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Dagsorden til panelmøde 6 i Stående Byggepanel den 21/5 2019, kl. 12-16 

Nedenstående specificerede dagsorden er udarbejdet efter input fra paneldelta-
gerne og drøftelse i planlægningsudvalget. Den er et supplement til indbydelsen til 
panelmøde 6, som blev udsendt den 23/1 2019 på den digitale mødekalender til 
alle paneldeltagerne. Mødet er udvidet til 4 timer med start kl. 12:00 og med nyt 
mødested, som er flyttet fra GI til Bolius.  

Tidspunkt 
Tirsdag den 21. maj 2019, kl. 12:00-16:00 

Sted  
Bolius, Jarmers Plads 2, 1551 København V 
Parkering kan evt. ske i kælderen, men der er kun få pladser, så det anbefales, at 
man parkerer andre steder. 

Bilag 
- Godkendt referat fra panelmøde 5 den 29/11 2018, dateret 15/1 2019. 
- Deltagerlise for Stående Byggepanel, dateret 29/11 2018. 
- Artikel i Ingeniøren den 10/5 2019: Tusindvis af altaner kan være livsfarlige. 

Journalist Jacob Lund Madsen. – Artiklen må ikke videregives. 
- Supplerende artikel i Ingeniøren den 10/5 2019: Korroderede bærejern gør alta-

ner livsfarlige. Journalist Jacob Lund Madsen. – Artiklen må ikke videregives. 
- Arbejdsgrundlag af 13/6 2017 med udkast til ændringer, dateret 22/11 2018. 

Mødeledelse 
- Vært for møde og frokost: Kristine Virén, Bolius. 
- Mødeleder for fagligt tema: Niels-Jørgen Aagaard, DTU-Byg. 
- Mødeleder for panelmøde: Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri. 
- Referent: Niels Haldor Bertelsen, SBi/AAU Kbh. 

Forslag til specificeret dagsorden 
Kl. 12:00-14:00 Fagligt tema og mødesandwich 

- Indledning ved Kristine Virén, Bolius og Niels Haldor Bertelsen. 

- Fagligt tema: Dokumentation af byggesager med eksemplet statiske sikkerhed. 
Indlæg ved DTU-Byg og dialog om et fælles princip for sagsdokumentation. 
Temaet er en opfølgning på Niels-Jørgen Aagaards indlæg på panelmøde 4 og 
flytning af hans opfølgning herpå fra panelmøde 5. Temaet planlægges belyst 
gennem følgende punkter: 
o Sammendrag af indlæg på panelmøde 4. 
o Dialog mellem deltagerne om dokumentation af statisk sikkerhed 
o Oplæg til fælles principper for sagsdokumentation af andre egenskaber. 
o Dialog mellem deltagerne om fælles principper for sagsdokumentation.  
o Udvikling: Er det noget vi kan arbejde videre med, og hvordan?  

- Frokost med mødesandwich planlagt til kl. 13:00-13:15.  
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Kl. 14:00-16:00 Panelmøde 

Dagsorden: 
- 1. Indledning, dagsorden, referat og mødedeltagere .............................. kl. 14:00 
- 2. Nye emner til behandling ..................................................................... kl. 14:20 
- 3. Opfølgning på emner ........................................................................... kl. 15:00 
- 4. Formidling, udvikling og arbejdsgrundlag ............................................ kl. 15:40 
- 5. Næste møde og eventuelt ................................................................... kl. 15:50 

1. Indledning, dagsorden, referat og mødedeltagere 

- Indledning med godkendelse af dagsorden og referat fra panelmøde 5. 
 Se vedlagte bilag: Godkendt referat fra panelmøde 5 den 29/11 2018, dateret 

15/1 2019. 

- Præsentation af mødedeltagere og evt. ændringer til deltagerlisten. 
 Se vedlagte bilag: Deltagerlise for Stående Byggepanel, dateret 29/11 2018. 

- Opfølgning på emne 10: Vægge af porebetonblokke med thraumasit-dannelse. 
 På panelmøde 5 drøftede vi det som et nyt emne. Før, på og efter mødet prø-

vede vi at finde det rette informationsniveau både til myndigheder, pressen, 
byggeriet og paneldeltagernes bagland. Det var første gang, vi var proaktive 
med formidlingen, så vi vil gerne høre TI og paneldeltagerne om deres erfarin-
ger med forløbet, så vi kan bruge det til at lære af. Emnet planlægges belyst 
gennem følgende punkter: 
o Mødeleder og sekretærens indledning til dialogen.  
o TI’s erfaringer med introduktion, formidling og opfølgning på emne 10. 
o Paneldeltagernes erfaring og dialog om formidlingen. 
o Formidling: Er det erfaringer vi kan bruge fremefter, og hvordan? 

