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OVERSIGT OVER TILRETTELSER
For at skabe en så overskuelig mappe som muligt, er 
alle ændringer fra sidste forslag skrevet ned neden-
for. I nogle tilfælde vil projektet først blive beskrevet 
som den originale forslag, og det tilrettede er dereft-
er præsenteret som et alternativ. Som for eksempel 
ved situationsplanen og garderoben i Børnehaven. 
Dette er gjort for nemmere at kunne se de to forslag 
op mod hinanden, bygherren kan derfra frit vælge 
hvilket forslag, der er det mest fordelagtige, særligt 
da nogle af punkterne ville være bedst at håndtere 
i det videre forløb med åben og løbende dialog.  

Plantegning er opdateret med alle ønskede tilret-
ninger, og er opdateret på alle gældende sidder.

Side 6 SITUATIONSPLAN - Tekst opdateret til at 
beskrive regnvandsbassin som lukket rørbassin.

Side 7 SiITUATIONSPLAN - Situationsplan viser nu ikke 
længere et åbent regnvandsbassin. 
 
Nyt opslag på side 8-9 der forklarer den alternative 
løsning på hegn og ankomstareal. 

Side 12 (tidligere side 10) PLANTEGNING - Tekststykke 
tilføjet der beskriver dagslysforholdene i bygningen.

Side 12 (tidligere side 10) PLANTEGNING - plantegn-
ingstekst opstiller nu de overordnede ændringer til 
plantegningen. 

Side 16 (tidligere Side 14) BØRNEHAVE – Tekst er 
tilpasset for at beskrive de nye forhold omkring 
garderobe og toiletter. samtidigt er der tilføjet tekst 
omkring håndtering af akustik og støj. 

Nyt opslag på side 18-19 der forklarer alternative 
løsninger på større grupperum og alrum. 

Side 38 (tidligere side 34) AREALSKEMA - Areal 
skema opdateret 

Nyt opslag på side 48-49, samt side 58-59 med CV’er 
på manglende substitutter. 

Side 72 VENTIALATION (Tidligere side 64 - Tekst tilføjet 
omkring atmosfærisk indeklima. 

2



INDHOLDSFORTEGNELSE
OVERSIGT OVER TILRETTELSER  2
BØRNEHØJEN  4
SITUATIONSPLAN  6
PLANTEGNING  12
ALRUM  14
BØRNEHAVE  16
VUGGESTUE  20
PERSONALE- OG KØKKENAFDELING  22
FACADER  24
MATERIALER OG VEDLIGEHOLD  28
SNIT  30
BÆREDYGTIGHEDS STRATEGIER  32
DGNB  34
AREAL SKEMA  38
TEAMET  40
PROCES OG SAMARBEJDE  42
MILJØHÅNDTERING OG   44
KVALITETSSIKRING  44
PROCES AFLEVERINGSFORRETNING  45
BILAG 1 - CV’ER  46
BILAG 2 - TILBUDSLISTE  60
BILAG 3 - ENTRERINGSNOTAT  62
BILAG 4 - TRO OG LOVE ERKLÆRING  63
BILAG 5 - MATERIALEOVERSIGT  64
BILAG 6 - MATERIALEOVERSIGT LANDSKAB  68
BILAG 7 - BEPLANTNINGSLISTE  70
BILAG 8 - VENTILATION  72
BILAG 9 - VVS  76
BILAG 10 - EL-INSTALLATIONER - CTS  79
BILAG 11 - PRODUKTIONSKØKKEN  80
BILAG 12 - SOLCELLER  86
BILAG 13 - ENERGIBEREGNING  88
BILAG 14 - DGNB SKEMA  89

3



BØRNEHØJEN
Børnehøjen er Aalborg vestbyens nye daginstitution. 
En daginstitution, som er integreret med naturen og 
landskabet gennem arkitekturen. bygningen  er 
tilpasset landskabet og bliver en forlængelse heraf, 
ved selv at rejse sig som en grøn bakke i landska-
bet. Der skabes herved et ikonisk byggeri med tæt 
sammenknytning til området og naturen.  

Det naturlige bakkede landskab ligger allerede 
op til sjov og leg. Ved at forsætte det bakkede 
landskab gennem arkitekturen, integreres bygnin-
gen i landskabet og bygger derfor videre på de 
kvaliteter som landskabet allerede tilbyder. 
Under taget trækker bygnings facade sig frem og 
tilbage og skaber et legende spil i facaden, som 

understreges ved brugen af mursten og træ, der 
igen trækker associationer tilbage til naturen. 
Alle disse forskydninger er i sammenspil med 
taget, med til at skabe en lang række nicher med 
forskellige udhæng. Indenfor afspejler nicherne De 
indre rums behov og funktion, mens der udvendigt  
skabes en lang række overdækkede nicher til leg  
af forskellig art, samt solafskærmning.

Det grønne tag ændrer karakter, alt efter hvilken 
vinkel det opleves fra. Fra vejen og ankomstsiden 
ses det grønne tag i sammenspil med de bagved-
liggende træer og det kupperede landskab. Her får 
manoplevelsen af at daginstitutionen næsten går i 
et med naturen. 

Fra legepladsen åbnes taget op med det lange 
gennemgående ovenlysvindue. Samtidig åbnes 
facaden op ved alrummet, hvilket styrker oplevels-
en bygningens samlingspunkt, både ude og inde. 

Daginstitutionens gennemløbende, sammenhæn-
gende ovenlys er med til at trække dagslys ned i 
både gangarealer og garderober. Derved sikres 
der gode dagslysforhold i alle opholdsrum, gennem 
hele dagen. Ovenlyset er samtidigt med til at give 
bygningen karakter og genkendelighed. 
Der bliver herved skabt et ikonisk byggeri med 
tæt forbindelse til naturen og området, og god 
forbindelse mellem ude og inde. 
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VISUALISERING AF BØRNEHAVEN FRA LEGEPLADSEN
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SITUATIONSPLAN
Man ankommer til daginstitutionen på den ny- 
anlagte vej, jævnfør lokalplanen. Her bliver man 
mødt af en række parkeringspladser på hver side 
af en central ankomstplads, hvor alle besøgende 
bliver viderefordelt til deres designerede destina-
tioner. Ankomstpladsen udformes med vendeplads 
samt HC-parkering. Ankomstpladsen udformes 
som ankomsthave med opholdsmulighed, samt 
en ny central placering af skulpturen, som står på 
grunden idag. 
Ved at skabe en centralt placeret, fælles ankomst, 
sikres der overskuelighed ved ankomsten, således 
at ikke-bekendte gæster og forældre, nemt og 
hurtigt kan orientere sig ved ankomst. Det er også 
derfor at hovedindgangen samt vareindlevering, er 
placeret i direkte forbindelse med denne ankomst-
plads, hvor det markerede indgangsparti sikrer en 
overskuelig og let aflæselig ankomst. Hvis man skal 
aflevere et barn, skal man blot bevæge sig mod syd 
for at ankomme til børnehaven eller mod nord for 
at ankomme til vuggestuen. Dette spiller sammen 
med opdelingen af parkeringspladser, da hver 
del af parkeringen bliver attraktiv for hver gruppe. 
Således mindskes frustration ved spidsbelastning for 
aflevering og afhentning. 

Indgang til børnehave og vuggestue er placeret 
indenfor hver sit legepladsområde, dog med tæt 
forbindelse til parkering, for at undgå at forældre 
skal for langt, for at aflevere deres børn om morge-
nen. Administrationen og det øvrige personale har 
deres egen indgang, for at sikre at de kan møde 
ind  og komme af med overtøjet, før de møder børn 
og forældre. Køkkenpersonalet benytter hovedind-
gangen.
 
Udeområdet tager udgangspunkt i fordelingen af 
de forskellige børnegrupper. Derfor er legeplad-
sen  delt op som byggeriet selv, hvor det fælles 
alrum markerer opdelingen mellem børnehave 
og vuggestue. Derved sikres at de to grupper kan 
lege uforstyrret af hinanden. Der er dog, ligesom 
i byggeriet selv, lagt op til et fælles rum, hvor der 
er plads til forsamling, fællesspisning og fælles leg; 
det kan derfor inkluderes på en lang række måder, 
efter behov. 
Det fælles udeområde kan bruges som en aktiv del 

af alrummet, hvor leg, spisning, m.m. kan trækkes 
udenfor. Dette område kan også give pædago-
gerne et godt sted at overskue de forskellige lege, 
eller samle børnene under ferier eller lignende, hvor 
både bemanding og børn er begrænset. Her er der 
også installeret en køkkenhave, der kan indgå som 
en aktiv del af madlavningen med børnene, i det 
pædagogiske køkken. 

