.  

6. Dokumentation af bygningens statiske sikkerhed 

o Indlæg ved Niels-Jørgen Aagaard som er en fortsættelse fra panelmøde 4. 
Indlægget og den tilhørende dialog blev udsat til senere pga. tidsmangel. 

 
Referater, præsentationer mv. lægges på http://www.staaendebyggepanel.aau.dk/   
 
På gensyn den 21/5 2019 hos GI. 
 
Med venlig hilsen 
 
Niels Haldor Bertelsen 
Sekretær for Stående Byggepanel 
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) 
Mobil: 5178 1602 
E-mail: nhb@sbi.aau.dk  
  

http://www.staaendebyggepanel.aau.dk/
mailto:nhb@sbi.aau.dk
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Bilag A: Deltagerliste for panelmøde 5 den 29/11 2018 

På panelmøde 5 deltog følgende 29 deltagere, og de repræsenterer 19 af de 20 
deltagerorganisationer samt 1 kandidat Bolius. 
 

Deltager Tilmeldt 
Allan Malskær (formand@parcelhus.dk) 1 
Brian V. Jensen (bvj@dbi-net.dk) 1 
Graves K. Simonsen (gks@bygherreforeningen.dk) 1 
Jesper Kirkeskov (jek@sbi.aau.dk) 1 
Jette Leth Fejerskov Djælund (jette@kf.dk) 1 
Jørn Vibe Andreasen (jva@molio.dk) 1 
Jørgen Nielsen (jni@sbi.aau.dk) 1 
Kathrine Birkemark Olesen (kabo@teknologisk.dk) 1 
Kirstine Virén (kv@bolius.dk) 1 
Kristian Dahl Hertz (khz@byg.dtu.dk) 1 
Martin Kroggaard Møllemand (mkm@bdb.dk) 1 
Mette Glavind (meg@teknologisk.dk) 1 
Michael H. Nielsen (mhn@danskbyggeri.dk) 1 
Mikael Koch (mk@traeinfo.dk) 1 
Niels-Jørgen Aagaard (nja@byg.dtu.dk) 1 
Niels Haldor Bertelsen (nhb@sbi.aau.dk) 1 
Ole Bønnelycke (ob@bsf.dk) 1 
Paul K. Jeppesen (pkj@danskeark.dk) 1 
Paw Engsbye Rasmussen (paw@bvb.dk) 1 
Peter Glob Frandsen (pgf@etadanmark.dk) 1 
Ruut Peuhkuri (rup@sbi.aau.dk) 1 
Susanne Pouline Svendsen (sps@byg-erfa.dk) 1 
Søren Meyer (sme@gi.dk) 1 
Thomas Bruun (tb@etadanmark.dk) 1 
Tine Aabye (taa@forsikringogpension.dk) 1 
Tine Weisshappel Holmboe (twh@danskeark.dk) 1 
Tine Rensch Sode (trs@bolius.dk) 1 
Tommy B. Jacobsen (tj@teknologisk.dk) 1 
Torben Hessing-Olsen (toh@danskbyggeri.dk) 1 
I alt 29 
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