2. Nye emner til behandling 

Til panelmøde 6 har paneldeltagerne foreslået følgende nye emner: 
- Emne 12: Fibre fra udskiftning af asbesttage. 
- Emne 13: Egenskaber for EPS-beton i undergulve. 
- Emne 14: Brand i plastbelægninger i vådrum. 
 
Der er planlagt max 5 min til hvert indlæg, som gerne må vises på præsentation, 
og som kan suppleres med en dialog mellem paneldeltagerne på max 5 min. Ind-
læg og dialog vil bliver resumeret i referat, som sammen med evt. præsentation vil 
blive offentliggjort på https://www.staaendebyggepanel.aau.dk/, når det er god-
kendt af mødedeltagerne. 

Emne 12: Fibre fra udskiftning af asbesttage 
Bygningsreglementet og Arbejdstilsynet stiller krav og giver anvisninger til håndte-
ring af asbest ved udskiftning af asbesttage, så man undgår forurening af indekli-
maet, arbejdsmiljøet og omgivelsen. Fagpressen har vist flere eksempler på, at 
disse krav ikke følges, og paneldeltagere har lignende eksempler og spørgsmål 
deres bagland om praksis og ansvar. Emnet planlægges belyst i følgende punkter: 

o Introduktion til emnet ved Allan Malskær, Parcelhusejernes Landsforening. 
o Fagligt indlæg om regler, anvisninger og praksis ved Torben Valdbjørn Ras-

mussen, SBi/AAU København. 
o Dialog mellem paneldeltagerne om evt. problemstillinger og løsninger. 
o Formidling: Hvordan formidles det på hjemmesiden og til byggeriet? 

https://www.staaendebyggepanel.aau.dk/
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Emne 13: Egenskaber for EPS-beton i undergulve 
Entreprenører er begyndt at bruge beton med EPS granulat som tilslag til udstøb-
ning omkring installationer i undergulve. Der har været noget sager, hvor man har 
rejst spørgsmål om styrken, smeltning af EPS, blanderecept og dokumentation. 
Paneldeltagere har ønsket at få emnet belyst og få en dialog om problemstillerne, 
og om de evt. kan bidrage med løsninger. Emnet planlægges belyst i følgende 
punkter: 

o Introduktion til emnet ved Mikael Kock, Træinformation. 
o Fagligt indlæg om praksis og skadssager ved Tommy Bunch-Nielsen, Bunch 

Bygningsfysik ApS. 
o Dialog mellem paneldeltagerne om evt. problemstillinger og løsninger. 
o Formidling: Hvordan formidles det på hjemmesiden og til byggeriet? 

Emne 14: Brand i plastbelægninger i vådrum 
I badeværelser kan der bruges plastbelægning på gulve og vægge, som har for-
skelligt underlag, egenskaber og holdbarhed. Paneldeltagere har ønsket at få 
brandrisikoen belyst, idet man er i tvivl om nogle produkter har en risiko eller 
mangler dokumentation. Emnet planlægges belyst i følgende punkter: 

o Introduktion til emnet ved Paw Engsbye Rasmussen, BvB. 
o Dialog mellem paneldeltagerne om evt. problemstillinger og løsninger. 
o Formidling: Hvordan formidles det på hjemmesiden og til byggeriet? 

3. Opfølgning på emner 

På forgående panelmøder er behandlet følgende emner, og på panelmøde 6 øn-
sker paneldeltagere en opfølgning på emne 1, 3, 6, 8 og 10, som er vist med fed 
skrift: 
- Emne 1: CE-mærkning af byggevarer og MgO-plader 
- Emne 2: Kollaps af store trægitterspær 
- Emne 3: Kollaps af gamle betonaltaner 
- Emne 4: Genbrugsplast i damspærrer 
- Emne 5: Brandhæmmede træprodukter 
- Emne 6: Udtræk fra tilstandsrapporter i Huseftersyn 
- Emne 7: Højhusbrand i London og danske perspektiver 
- Emne 8: Alment teknisk fælleseje og TOR-sagen 
- Emne 9: Genbrug af gamle mursten og miljøvaredeklarering 
- Emne 10: Vægge af porebeton med thaumasit – behandlet under punkt 1 
- Emne 11: Tørt indeklima og svindregner. 
 
Der er planlagt max 5 min til hvert indlæg, som gerne må vises på præsentation, 
og som kan suppleres med en dialog mellem paneldeltagerne på max 5 min. Ind-
læg og dialog vil bliver resumeret i referat, som sammen med evt. præsentation og 
faktaark vil blive offentliggjort på https://www.staaendebyggepanel.aau.dk/, når det 
er godkendt af mødedeltagerne. 