Alle områdets faciliteter indgår som en integreret 
del af terrænet og giver derfor god anledning til 
varieret og kreativ leg. 
Bygningen spiller sammen med de bakkede omgiv-
elser, hvor bygningen selv hæver sig som en bakke 
i landskabet. Derved skabes der et spændende og 
levende terræn, hvor den overskydende jord fra 
bggeriet benyttes til at danne forskellige bakker, så 
hele området får karakter af et bakket landskab. 
Det opfordrer til nysgerrighed, hvor områdets 
bakkede terræn indgår som en naturlig, spændende 
og udfordrende ramme for leg og ophold.
Bakkerne er med til at løfte legen op i forskellige 
højder, samt skabe forskellige nicher der både 
skaber læ og ro til både fælles og mere tilbagetruk-
ket leg. Samtidig er højderne på bakkerne også med 
til at skabe overblik for både børn og pædagoger, 
så de nemt kan overskue legepladsens forskellige 
zoner.
Børnehavens grønne rum tænkes som det sociale 
rum, der giver børnene mulighed for at skabe 
tryghed og oplevelser gennem spil, leg og samtale. 
Friarealerne er funktionelle og appellerer derved 
til aktivitet, sundhed og bevægelse. Arealerne er 
delt op i forskellige underområder, som hver især 
kan facilitere mange forskellige typer leg. Den 
åbne opdelling giver også børnene mulighed for 
at trække hen til et område, hvor legens type er 
passende til det enkelte barn og barnets aktuelle 
humør.
Rundt om hele bygningen er der indarbejdet 
udeområder med nær tilknytning til de enkelte 
funktioner i bygningen, som gør nær leg tæt på 
de enkelte grupperum let. Ved hver gruppe er der 
et overdækket areal, med forskellige dybder, der 
gør det muligt at lege i tørvejr eller trække sig væk 
fra solen. Disse områder bliver skabt i et naturligt 
sammenspil med den legende facade, der trækker 

sig frem og tilbage under det mere regulære tag. 
Længere væk fra bygningen er der plads til lidt 
vildere leg, bl.a. i form af en asfalteret bane til leg 
med mooncars og lignende, med afstribning og 
små vigepladser langs banen.

Områdets eksisterende beplantning er en værdi-
fuld ramme for indretningen af legeområdet. Der 
er derfor langt op til, at mest mulig eksisterende 
beplantning bibeholdes.
Bakkeanlæg mod syd bearbejdes med terrassering 
og kælkebakke, og er medvirkende til at forme et 
spændende legeområde.
Legepladsen bliver indelt og udformet med 
naturlige planter og flora. Derved skabes der en 
daginstitution med tæt forbindelse til naturen, 
hvilket både inspirerer til leg og læring, imens det 
også er med til at øge områdets biodiversitet. 
Herved øges daginstitutionens bæredygtighed, 
samtidig med at der skabes bedre udeområder til 
børnene og områdets dyreliv. 
Biodiversiteten styrkes yderligere ved potentielt at 
benytte det lydbelastede areal ud til skydebaneve-
jen, som et tæt bevokset naturområde, der kan 
bidrage med at skabe et naturligt miljø for diverse 
dyrearter. Det er også et område som eventuelt 
kan benyttes som udflugtsområde for børnene. 
Regnvandsbasin er lavet til et lukket rørbassin 
jævnfør udbudsmaterialet. 

Vi forestiller os generelt et ukompliceret og ”selvgro-
et” naturområde, som kan rumme alle aktiviteter 
og bidrage til et spændende, holdbart udemiljø. 
Beplantning skal være egnstypiske arter som pileart-
er, fuglekirsebær, paradisæbler, skovfyr samt høje 
græsser og vild flora. En beplantning som kræver et 
minimum af vedligeholdelse, er vindstærk og som 
kan tåle børns leg, og ikke er allergi fremkaldende. 
Alt overskudsjord anvendes på stedet til 
bakkelandskab, lege- og pukkelbane.

De indtegnede legeredskaber skal ses som inspi-
ration, alt beskrevet i udbudet er dog indeholdt 
i projektet medmindre det er specificeret som 
bygherreleverance.
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Evt. funktiondsopdelt legeplads
Daginstitution SkydebanevejARKPLAN

BYPLAN- & LANDSKABSARKITEKTER

Hegn

He
gn

Hegn

Hegn

ALTERNATIV OPDELING 
Illustrationen på den modsatte side viser et alterna-
tiv til hvordan hegnet kan placeres. Her er hegnet 
tilpasset udbudsprojektet grundstørrelse. Legeplad-
sen er samtidigt foreslået underopdelt for at gøre 
det nemmere for pædagogerne at holde overblik 
over børnene. 

ALTERNATIV PARKERING/FORTOV
På næste side ses et forslag til hvordan parkeringen 
kan løses uden at man har udbakning hen over 
fortovsarealet.
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Eksempel på type naturligt stiforløb

Eksempel på flethytteEksempel på hygge rundt om bålpladsenEksempel på terrasseret landskab. Her skabes der både mulighed for ophold, samt 
mulighed for at kravle op og hoppe ned, så børnenes muskulatur styrkes.

Eksempel på klatre element til legepladsen Eksempel på insekthotel, som kan bruges til børnenes læring om 
naturens andre beboere.

Eksempel på grafik og vejafmærkning til cykelbane.

Eksempel på landskab med små bakker til legEksempel på cykelbane integreret i landskabet



Eksempel frugtskov Bakketårn ved Vestre Fjordpark

Eksempel på kultiveret frugtskovEksempel på naturlig, vildtvoksende beplantning

Overdækket areal, der skaber mulighed for mange slags leg, 
også i regnvejr

Børn der aktivt indgår i dyrkning af planterEksempel på differentieret og varieret leg, tilpasset et, let overskue-
ligt område og samtidig integreret med landskabet.

Børn der aktivt indgår i dyrkning af planter

Eksempel på integreret leg med landkabet
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PLANTEGNING
BESØGENDE OG PERSONALE 
Som det første når man ankommer til Daginstitu-
tionen, bliver man som nævnt tidligere mødt af 
en stor fælles ankomstplads. Herfra er der direkte 
forbindelse til bygningens centrale forhal.
Forhalen fungerer som Hovedindgangen til  daginsti-
tutionen for alle besøgende, samt køkkenpersona-
lets indgang. Det er også her hele daginstitutionens 
vareindlevering foregår, i direkte forbindelse med 
fællesdepotrummet. Her er det muligt at placere 
varer, også uden for åbningstiderne, uden at der 
gives adgang til resten af daginstitutionen. 
Fra forhallen kan besøgende enten bevæge sig til 
vuggestueafdelingen eller børnehaveafdelingen, 
da de ligger i hver deres halvdel af byggeriet, 
forbundet af det fælles ankomstområde og alrum-
met. 
Personalet har deres egen private indgang således 
at de kan nå at lande på arbejdet, og komme af 
med overtøj osv. før de møder nede på stuerne.
 
ALRUM
Alrummet er centralt placeret imellem alle dagin-
stitutionens funktioner, og er direkte forbundet med 
køkkenet og det pædagogiske køkken. Det er her 
man kan mødes til fælles aktiviteter og spisning, 
eller indendørslege som er for forstyrrende i de 
enkelte grupperum. Det er også muligt at benytte 
alrummet på tværs af vuggestue og børnehave, 
i for eksempel ferier, hvor det er et nedsat antal 
børn som skal passes og det derfor er fordelagtigt 
med én enkelt gruppe, fremfor adskillige opdelte 
grupper.

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE 
Fra den fælles ankomstplads skal man mod nord for 
at komme op til vuggestueindgangen, eller syd for 
at komme ind til børnehavegrupperne. 
De to indgange til børnehavegrupperne er placeret 
tæt på hinanden, så forældre hurtigt og tydeligt 
kan få dannet et overblik over hvilken gruppe deres 
barn/børn hører til, og dermed hvilken indgang de 
skal bruge. De to børnehavegrupper er placeret i 
tæt sammenhæng, for at udnytte den potentielle 
synergi, som kan opstå på tværs af grupperne. Men 
i dagligdagen fungerer de som hver deres uafhæn-
gige afdeling, med separat indgang og puslerum, 
samt dertilhørende handicaptoilet.  
Både vuggestue og børnehave har en centralt 
placeret garderobe, der oplyses af det centrale, 
gennemgående ovenlys. Herved tilføres rummene 
indirekte dagslys gennem hele dagen, hvilket gør 
dem attraktive til leg og ophold. 

UDHÆNG
Facaderne der springer frem og tilbage under taget 
og skaber derved en række udhæng der er med til 
at sikre gode legeområder tæt på daginsitutionen, 
samt sikre mod overopheding. Der er grundet de 
store udhæng etableret store vinduespartier, for at 
sikrer godt dagslys. Der vil blive lavet beregninger til 
at eftervise, at bygningsreglementets krav til dagslys 
som minimum er overholdt. Så selvom de store 
udhæng reducerer dagslysindfaldet, vil de store 
vinduer sikrer at der opnås tilstrækkeligt lys – samti-
digt er udhængene med til at sikre et behageligt 
lys med begrænset gene fra blænding og direkte 
solstråling.

ÆNDRINGER I REVISIONEN 
I det revideret tilbud er der lavet en række 
ændringer for bedre at opfylde bygherrens ønsker:

Rengøringsrummet er flyttet, således at det har 
adgang fra gangen, og dermed mere centralt og 
tilgængeligt placeret.

Der er placeret højskabe i alle puslerum så det 
tilsvarer udbudsmaterialet. 

Handicap toiletterne i børnehavegrupperne er 
ændret så det i stedet bliver en 1,6m bred bås, som 
en del af puslerummet. 

Skabsarrangementet med vask i børnehavegrup-
pernes garderobe er flyttet ned hvor handicap 
toilettet tidligere var placeret. 

Adgang til toiletrum for køkken personalet er nu 
flyttet, således til tilgås fra forhal fremfor køkkenet. 
Personalet har nu et bad placeret som en del af 
toiletterne i administrationsafdelingen. 

Følgende areal i administrations afdelingen er tilpas-
set til følgende: Møderum 15m2, Frokoststue 18m2, 
Kontor pædagogisk leder 9m2, Kontor personale 
8m2. 
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Alrummet er hjertet af byggeriet, der binder alle 
funktionerne i daginstitutionen sammen. Det er her 
man kan mødes på tværs af alder og grupper til 
diverse aktiviteter, såsom fællesspisning, sammen-
komster, eller mere aktiv indendørs leg. 
I direkte forbindelse med alrummet, er der lavet et 
fælles udeområde, med et overdækket areal, som 
sikrer at man kan lave fællesaktiviteter udenfor, 
uanset vejrudsigten. Da alrummet er trukket tilbage 
i bygningsvolumet, sikrer man et område med ly for 
vind og vejr. Samtidigt sikrer udskæringen i tagflad-
en at der kommer dagslys ind til rummet. Rummet 
er orienteret mod vest,  hvilket betyder at det kan 
bruges til sen aften uden at solen bliver skærmet. 

Langs væggen, enten i alrummet eller i den 
brede gang ved forhalen, er det muligt at hænge 
klapbordene op, så de er let tilgængelige. Herved 
er det nemt at stille op til større arrangementer, eller 
modsat, at pakke overskydende borde ned, hvis 
der skal leges. 
Der er i denne sammenhæng placeret skabe til 
legeredskaber således at disse også let kan trækkes 
frem eller gemmes væk, efter behov.
 
Det pædagogiske køkken er en integreret del af 
alrummet, med en direkte forbindelse til køkken-
et. Herved sikres et let samarbejde mellem de to 
funktioner. Det pædagogiske køkken opfordrer og 

muliggør at børnene kan indgå som en aktiv del af 
madlavningen, med et repos på den ene side, så 
de kan tilgå bordet i børnehøjde. 

Adgangen til henholdsvis vuggestue- og børne-
haveafdelingen, er placeret således at den 
naturlige ganglinje danner fordelingen i lokalet, og 
sådan at den leg der eventuelt foregår i alrummet 
ikke forstyrrer, imens der bliver lavet mad i det 
pædagogiske køkken. I det fælles udeområde er 
der placeret en køkkenhave der kan indgå som 
en aktiv del af madlavningen i det pædagogiske 
køkken. 

ALRUM

14

SKALA 1:100

INDGANG
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VISUALISERING AF ALRUMMET FRA DET PÆDAGOGISKE KØKKEN



Børnehaven er opdelt i to separate børnehave-
grupper, med hver deres indgang. De to indgange 
er placeret tæt på hinanden for at skabe overskue-
lighed for besøgende, forældre og børn, så de 
nemt kan finde den korrekte indgang. 
Udetoilettet til legepladsen er placeret centralt ved 
indgangen. Således er udetoilettet nemt at finde 
for begge børnehavegrupper, samt lettilgængeligt 
fra legepladsen. 

Ved ankomst til børnehaven kommer man igennem 
en grovgarderobe, hvor sko og andet beskidt 
tøj placeres. Grovgarderoben er indrettet med 
integrerede nicher, så man uforstyrret kan komme  
ud af overtøj og sko, uden at være til gene for den 
resterende trafik igennem rummet. Både ind- og 
udgang foregår igennem grovgarderoben således 
at alt beskidt tøj og fodtøj holdes uden for selve 
daginstitutionen.  

Når man ankommer til selve garderoben, bliver man 
mødt af et luftigt, veloplyst rum, hvor det centrale 
ovenlys trækker dagslys ned i hele garderoben. 
Det åbne layout, gode lofthøjde og mængden af 
dagslys, gør garderoben til et behageligt rum at 
opholde sig i, og attraktivt at bruge til andre aktivi-
teter, såsom leg og større komsammener. 
Selvom de to afdelinger fungerer separat af 
hinanden, er de alligevel lavet i tæt forbindelse, for 
at sikre en maksimal synergi og fleksibilitet imellem 
de to grupper. De midterste garderober er mobile, 
og derved er det muligt at omrokere og tilpasse 
området til fremtidige behov i de enkelte grupper. 
Det er også muligt at køre garderoberne helt væk, 
således at man kan benytte garderobe pladsen til 
større forsamlinger ved særlige begivenheder. 
Garderoben er på nuværende tidspunkt opstillet, 
således at gennemgang gennem garderoberne 
undgås. Derved er det muligt at lege og tilgå 
garderoberne, uden at det forstyrrer den øvrige 
gang i børnehaven. Samtidigt danner garderoben  
og gangens forløb forskellige nicher, der for eksem-
pel kan bruges til tilbagetrukket leg. 

Alle grupperum har adgang til et overdækket areal, 
der sikrer at børnene kan lege tørt og i tæt forbindelse 
med grupperummene. Disse overdækkede uderum 

dannes ved at alle rummene er trukket tilbage, 
i forhold til taget. Herved dannes der naturligt 
overdækkede uderum i direkte forbindelse med 
grupperummene, alt imens at bygningen bevarer 
et roligt udtryk, uden påklistrerede udhæng. 

Hvor facaden trækkes tilbage, er der placeret 
søjler langs tagets udhæng. Søjlerne er både med 
konstruktivt, samtidig med at deres placering er 
med til at give et legende udtryk i facaden, samti-
dig med at der skabes åbne rumindellinger i de 
overdækkede udeområder. Den varierede placer-
ing af søjlerne opfordrer til at de indgår som en 
aktiv del af legen, samtidig med at de arkitektonisk 
spejler de vildtvoksende træer som afgrænser 
grunden. Søjlerne er også med til at afgrænse de 
overdækkede legeområder langs grupperum-
mene og forebygge at visse former for leg kommer 
for tæt på facaden, såsom mooncars , mens at stille 
leg gøres mere oplagt i de overdækkede områder. 

Akustik og støj
Der vil være fokus på lyd og akustikforhold i hele 
projekteringsforløbet, både i forhold til lydisolering 
mellem rum samt efterklangstider i de enkelte rum. I 
alle rum etableres lofter med høj lydabsorption, og 
efter behov suppleres med absorberende material-
er på vægge.
I grupperum og fællesrum skal efterklangstiden 
være højst 0,4 s, hvilket vil opleves som en markant 
støjdæmpning i forhold til mange eksisterende insti-
tutioner.
I garderober, som funktionsmæssigt kan sidestilles 
med fælles gangarealer i undervisningsbyggeri, 
er kravet til efterklangstid 0,9 s. Da der opholder 
sig mange børn på en gang, og der kan forventes 
et højt lydniveau i perioder, vil vi arbejde aktivt 
med at sænke efterklangstiden yderligere, bl.a. 
ved etablering af lydabsorberende materialer på 
vægge i opholdshøjde, så lyden kan transporteres 
kortest muligt. Vi forventer at kunne opnå en efterk-
langstid i garderoberne på højst 0,6 s. i forhold til 
at undgå at støj imellem de to garderober er det 
muligt at etablerer en væg, der ikke går til loftet 
imellem de to garderober. 

BØRNEHAVE
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GARDEROBERNE ER FLYTBARE, OG KAN VED BEHOV FLYTTES 
SÅ RUMMET ÆNDRER KARAKTER OG FUNKTION.

FLOWDIAGRAM

Pæ
da

go
gi

sk
 k

øk
ke

n

33 m²
Køkken + Opvask

23

14 m²
Grov køk.

24

10 m²
Dep køk

25

7 m²
Reng.

27

14 m²
Forhal

3

7 m²
WC - Køk. pers.

2640 m²
Teknik

28

28 m²
Grupperum 2a

16

48 m²
Alrum

1

37 m²
Grupperum

7

12 m²
Grupperum

9

22 m²
Grupperum

8

23 m²
Puslerum

10

35 m²
Gard.

6

20 m²
Grov Gard.

5

37 m²
Grupperum

7

22 m²
Grupperum

8

12 m²
Grupperum

9

22 m²
Puslerum

10

35 m²
Gard.

6

20 m²
Grov Gard.

5

8 m²
Depot

11

7 m²
Udetoilet

12

17 m²
Pusle

18

1 : 200
Stue Garderobe

1

INDGANG



7000i

R

Daginstitution Skydebanevej1:200

33 m²
Køkken + Opvask

23

14 m²
Grov køk.

24
10 m²

Dep køk
25

7 m²
Reng.

27

14 m²
Forhal

3

7 m²
WC - Køk. pers.

26

6 m²
HC
2

15 m²
Møde

32

10 m²
Gard

31

3 m²
Kopi

34

9 m²
Kont. Pæd.

29

8 m²
Kont Pers.

30

18 m²
Frokoststue

33

7 m²
Forhal

13

20 m²
Barnevogn.

21

20 m²
Barnevogn.

21

40 m²
Teknik

28

28 m²
Grupperum 2b

17

28 m²
Grupperum 2a

16

28 m²
Grupperum 1b

17

28 m²
Grupperum 1a

16

48 m²
Alrum

1

4 m²
Vaske.

22

37 m²
Grupperum

7

12 m²
Grupperum

9

22 m²
Grupperum

8

23 m²
Puslerum

10

35 m²
Gard.

6

20 m²
Grov Gard.

5

37 m²
Grupperum

7

22 m²
Grupperum

8

12 m²
Grupperum

9

22 m²
Puslerum

10

35 m²
Gard.