Emne 1: CE-mærkning af byggevarer og MgO-plader 
På panelmøde 5 gav Michael H. Nielsen en status over MgO-sagen, som blev ef-
terfulgt af en dialog mellem paneldeltagerne. Se emne1dagbog https://www.staa-
endebyggepanel.aau.dk/digitalAssets/480/480071_emne1dagbog-mgo-plader-og-
ce-maerkning-af-byggevarer-nhb190115.pdf. Der er nu kommet ny information, og 
emnet planlægges belyst i følgende punkter: 

o Kort status på MgO-sagen ved Ole Bønnelycke, BSF. 
o Dialog mellem paneldeltagerne om evt. problemstillinger og løsninger. 
o Formidling: Hvordan formidles det på hjemmesiden og til byggeriet? 

https://www.staaendebyggepanel.aau.dk/
https://www.staaendebyggepanel.aau.dk/digitalAssets/480/480071_emne1dagbog-mgo-plader-og-ce-maerkning-af-byggevarer-nhb190115.pdf
https://www.staaendebyggepanel.aau.dk/digitalAssets/480/480071_emne1dagbog-mgo-plader-og-ce-maerkning-af-byggevarer-nhb190115.pdf
https://www.staaendebyggepanel.aau.dk/digitalAssets/480/480071_emne1dagbog-mgo-plader-og-ce-maerkning-af-byggevarer-nhb190115.pdf
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Emne 3: Kollaps af gamle betonaltaner 
Emnet blev senest drøftet på panelmøde 3, hvor TI gav et indlæg om deres projekt 
’Sikre altan’. Se emne3dagbog https://www.staaendebyggepanel.aau.dk/digitalAs-
sets/480/480077_emne3dagbog-kollaps-af-betonaltaner-nhb180107.pdf. På panel-
møde 5 var planlagt et nyt indlæg af TI, som blev aftalt flyttet til dette møde. Emnet 
planlægges belyst i følgende punkter: 

o Indlæg om altanvejledningerne fra projektet ’Sikre altan’ ved Kathrine Birke-
mark Olesen, TI. 

o Dialog om de to artikler i Ingeniøren den 10/5 2019 ved Jacob Lund Mad-
sen. Se vedlagte bilag. 

o Dialog mellem paneldeltagerne om evt. problemstillinger og løsninger. 
o Formidling: Hvordan formidles det på hjemmesiden og til byggeriet? 

Emne 5: Brandhæmmede træprodukter 
Emnet blev senest behandlet på panelmøde 3, hvor TI blev opfordret til at give en 
status på kommende panelmøde. Se emne5dagbog https://www.staaendebygge-
panel.aau.dk/digitalAssets/480/480079_emne5dagbog-brandhaemmede-traepro-
dukter-nhb180107.pdf. Paneldeltagere har nu spurgt, om der er forskel på træpro-
dukter anvendt som udvendig beklædning eller som undertag i tagrum, og om for-
skellig typer saltbinding har betydning for udvaskningsrisikoen. Emnet planlægges 
belyst i følgende punkter: 

o Introduktion ved Mikael Koch, Træformation og TI. 
o Dialog mellem paneldeltagerne om evt. problemstillinger og løsninger. 
o Formidling: Hvordan formidles det på hjemmesiden og til byggeriet? 

Emne 6: Udtræk fra tilstandsrapporter i Huseftersyn (HE) 
Emnet blev senest behandlet på panelmøde 4, hvor Tommy Glindvad gav et ind-
læg om planer for udtræk fra tilstandsrapporter. Se emne6dagbog 
https://www.staaendebyggepanel.aau.dk/digitalAssets/480/480081_emne6dag-
bog-tilstandsrapporter-i-huseftersyn-nhb180913.pdf. På panelmøde 5 var et opføl-
gende indlæg planlagt, men Tommy blev desværre forhindret. Emnet planlægges 
belyst i følgende punkter: 

o Indlæg om nyt HE-program, tilstandsrapport og brugerrapport samt evt. 
ideer til ny årsrapport ved Tommy Glindvad, Huseftersynsordningen. 

o Dialog mellem paneldeltagerne om evt. problemstillinger og løsninger. 
o Formidling: Hvordan formidles det på hjemmesiden og til byggeriet? 