6

20 m²
Grov Gard.

5

8 m²
Depot

11

7 m²
Udetoilet

12

35 m²
Fordellingsområde

15

10 m²
Depot - fælles

4

M
ad

ra
ss

ka
b

m
. h

ju
l

Repos

Fo
ræ

ld
re

 s
ko

 / 
ov

er
tø

j

vo
ks

en
tø

j

Pæ
da

go
gi

sk
 k

øk
ke

n

M
ad

ra
ss

ka
b

m
. h

ju
l

Repos

vo
ks

en
tø

j

Tj
ek

-in
d 

ta
vl

e

9 m²
Pers. Toilet

35

17 m²
Pusle

18

16 m²
Pusle

19

3 m²
Pers. Toilet

20

ReposRepos

O
ve

nl
ys

O
ve

nl
ys

O
ve

nl
ys

O
ve

nl
ys

OvenlysOvenlys

18 m²
Gard.

14

Ophæng til 
klapborde

R
ep

os
 ti

l ø

VM TT

Tj
ek

-in
d 

ta
vl

e

Fo
ræ

ld
re

 s
ko

 / 
ov

er
tø

j

Fo
ræ

ld
re

 s
ko

 / 
ov

er
tø

j
Bæ

nk

Tjek-ind tavle

Madrasskab
m. hjul

Madrasskab
m. hjul

1.6 m 1.6 m

1.
7 

m

2.
3 

m

1.
5 

m

2.3 m

Kontorplads

17

GARDEROBERNE ER FLYTBARE, OG KAN VED BEHOV FLYTTES 
SÅ RUMMET ÆNDRER KARAKTER OG FUNKTION.

SKALA:1:100

INDGANG INDGANG



ALTERNATIVE FORSLAG

Selvom vi igennem projektet har forsøgt at opfylde 
alle kravene fra bygherren vil der stadig være en 
række områder, hvor det vil være muligt at udvikle 
løsningerne sammen med bygherren, i det videre 
forløb, hvor en åben dialog vil gøre det muligt 
at finjustere og tilpasse projektet for at skabe en 
optimal løsning.

På dette opslag er der præsenteret to forslag der 
tager udgangspunkt i garderoben og i alrummet. 
Forslagene skal ikke ses som endegyldige forslag 
men nærmere et oplæg til den videre diskussion. 
Det er derfor muligt at vælge elementer fra forskel-
lige løsninger og kombinerer dem. 

Det første forslag fjerner areal i garderoben, for at 
skabe større grupperum. På den måde kan det 
mellem grupperum forøges fra 22 til 23m2 imens det 
store kan forøges fra 37 til hele 40m2.

Det andet forslag bygger videre på det forrige, 
men her forøges alrummet med 13m2, til 61m2. Ved 
at fjerne yderligere areal fra garderoben. Der er i 
begge forslag stadig det samme antal garderober, 
pladsen omkring dem er bare formindsket. Her er 
det dog kun det store grupperum der er forøget til 
40m2, imens det mellem grupperum er uændret i 
størrelse.  
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Ankomsten til vuggestuen foregår gennem 
vuggestuens forhal, hvor det er muligt at sidde på 
en bænk og tage sine sko af, opbevare sine sko som 
besøgende og forældrer, og med plads til at sætte 
orienteringstavler plakater osv. op, samt evt at stille 
sin klapvogn. Alt indgang og udgang fra vuggestu-
en foregår herigennem, således at der ikke kommer 
beskidt fodtøj ind i resten af vuggestuen. 

Efter man har bevæget sig igennem forhallen, er 
det første man møder barnevognsrummene. Ved 
at placere dem tæt ved indgangen sikrer man 
let aflevering og afhentning af barnevogn, eller 
blot ejendele, hvis der anvendes faste krybber. 
Særligt hvis forældre skal aflevere barnevognen 
om morgenen, er de tæt placeret på indgangen. 
Når man ankommer udefra, er det også muligt 
at gå direkte ind og aflevere sin barnevogn, da 

barnevognsrummene er placeret lige ved side 
af indgangsdørene.  Barnevognsrummene har 
et overdækket udeområde, hvor det er muligt 
at placerer barnevognen udenfor, i ly for vejret. 
For at forebygge overophedning i disse rum, som 
oftest skal have en lavere temperatur end resten 
af institutionen, er barnevognsrummene placeret 
mod nord. 

Efter forhallen ankommer man til garderoben. 
Den er placeret og indrettet således at omklæd-
ning kan foregå uforstyrret for den øvrige gang 
gennem vuggestuen. Garderoben og fordeling-
sarealet i vuggestuen er oplyst af ovenlyset der 
løber igennem bygningen og skaber et behageligt, 
oplyst og luftigt opholdsrum. Vuggestuen er opdelt 
og spejlet i 2 dele, så det er let at overskue hvad 
der hører til hvem, med 4 grupperum for enden, 

der hænger sammen parvist, og med et puslerum i 
umiddelbar nærhed af hvert par. De to puslerum er 
dog placeret i så tæt forbindelse at det er muligt at 
benytte det andet, hvis det ene rum er fyldt. 

Alle grupperummene er trukket tilbage fra facaden,  
så der skabes et overdækket areal samtidig  med 
at der naturligt skærmes for det direkte sollys, som 
kan blænde og genere. Placeringen af gruppe-
rummene er placeret på en måde, som sikrer 
tilstrækkeligt dagslys gennem hele dagen, men 
som samtidigt giver et stort overdækket område 
man kan lege under. Søjlerne er med til at danne et 
afgrænset område, der også er med til at forhindre 
at for vild leg, kommer for tæt på disse områder og 
facaden. 

VUGGESTUE
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PERSONALE- OG KØKKENAFDELING
ADMINISTRATION
Administrationen er bygget op omkring en intern 
central gang, som gør det let og overskueligt at 
lokalisere de administrative funktioner. 
Det første man møder når man ankommer til admin-
istrationsafdelingen fra forhallen, er kontoret for 
den pædagogiske leder, da det ofte vil være den 
pædagogiske leder, der skal modtage gæster eller 
andre henvendelser til administrationen. Kontoret 
for den pædagogiske leder er efterfulgt af person-
alekontoret. For enden af administrationsafdelingen 
er frokoststuen og møderummet placeret. Derved 
får man skabt en naturlig opdeling af afdelingen 

således at man møder personerne på kontorerne 
først, hvorefter de interne funktioner er placeret til 
sidst, og mest privat.
Administrationen har deres egen indgang til 
bygningen som går igennem deres private garde-
robe, derved kan de nå at komme af med jakken 
og få en kop kaffe, før de skal ind og møde børn og 
forældre. 
Besøgende som kommer igennem hovedindgan-
gen vil ved indgangen til administrationsafdellingen  
blive mødt at en knagerække og et skoskab, hvor 
de kan opbevare deres egendele, imens de er på 
besøg i daginstitutionen.

KØKKEN
Personale samt vareindlevering får adgang til 
køkkenet gennem forhallen, som er koblet til 
grovkøkkenet. Her kan de forskellige varer fordeles 
og forarbejdes. Som en del af grovkøkkenet, er der 
placeret en arbejdsplads, med udsyn til ankom-
stområdet, således der kan holdes øje med varein-
dlevering. Der er også fra dette grovkøkken at man 
kan komme til depot, rengøring, samt forrum til 
køkkenpersonalets badeværelse. I dette forrum er 
der også placeret en række skabe til de ansatte 
i køkkenet. Fra grovkøkkenet kommer man direkte 
ud i køkkenet, hvori opvasken er integreret.  
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FACADER
Det ses tydeligt på facaderne hvordan det 
sammenhængende grønne tag er med til at binde 
bygningen sammen, som en sammenhængende 
institution, der samtidigt også binder bygningen 
sammen med sin kontekst, og understreger 
konceptet omkring bakken i landskabet. Det store 
ovenlys markerer sig i tagrykken og er med til at 
skabe det karakteristiske udtryk for bygningen, 
imens den sammenhængende grønne overflade 
bevares. Under det regulære tag ses det her 
hvordan bygningens facade trækker sig frem og 

tilbage som tidligere beskrevet. Denne forskydning 
er understreget igennem valget af materialer; Den 
karakterfulde mørke mursten er valgt i de dele af 
facaden, der ikke er trukket tilbage, imens de tilba-
getrukne facader består af træ. Dette fremhæver 
ikke kun spillet i bygningen, men er også med til at 
sikre lang levetid og minimalt vedligehold, da træet 
trækkes ind under udhænget, fri for regn og sol. 

Hovedindgangen og alrummet er markeret i 
facaden og skåret ud i taget, derved sikres der 

en let aflæselighed af bygningen, hvor vigtige 
funktioner markeres. Ved at skære ind i bygningen 
ved alrummet, sikres der også en højere glasfacade 
så rummet kommer til at fremstå lyst og luftigt.  

I alle grupperum er der oplukkelige vinduer, så det 
er muligt at lufte ud, uden børn kan kravle igennem 
eller komme i klemme. Derudover er der fokuseret 
på at skabe store vinduespartier med en bred 
karm, der muliggør at bruge vindueskarmen som 
siddeplads, eller en aktiv del af legen. 

24

ØST    SKALA:1:150
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VEST    SKALA 1:150

ALRUM

På udsnittet i vest facaden ses det, hvordan alrummet træder frem 
med sin glasfacade, der er med til at sikrer et lyst og luftigt uderum. 
Dette er yderligere underbygget af det gennemløbende ovenlys 
som sikrer lys i hele alrummet, samt i gangarealerne og garderoben. 
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INDGANG TIL BØRNEHAVEN

Her ses indgangene til børnehaven, hvor det 
indrykkede parti er med til at skabe et område, hvor 
man kan stå i læ, når man ankommer til børnehav-
en. Det kan også fornemmes hvordan den ikoniske 
profil af bygningen står frem med sit ovenlys. 

SYD    SKALA:1:150
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INDGANG TIL VUGGESTUEN

På nordfacaden ses det hvordan træpar-
tierne er trukket tilbage for at skabe forskellige 
niveauer af overdækkede udeområder; her 
for at skabe et overdækket udeområde til 
barnevogne. 

NORD    SKALA:1:150



Materialerne er udvalgt og brugt med udgang-
spunkt i bæredygtighed, funktion og deres robus-
thed/holdbarhed overfor vild leg. Der er igennem 
projektet brugt mursten på de dele af facaden 
der er mest udsat for regn og sol. Mursten er yderst 
bæredygtige grundet sin store holdbarhed samt 
danske produktion. På de beskyttede facader, 
under de store udhæng, benyttetes træ, som 
produktionsmæssigt er yderst bæredygtigt, da 
træet under sin vækst optager CO2, modsat stort 
set alle andre materialer. Det har dog en begræn-
set levetid, hvis det ikke bruges korrekt. Det er derfor 
det kun er benyttet på de beskyttede facader. 
Brugen af træet er også med til at forbinde bygnin-
gen  med konteksten. Her tænkes der især på de 
nærliggende kolonihavehuse, samt brugen af 
træ på anlægget ved Vesterfjordpark, der ligger i 
umiddelbar nærhed af daginstitutionen. 
Taget er et Sedumtag, der bidrager med et 
naturligt udtryk og binder bygningen sammen med 
de andre frodige bakker. Samtidigt spiller det godt 
sammen med de andre naturlige materialer, såsom 
træet og murstenene. Det grønne tag er også med 
til forsinke regnvand. 

TAG:
Tagpapsløsning med sedumtag. 

LOFTER:
Lofter udføres som lys/fin træbeton

FACADEMUR
Facademur udføres I mørkebrune mursten med 
skrabte mørtel fuger, hulrum udfyldes med isolering, 
bagmur udføres I porebeton plader.
D&V: Facademuren er stort set vedligeholdelsesfri
Træfelterne udføres i lærketræs lister

INDVENDIGE VÆGGE:
Vægge udføres som robuste vægge af 1 lag ferma-
cell eller 2 lag gips hvoraf det ene lag er robust

GULVE:
Gulve udføres med henholdsvis linoleum, vinyl samt 
fliser.
D&V: Disse produkter kræver et minimum af vedlige-
holdelse, fliser kan behandles med Alfix produkter 
der er med til at bevare glansen i overfladen.

VINDUER OG DØRE
Alle vinduer samt døre udføres I træ/alu, som 
kræver minimal vedligehold, døre udføres med 
sparkeplader I rustfri stål, samt dørpumper. Alle 
døre forsynes med låse I systemet triton 501, høje 
ruder samt større glas flader udføres som sikkerheds 
glas af hensyn til sikkerheden ved en ituslået rude. 
Hvor der er nødvendigt udføres der redningsåb-
ninger af hensyn til flugtveje fra de forskellige rum, 
dette fastlægges I en brandplan der udarbejdes 
under myndighedsprojektet.
D&V: Træ/alu vinduer har et lavt vedligehold-
elsesniveau. Overflader er nemme at aftørre med 
en fugtig klud, hængsler og greb bør smøres efter 
behov.

INDVENDIGE DØRE:
Indvendige døre udføres massive med fabriks-
malede overflader, der monteres stål greb på alle 
døre samt sparkeplader i rustfri stål, der monteres 
låse i system triton 501. Ved alle døre monteres der 
højt siddende dørstop.
D&V: Døre aftørres med opvredet klud, greb kan 
på samme måde aftørres efter behov.

MATERIALER OG VEDLIGEHOLD
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SNIT
På snittet ses det tydeligt hvordan ovenlyset er med 
til at trække dagslys ind i garderoberne, og gangar-
ealerne. Derved sikres der luftige og lys rum igennem 
hele byggeriet. Særligt gangene og garderoberne 
kommer til at nyde godt af det naturlige dagslys, 
da de kommer til være brugbare for andet end 
bare bygningens trafik, men også kunne bruges til 
ophold og leg. 

Udenfor grupperummet kan det ses hvordan 
udhængene er med til at lave et overdækket 

udeareal, direkte tilknyttet de forskellige gruppe-
rum. 

Føringsvejene kan blive ført på den ene side af 
ovenlyset over garderoperne. Derved sikres der 
en effektiv ventilering af hele byggeriet, imens det 
luftige og lys rum bevares. Her udnyttes tagformen 
også til at placerer rørene hvor der er mest plads. 
Derved sikres der en konsekvent god loftshøjde 
igennem hele byggeriet. Dette er også med til at 
sikre en stor fleksibilitet og robusthed i byggeriet.  

30
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BÆREDYGTIGHEDS STRATEGIER
SOLCELLER INDBYGGET I SKURE

Optimeret hældning og orientering
Solcellerne er integreret i taget på værkstedet og 
områdets skure. Derved er det muligt at vende 
solcelle panelerne i deres optimale orientering mod 
syd. Samtidig har det været muligt at optimere 
hældningen på taget (25 grader), så der opnåes 
balance imellem udbyttet fra solcellepanellerne 
og værkstedets højde, både iforhold til mængden 
af materialer og hvordan det indre rum opleves og 
føles.

Nem vedligehold
Solcellernes bliver nemmere at tilgå i forhold til evt. 
vedligehold eller ved eftersyn.

Synlig - læringsøjemed
Når solcellerne er placeret som en del af det 
naturens bakkede terræn bliver de synliggjort på 
skurenes tag. Det giver en oplagt mulighed for 
at tale om bæredygtige løsninger i dagligdagen 
med solcellerne som eksempel. Samt til at skabe 
interresse og undren i børn som forældre på besøg 
i daginstitutionen

BIODIVERSITET

Høj biodiversitet både til lands og på taget.
Der er i projektet fokus på forædling og forøgelse 
af områdets naturlige biodiversitet, med egnstypisk 
beplantning.
I området er der indtænkt vilde blomster og frugt-
træer til gavn for bier og insekter - der samtidig 
beriger børnene, som kan flette blomster og spise 
hjemmedyrkede frugter.

Former de forskellige legezoner
Forskellige træ- og busksorter bruges til at indramme 
og give de forskellige legezoner karakter. Brugen 
af både høj/åben og lav/tæt beplantning giver 
forskellige zoner med læ, skygge og åbne områder.
Beplantningen tænkes som allergivenlig beplanting 
for at skabe inkluderende udeområder.
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UDHÆNG

Integreret leg – Integreret solafskærmning. 
Bygningen har integreret solafskærmning ved 
at forlænge tagets udhæng, således der opstår 
overdækkede udeområder, der inviterer til 
udendørs leg i alt slags vejr. Udhænget har dog en 
også en række andre funktioner:

Forebygger overhedning
Det skærmer imod den hårde sommersol, men lader 
den lave vintersol komme ind. Derved forebygges 
der overophedning, imens solen stadig benyttes til 
passiv opvarmning af bygning.

Materialers levetid
Udhæng er med til at forlænge facadens levetid 
ved at skærme mod vejret. 

VEDLIGEHOLDELSESFRI MATERIALER 

Stærke materialer – minimalt vedligehold 
Facaderne udføres i henholdsvis mursten og træ. 
Mursten benyttes da det i sig selv har en lang 
levetid samt er vedligeholdelsesfrie, derved sikrer 
det en lang levetid af bygningen samt minimere 
de ressourcer der skal benyttes, for at sikre en både 
funktionel men også smuk bygning. 
Mursten har desuden en lang og stolt tradition i 
dansk byggeskik. Murstenen brugt her er også dansk 
produceret, hvilket ikke kun mindsker transportfor-
brug, men også er med til at holde produktionen 
lokalt.
Træ benyttes da det er CO2 neutralt, og har en 
god holdbarhed når det bruges korrekt, som i dette 
tilfælde hvor det er beskyttet med vejret under 
udhængende af bygningen. 

KOMPAKTHED

Den bedste måde at sikre en bæredygtig fremtid er 
at minimerer forbruget. Ved at skabe en kompakt 
bygning skabes der et lavere energiforbrug, imens 
det også er med til at sikrer et lavere materialefor-
brug i bygningen, dette skaber både et lavere CO2 
forbrug under byggeperioden men også i driften. 
Der er dog sikret rigeligt med dagslys således den 
daglige brug og trivsel sikres. 
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DGNB
Bæredygtighed er i høj fokus på dette byggeri, 
og daginstitutionen skal som sådan både opfylde 
den frivillige bæredygtighedsklasse i bygningsre-
glementet, samt opnå DGNB certificeringen GULD 
og den nye DGNB certificering HJERTE. Ved at stille 
krav om frivillig bæredygtighedsklasse bliver dagin-
stitutionen foregangsbyggeri både i kommunen og 
på landsplan, og den vil således indgå i testforløb 
for evaluering af ordningen. 
DGNB Hjerte er ligeledes en ny ordning, hvor 
daginstitutionen vil blive blandt de første til at 
opnå certificeringen. DGNB Hjerte er et nyt tiltag i 
certificeringsordningen, som har primær fokus på 
det gode indeklima i byggeriet. For at opnå Hjerte 
skal der opnås min. 65% inden for de indikatorer 
som vedrører indeklima i screeningen. Ved at have 
fokus på bæredygtighed igennem hele byggeriet 
vil bygningen være med til at vise vej mod de 17 
verdensmål for bæredygtig udvikling, som FN har 
opstillet.