Emne 8: Alment teknisk fælleseje og TOR-sagen  
Emnet blev senest behandlet på panelmøde 5, hvor Mikael Kock gav en status på 
TOR-sagen. Se emne8dagbog https://www.staaendebyggepanel.aau.dk/digitalAs-
sets/480/480073_emne8dagbog-alment-teknisk-faelleseje-og-tor-sagen-
nhb190115.pdf. SBi/AAU Kbh. nærmer sig afslutningen af deres projekt og vil 
gerne give en status over foreløbige erfaringer og konklusioner. Det kunne evt. 
lægge op til en længere dialog om Alment Teknisk Fælleseje (ATF) på panelmøde 
7 som et fagligt tema. Emnet planlægges belyst i følgende punkter: 

o Indlæg om SBi-projekt om ATF ved Stefan Gottlieb, SBi/AAU Kbh. 
o Dialog mellem paneldeltagerne om evt. problemstillinger og løsninger. 
o Formidling: Hvordan formidles det på hjemmesiden og til byggeriet? 

Emne 10: Vægge af porebetonblokke med thraumasit 
Emnet er behandlet under punkt 1 med hovedvægten på vores erfaringer med for-
midling både til myndigheder, pressen, byggeriet og paneldeltagernes bagland. 

https://www.staaendebyggepanel.aau.dk/digitalAssets/480/480077_emne3dagbog-kollaps-af-betonaltaner-nhb180107.pdf
https://www.staaendebyggepanel.aau.dk/digitalAssets/480/480077_emne3dagbog-kollaps-af-betonaltaner-nhb180107.pdf
https://www.staaendebyggepanel.aau.dk/digitalAssets/480/480079_emne5dagbog-brandhaemmede-traeprodukter-nhb180107.pdf
https://www.staaendebyggepanel.aau.dk/digitalAssets/480/480079_emne5dagbog-brandhaemmede-traeprodukter-nhb180107.pdf
https://www.staaendebyggepanel.aau.dk/digitalAssets/480/480079_emne5dagbog-brandhaemmede-traeprodukter-nhb180107.pdf
https://www.staaendebyggepanel.aau.dk/digitalAssets/480/480081_emne6dagbog-tilstandsrapporter-i-huseftersyn-nhb180913.pdf
https://www.staaendebyggepanel.aau.dk/digitalAssets/480/480081_emne6dagbog-tilstandsrapporter-i-huseftersyn-nhb180913.pdf
https://www.staaendebyggepanel.aau.dk/digitalAssets/480/480073_emne8dagbog-alment-teknisk-faelleseje-og-tor-sagen-nhb190115.pdf
https://www.staaendebyggepanel.aau.dk/digitalAssets/480/480073_emne8dagbog-alment-teknisk-faelleseje-og-tor-sagen-nhb190115.pdf
https://www.staaendebyggepanel.aau.dk/digitalAssets/480/480073_emne8dagbog-alment-teknisk-faelleseje-og-tor-sagen-nhb190115.pdf
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4. Formidling, udvikling og arbejdsgrundlag 

- Formidling: 
Punktet er drøftet under punkt 1 med udgangspunkt i erfaringerne med formid-
ling af emne 10 efter panelmøde 5. 

- Udvikling: 
Intet. 

- Arbejdsgrundlag: 
Forslag til ændring Arbejdsgrundlag fra 13/6 2017 blev fremlagt til diskussion 
på panelmøde 5, men på grund af tidsnød blev det udsat til dette møde. I mel-
lemtiden har planlægningsudvalget drøftet det på møde den 3/5 2019. Planlæg-
ningsudvalget består i 2019 af: 
o Mødeleder og sekretær. 
o Ole Bønnelycke, BSF. 
o Søren Meyer, GI. 
o Kristine Virén, Bolius, som er udpeget af Realdania.  
o Ruut Hannele Peuhkuri, SBi/AAU Kbh. 

 
Planlægningsudvalget indstiller vedlagte forslag til ændring af Arbejdsgrundlag da-
teret 22/11 2018 til godkendelse på mødet.    

5. Næste møde og eventuelt 

- Næste møde: 
o Panelmøde 7 foreslås afholdt tirsdag den 19/11 2019, kl. 12-16 hos GI med 

fagligt tema kl. 12-14 og panelmøde kl. 14-16. 
o Forslag til nye emner og indlæg til eksisterende emner sendes til sekretæ-

ren senest den 4/1 2019, kl. 14, hvor planlægningsudvalget holder møde.  
o Efter godkendelse lægges referater, præsentationer m.v. på 

http://www.staaendebyggepanel.aau.dk/   
 

- Eventuelt? 
 
 
På gensyn den 21/5 2019 og med venlig hilsen 
Niels Haldor Bertelsen 
Sekretær for Stående Byggepanel 
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi/AAU Kbh.) 
Mobil: 5178 1602 nhb@sbi.aau.dk  

http://www.staaendebyggepanel.aau.dk/
mailto:nhb@sbi.aau.dk
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