Bygningen vil løbende blive screenet for at 
synliggøre hvilke aktive og passive tiltag der kan 
sikre mest værdi for bygherre, brugere og miljø. I 
forbindelse med nærværende konkurrenceprojekt 

er der udført en indledende screening af byggeriet, 
jf. DGNB-skema i bilag, for at sikre at kommunens 
målsætning for byggeriet kan opnås.  
Overordnet viser den indledende screening, at 
byggeriet kan opnå DGNB guld med en god margin 
til sølv. På resultatet overfor ses det at vi samlet set 
opnår 70,2%, hvor minimumskravet til guld er 65%. 
For at opnå platin skal der opnås 80%. Som det 
ses af den indledende screening, forventes det 
at der kan opnås guld i alle tema-områder, med 
undtagelse af områdekriteriet, hvor der kun opnås 
39,4%. Områdekriteriet er meget afhængigt af 
bygningens beliggenhed, og således er mange af 
pointene ikke til at ændre. 

Vi har lagt særlig vægt på området Proceskvalitet. 
Efter vores opfattelse er processen et af de vigtig-
ste elementer i et bæredygtigt byggeri, hvor der 
opstilles en detaljeret plan for det samlede forløb, 
der udarbejdes koncepter for relevante problem-
stillinger tidligt i byggeriets fase og der er fokus på 
byggeplads og arbejdets overordnede kvalitet. En 
god processtyring er essentiel for at træffe de rigtige 
valg på de rigtige tidspunkter i forløbet, og dermed 
opfylde de overordnede bæredygtighedsmål.

Projektteamet på det tilbudte projekt har allerede 
erfaring med gennemførelse af DGNB-certificeret 
byggeri, idet samme team samarbejder om 
opførelsen af Daginstitutionen i Sofiendal, som 
ligeledes skal DGNB-certificeres til GULD. Projektet 
på Sofiendalsvej er tæt på aflevering, og har en 
forventet score på ca. 72%. 
Vi har således en erfaren og sammentømret gruppe, 
som ved hvad det kræver for gennemførelse af et 
DGNB-projekt. Denne erfaring har vi kunnet udnytte 
allerede i konkurrencefasen, og den vil naturligvis 
også blive anvendt i det videre forløb til optimering 
og forbedring af processer.   

DGNB certificeringen består af 5 temaområder som 
hver består af en lang række kriterier, som skal evalu-
eres gennem hele byggeriet. I det følgende har vi 
fremhævet enkelte kriterier fra de overordnede 
temaområder, som vi har haft særlig fokus på. Det 
fulde skema kan ses i bilag.
Bygningen udføres som lavenergi 2018 bygning. 
Dette opnås med en velisoleret klimaskærm, en 
kompakt bygning og et gennemtænkt teknisk 
design, samt ved etablering af vedvarende 
energikilder.
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73,5 %

PROCESKVALITET:
Der afholdes konkurrence på baggrund af et 
udvidet idé-grundlag, og der er opstillet målbare 
bæredygtighedsmål i udbudsmaterialet. 
I projektering og materialevalg er der fokus på 
den fremtidige drift- og vedligehold. På byggep-
ladsen vil der være fokus på minimering af affald, 
affaldssortering samt det gode arbejdsmiljø, hvor 
principper fra Daginstitutionen Sandtuevej vil blive 
implementeret og videreudviklet. Ligeledes vil der 
være løbende fokus på kvaliteten i udførelses-
fasen, og det vil blive fulgt op med målinger. 
Ressourceanvendelse på byggepladsen, samt 
drift- og vedligehold, er ligeledes fokuspunkter i den 
frivillige bæredygtighedsklasse. 

MILJØMÆSSIG KVALITET:
Der er indenfor de givne rammer lavet en relativt 
kompakt bygning, så materialeforbrug og energi 
kan minimeres mest muligt. Der er ved valg af 
materialer lagt vægt på robusthed, vejrbestan-
dighed og graden af vedligeholdelse, samtidig 
med at der er fokus på materialernes miljøbelast-
ning. Det er derfor valgt at udføre klimaskærmen 
i en blanding af mursten og træ, hvor de mest 
beskyttede bygningsdele er udført i træ, mens de 
mere udsatte bygningsdele udføres i mursten, som 
er meget robust men med højere klimabelastning. 
De indvendige vægge opbygges i træ, som er 
meget miljøvenligt. 
Ved projekteringens opstart vil der som noget af det 
første blive udarbejdet sammenlignende livscyklus-
vurderinger til verificering af udvalgte bygningsdele, 
så belastningen herfra kan vurderes op imod øvrige 
løsninger. Der indsamles informationer om samtlige 
miljørisici relateret til byggevarer, for at sikre at de 
anvendte byggematerialer lever op til skrappe 
miljø- og sundhedskrav. 
FN’s verdensmål 13, klimaindsats, tilgodeses bl.a. 
ved livscyklusvurdering og fokus på energiforbrug.
Eftersom den frivillige bæredygtighedsklasse skal 
følges vil der blive udført en udvidet livscyklusbe- 
regning, hvor der også er fokus på transport af 
materialer til og fra byggepladsen, samt energi-

forbrug til opførelse/montering. Der vil derfor være 
fokus på at få leveret materialer fra lokale leve- 
randører.

ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED:
Indenfor økonomisk bæredygtighed er det også en 
fordel at bygningen er relativt kompakt. Dette er 
både i forhold til materialeforbruget og bygningens 
energiforbrug ved den fremtidige drift. 
Rummene er inddelt med en bærende konstruktion 
der sikrer et højt omfang af fleksibilitet, understøttet 
af den høje loftshøjde. 
Der er tilbudt en bygning med robuste materiale-
valg på udvendige elementer, og fleksible materi-
alevalg indvendigt. Som supplement hertil vil der 
ved projektets opstart blive udarbejdet totaløkon-
omiske analyser på udvalgte bygningsdele. Dette 
er ligeledes et krav i den frivillige bæredygtighed-
sklasse.

SOCIAL BÆREDYGTIGHED
Indeklima er en vigtig parameter i temaet om social 
bæredygtighed og har fokus både via DGNB Hjerte 
og den frivillige bæredygtighedsklasse. 
Ved grupperum er der etableret udhæng over de 
store vinduespartier – dette reducerer solindfald 
og blænding i rummene, og giver samtidigt et 

overdækket, udvendigt legeareal til børnene.
Fokus på indeklimaet er i tråd med FN’s 3. verdens-
mål om sundhed og trivsel, og det vil blive verificeret 
med målinger inden ibrugtagning af byggeriet. 
Indeklimaet vil bl.a. blive vurderet i forhold til 
temperaturforhold, CO2-niveau, dagslys, akustik og 
støj.
Ligeledes har der været fokus på at etablere et 
godt og spændende miljø for brugerne, både ude 
og inde, samt god tilgængelighed for gående, 
cyklister og bilister.

TEKNISK KVALITET
Indenfor teknisk kvalitet opnås høj score på bygnin-
gens brandsikring, bl.a. fordi vi har prioriteret at 
etablere adgang til det fri fra alle opholdsrum. 
Ligeledes er klimaskærmen meget velisoleret for 
at opfylde bygningsreglementets lavenergikrav, 
og der er en høj tilpasningsevne på de tekniske 
systemer. 

DGNB HJERTE
Som det fremgår af DGNB-skema opnås i den indle-
dende screening 73,5% DGNB Hjerte-point. Det er 
væsentligt over kravet på 65%, og indikerer således 
at bygningen vil opnå et godt indeklima.

Luftkvalitet, herunder afgasning fra materialer

Termisk indeklima, herunder temperatur og træk

Akustik, herunder efterklangstid og lydisolering

Visuelt indeklima, herunder kvaliteten af dagslys 
og kunstlys.

Arkitektonisk kvalitet, herunder udsyn og uderum.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

INDLEDENDE DGNB-HJERTE SCREENING

SAMLET SCORE
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PROCES
Som følge af det detaljerede tilbudsmateriale er 
mange tiltag, overvejelser og beslutninger allerede 
truffet i forhold til den endelige DGNB-certificer-
ing. Såfremt dette projekt vinder konkurrencen, 
vil der straks blive igangsat livscyklus-analyser og 
levetidsomkostningsanalyser på udvalgte dele af 
materialevalgene, for at få disse verificeret. Der vil 
blive udarbejdet en handlingsplan med tydelige 
ansvarsområder, der er dynamisk under hele 
projektforløbet.

Selve certificeringsprocessen består af en præ-cer-
tificeringsproces, som foregår fra projektets opstart 
frem til godkendt hovedprojekt. I denne proces 
vil den indledende screening blive bearbejdet og 
verificeret i tæt samarbejde med totalentreprenør, 
rådgivere og bygherre, så der opnås sikkerhed for 
de forventede point. 
På bygherremøder vil bæredygtighed være et fast 
punkt på dagsordenen, så målsætninger, status 
og udfordringer løbende drøftes, og der i samspil 
skabes de bedst mulige løsninger for alle parter. 
Senest ved aflevering af hovedprojektet vil projektet 
blive sendt til præcertificering hos Green Building 
Council Denmark, hvor pointene verificeres.  
Dokumentation indsamles løbende under både 
projektering og udførelse, så der ikke opstår 
overraskelser til sidst i forløbet. Det kan f.eks. 
være manglende dokumentation af forskellige 
forhold, eller mangelfuldt dokumentationsmateri-
ale. Bygherren vil også blive bedt om at aflevere 
dokumentationsmateriale på deres del af proces-
sen i forbindelse med konkurrenceforløb, borger-
inddragelse, inddragelse af driftsorganisation mv. 
I forbindelse med afleveringen af byggeriet indsam-
les den sidste dokumentation til Green Building 
Council Denmark, som laver tredjepartsverificering 
af arbejdet. Når materialet er godkendt, fremsend-
es DGNB-certifikat og cirkeldiagram med certificer-
ingsresultat.

Vedrørende den frivillige bæredygtighedsklasse 
vil denne proces forløbe i et spor parallelt med 

DGNB-certificeringen. Eftersom det er en ny 
ordning, forventes en dialog med trafik-, bygge- og 
boligstyrelsen for at tilrettelægge den bedste vej 
gennem forløbet. 
En del af dokumentationen vil være identisk med 
DGNB-dokumentationen, mens enkelte krav 
afviger – særligt LCA-beregningen, hvor den frivil-
lige bæredygtighedsordning stiller skærpede krav. 
Den endelige dokumentation vil blive indsendt 
samtidig med færdigmelding af byggeriet. 
  
ENERGI
Bygningen er designet så den overholder krav til 
bygningsreglementets lavenergibyggeri. Der har 
været fokus på en kompakt bygningskrop for at 
minimere varmetabet ud af bygningen, samtidigt 
med at der er arbejdet med at etablere lys i alle 

opholdsrum.
Der er generelt anvendt velisolerede bygningsdele, 
og det er vores erfaring at yderligere isolering ikke 
vil være rentabelt i forhold til totaløkonomiske 
betragtninger.
Der etableres 40 m2 solceller i byggeriet, disse 
bidrager til at sænke det løbende energiforbrug og 
dækker desuden min. 10% af den bygningsmæssi-
ge drift, som ønsket i byggeprogrammet.
Solcellerne vil blive integreret på tag af værksteds- 
og redskabsskur.

Nøgletal: 
Lavenergiramme: 33 kWh/m2
Samlet energibehov: 31,2 kWh/m2
Transmissionstabsramme, lavenergi: 17,3 W/m2
Aktuelt transmissionstab: 14,4 W/m2

OPFYLDTE
VERDENSMÅL:

OPFYLDTE VERDENSMÅL:

OPFYLDTE VERDENSMÅL:

OPFYLDTE VERDENSMÅL:OPFYLDTE
VERDENSMÅL:
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AREAL SKEMA
Rum nr. Navn Nettoareal
ALRUM
1 Alrum med pædagogisk køkken 48
2 Gæste- og handicap toilet 6
3 Forhal - Hovedindgang 14
4 Fælles depot 10

BØRNEHAVE
5 Grov garderobe x2 20
6 Ren garderobe x2 35
7 Grupperum, stort x2 37
8 Grupperum, mellem x2 22
9 Grupperum, lille x2 12
10 Puslerum med Handicaptoilet + 2 pusleborde 23 og 22
11 Depot 8
12 Udetoilet 7
VUGGESTUE
13 Forhal 7
14 Garderobe 18
15 Gang og fordellingsområde i vuggestue 35
16 Grupperum 1a og 2a 28
17 Grupperum 1b og 2b 28
18 Puslerum 16
19 Puslerum 17
20 Personale toilet 3
21 Barnevognsrum x2 20
22 Vaskerum 4

Rum nr. Navn Nettoareal
KØKKEN
23 Madlavningskøkken samt opvask 33
24 Grovkøkken med kontorniche 14
25 Depot 10
26 Badeværelse med forrum 7
27 Rengøringsrum 7
28 Teknik 40
ADMINISTRATION
29 Kontor - Pædagogisk leder 9
30 Kontor - Personale, 4 personer 8
31 Personale garderobe 10
32 Mødelokale, 18 personer 15
33 Frokoststue, 8 personer 18
34 Kopirum 3
35 Personaletoilet x2, med forrum 9

Navn Bruttoareal
Samlet Bruttoareal 979
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33 m²
Køkken + Opvask

23

14 m²
Grov køk.

24

10 m²
Dep køk

25

7 m²
Reng.

27

14 m²
Forhal

3

7 m²
WC - Køk. pers.

26

6 m²
HC
2

15 m²
Møde

32

10 m²
Gard

31

3 m²
Kopi

34

9 m²
Kont. Pæd.

29

8 m²
Kont Pers.

30

18 m²
Frokoststue

33

7 m²
Forhal

13

20 m²
Barnevogn.

21

20 m²
Barnevogn.

21

40 m²
Teknik

28

28 m²
Grupperum 2b

17

28 m²
Grupperum 2a

16

28 m²
Grupperum 1b

17

28 m²
Grupperum 1a

16

48 m²
Alrum

1

4 m²
Vaske.

22

37 m²
Grupperum

7

12 m²
Grupperum

9

22 m²
Grupperum

8

23 m²
Puslerum

10

35 m²
Gard.

6

20 m²
Grov Gard.

5

37 m²
Grupperum

7

22 m²
Grupperum

8

12 m²
Grupperum

9

22 m²
Puslerum

10

35 m²
Gard.

6

20 m²
Grov Gard.

5

8 m²
Depot

11

7 m²
Udetoilet

12

35 m²
Fordellingsområde

15

10 m²
Depot - fælles

4

9 m²
Pers. Toilet

35

17 m²
Pusle

18

16 m²
Pusle

19

3 m²
Pers. Toilet

20

18 m²
Gard.

14

2.3 m

2.
3 

m

1.
7 

m

Opvask

Gard

Kontorplads

Bad

Bad

BØRNEHAVEN

VUGGESTUEN PERSONALE

HOVEDINDGANG
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TEAMET
TOTALENTREPRISETEAMET BESTÅR AF: 

Totalentreprenør:
Bjerregaard & Vigel Pedersen A/S
 
Arkitekt 
Krogh Madsen Arkitekter A/S
 
Ingeniør/DGNB
Brix og Kamp A/S

Landskabsarkitekt 
ARKPLAN A/S
 
Som det fremgår af vedlagte materiale, er teamet 
særdeles kompetent i forhold til løsning af denne 
opgave. Vi dækker bredt, er sammensat af ekspert-
er på hver sit fagområde, mange års erfaring hver 
i sær, kommunikativ- og procesmæssig forståelse 
samt stor erfaring, særligt indenfor daginstitutioner 
og DGNB-certificering.

Teamet går igen fra DGNB Guld daginstitutionen, 
Sandtuevej 30 i Aalborg, og har derfor oparbejdet 
en solid arbejdsgang og proces, for at sikre kvalitet-
en og godt samarbejde på tværs af faggrupperne. 
Dette er særligt vigtigt under DGNB certificeringen 
da det kræver et koordineret arbejde på tværs af 
alle faggrupper. Allerede på nuværende stadie har 
der været afholdt ugentlige møder med alle rådgi-
vere, for at sikre at der bliver skabt en bæredygtig 
og integreret løsning.  
Udover projektet på Sandtuevej har teamet alle 
tidligere arbejdet sammen i forskellige sammensæt-
ninger. Der er derfor en stor forståelse og kendskab 
til hinandens kompetencer, som bruges til at optim-
ere arbejdsgangene.

I det følgende ses en yderlig beskrivelse af de 
enkelte virksomheder i teamet. CV’er på nøglep-
ersonerne angivet i organisationdiagrammet, kan 
læses  i bilag 1 - CV’er.

BJERREGAARD & VIGEL PEDERSEN A/S
Er et entreprenørfirma med over 60 års erfaring. Vi 
løser en lang række opgaver inden for entreprenør-, 
murer-, tømrerfaget, for boligselskaber, såvel som 
erhverv, offentlige instanser og privatpersoner. Som 
entreprenørfirma har vi stor erfaring med såvel store 
licitationsprojekter, sparring i større byggerier, samt 
opgaver i mindre omfang som renoveringer og 
private villaer. Ingen opgaver er hverken for små 
eller for store, vi har kompetencerne og ideerne til 
at få stregerne på papiret til virkelighed.
 
Entreprenørfirmaet Bjerregaard & Vigel Pedersen 
A/S har eksisteret siden 1949, og vi har med tiden 
udvidet i både opgaveomfang og medarbejdere. 
Mange af vores kunder har vi haft gennem mange 
år, deriblandt Aalborg kommune samt Forsvaret 
og det ser vi som et tegn på, at vores arbejde er i 
orden og vi har fokus på vores kunder.
Fra adressen i Nørresundby håndteres vores opgaver 
i diverse fag, hoved- og totalentrepriseopgaver i 
Aalborg, samt i resten af Nordjylland.

KROGH MADSEN ARKITEKTER A/S 
blev etableret i 1966 som et lokalt forankret 
rådgivningsfirma. Idag består firmaet af 12-15 
rådgivere, med en lang række ekspertiseområder 
indenfor byggebranchen.
Krogh Madsen Arkitekter A/S er et firma med lang 
tradition indenfor arkitektbranchen og beskæftiger
sig med Skitsering, planlægning, projektering, tilsyn 
ved og udførelse af alle former for byggeri, endvi-
dere udføres tilstandsrapporter, energimærker, 
skadesopgørelser bygherrerådgivning, BvB og BSF 
eftersyn.
Firmaet er idag eget ligeligt imellem Byggeøkonom 
MDB Jens Skadhauge via Skadhauge ApS og 
Arkitekt MAA Kim Jensen via www.jensen ApS

BRIX & KAMP A/S 
er én af Danmarks ældste rådgivende ingeniørvirk-
somheder med rødder tilbage til 1930’erne. Firmaet 

har i dag udviklet sig til en vidtforgrenet virksomhed 
med afdelinger i Aalborg, Hjørring og Frederikshavn.
Brix & Kamp A/S har i mange år været ingeniør-
rådgivere/eller totalrådgivere for flere nordjyske 
kommuner, Region Nordjylland, Aalborg Universitet 
og Bygningsstyrelsen, samt private bygherrer. Vi har 
uddannede konsulenter indenfor DGNB (bæredyg-
tighed), passivhus, skimmel og termografi, indekli-
ma, arbejdsmiljø, IKT samt BIM.
Vi dækker, i eget regi, alle relevante rådgivningsydel-
ser og besidder en meget stor og bred erfaring, der 
vil gøre os i stand til at yde en særdeles kvalificeret 
rådgivning og servicere Dem på bedste vis.

ARKPLAN APS
Alle udearealer er unikke og forskellige, hvert sted 
har sit eget iboende potentiale og muligheder! Det 
er essensen af Arkplans arbejde.
Arkplan har som landskabsarkitekter udarbejdet 
og gennemført mange opgaver i forbindelse med 
byggeri, for både stat, regioner og kommuner. Som 
eksempler har Poul Aas stået for landskabsprojektet 
på den nye politiskole i Vejle.
Vi arbejder som Landskabsarkitekter altid med 
udgangspunkt i stedet! Stedets beplantning, terræn, 
vind, jordforhold osv. har afgørende indflydelse på 
vores arbejde med projektet. Samtidig er konteks-
tens generelle topografi, stedets kulturhistorie og 
den infrastrukturelle situation ligeledes parametre 
og inspirationen for de fremtidige projekter.
 Alle steder handler projekterne om at arbejde med 
konteksten, og sammen med byggeprogrammet, 
at skabe en ny smuk helhed. Hermed bliver funktion-
er tilpasset nutiden samtidig med at bibeholde en 
særlig fortælling om stedets ånd i en ny æstetik.
Vi arbejder med at kultur- og formidlingsinstitution-
er skal bidrage mest muligt til den landskablige 
arkitektur, så hele områdets identitet bliver så stærk 
som mulig!
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TOTALENTREPRENØR
Bjerregaard & Vigel Pedersen A/S

Rolf E. Bjerregaard - Projektleder og Byggeledelse
Christina Bønlykke Sørensen - Miljøhåndtering og kvalitetssikring

ARKITEKT
Krogh Madsen Arkitekter A/S
Projekteringsledelse - Jens Skadhauge 

LANDSKABS ARKITEKT
ARKPLAN APS

Projektleder Landskabsarkitekt - Poul Aas

Landskabsarkitekt - Willy Rosseel

INGENIØR
Brix & Kamp A/S

Projektleder Ingeniør - Jacob Munch Nielsen

 Sagsarkitekt - Kim Jensen

Projektering - Jakob Rold Christensen

DGNB-ansvarlig - Marianne Dyring-Olsen

Commissioning ansvarlig - Marianne Dyring-Olsen

Arbejsmiljø koordinering under projektering -
Micki Dalgas Jensen

UNDERRÅDGIVERE

MØDER: 

• Projekteringsmøder minimum hver 14. dag
• Bygherremøder – mindst hver 4. uge. 
• Byggemøder og sikkerhedsmøder – højest 2 ugers interval.  
• Brugerbrugergruppemøder – minimum 2 stk. i projekterings-

fasen.
• IKT-møder i både projekterings- og udførelsesfasen (der er ikke 

angivet et antal). 
• Commissioning møder efter behov, dog minimum 3 gange 

fordelt jævnt i forbindelse med hovedprojektet. Og 6 gange 
jævnt fordelt i forbindelse med udførelse. 
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PROCES OG SAMARBEJDE
DAGLIGT SAMARBEJDE – PROJEKT

Forventningsafstemning
Inden opstart på sagen, indkalder projektleder Rolf 
Bjerregaard til et fælles opstart møde mellem alle 
sagens nøglepersoner. 
Her afstemmes gensidige forventninger til samar-
bejdet på personniveau og hver enkelt parts 
rolle i projektet beskrives i forhold til oplæg til den 
overordnede tidsplan og interne projekteringstid-
splan. 
Formålet er at skabe en fælles forståelse for 
succeskriterier og værdigrundlag på tværs af 
rådgiverteam, brugergrupper og det øvrige 
bygherreorgan. 
Såfremt der internt opstår uoverensstemmelser, 
afklares disse ved Projektleder Rolf Bjerregaard. 

Intern planlægning
Efter den indledende forventningsafstemning, 
visualiseres milepæle, afhængigheder og samtlige 
aktiviteter fra start til slut, således at alle parter ved 
hvilke ydelser de skal levere og hvornår. 
Projekteringstidsplanen opdateres med aktuelt 
stadie af projekteringsleder Jens Skadhauge, 
mindst hver 14. dag, således at alle parter kender 
det aktuelle stadie. 

Faste fysiske møder
Fra start til endeligt projekt afholdes min. hver 14 
dag fysiske projekteringsmøder af projekteringsled-
er Jens Skadhauge mellem de relevante parter, 
således at såvel projektmæssige som personlige 
uoverensstemmelser blive løbende afklaret. 
Herudover afklares daglige spørgsmål via mail, 
telefon og Skype.  Samt ved behov via fysiske 
møder mellem relevante parter. Hvis den aktuelle 
situation vanskelligegører muligheden for fysiske 
møder, vil disse blive erstattet af alternativer, såsom 
virtuelle møder. 
I det omfang at der er opstår løbende behov for 
mere overordnede afklaringer af pædagogisk, 
økonomisk eller tidsmæssig karakter under projek-
teringsmøderne, vil disse blive teknisk beskrevet og 
løsningsmuligheder opstillet, hvorefter afklaringen 
sendes videre i henholdsvis projekt- og styregrup-
pen, alt efter indhold. 

Samarbejde bygget på relationer
Teamet er det samme som ved Sandtuen og har 
derfor et internt stærkt samarbejde. Samtidigt har 
alle teamets nøglepersoner samarbejdet igennem 
mange år rent fagligt, men også igennem sociale 
aktiviteter som golfturneringer og lignende, hvorved 
de har opnået et grundlæggende kendskab til 
hinandens kompetencer og personlighed, som der 
kan trækkes på igennem processen.

DAGLIGT SAMARBEJDE - UDFØRELSE 

Forventningsafstemning
Efter udbudsfasen, indkalder projektleder Rolf Bjerre-
gaard til et fælles opstartsmøde for udførelsesfasen 
mellem alle sagens nøglepersoner, således at der 
sikres en glidende overgang mellem projekt- og 
udførelsesfasen. Her afstemmes gensidige forvent-
ninger til samar- bejdet på personniveau og for 
hver enkel parts rolle i udførelsesfasen i forhold til 
fagtilsyn, projekt- opfølgning, arbejdsmiljøkoordin-
ering mv. 
Formålet er at skabe en fælles forståelsesramme og 
værdigrundlag for den forestående process, med 
fokus på følgende punkter: 

• Udførelsestidsplan
• Logistik 
• Adgangsforhold til byggepladsen for alle parter
• Hensyn til omkringliggende interresser 
• Byggepladsindretning 
• Grænseflader mellem underrådgivere 
• DGNB 
• Sikkerhed og arbejdsmiljø 

Såfremt der internt opstår uoverensstemmelser, 
afklares disse ved Projektleder Rolf Bjerregaard. 

Intern planlægning
Efter den indledende forventningsafstemning, 
udarbejder sagens byggeleder Rolf Bjerregaard i 
samarbejde med sagens valgte samarbejdspartner 
en arbejdstidsplan, indenfor udbudstidsplanens 
rammer. 
Som tillæg hertil udarbejder han ligeledes en aktiv-
itets og mødeplan, således at hver enkelt person 

allerede fra start ved hvilke, hvornår og i hvilket 
omfang der er behov for møder og projektop-
følgning, i forhold til godkendelser af producent-
tegninger med videre. Herved kan tidspres internt 
i projektteamet mindskes via planlægningen, til 
gavn for samarbejdet. 
Afvigelser under udførelsen, overdrages til projekter-
ingsleder Jens Skadhauge, således at intentionerne 
og samarbejdsrelationerne i projektet sikres. 
Løbende mødeaktivitet: 

Sagens Byggeleder Rolf Bjerregaard afholder 
møder med 1 uges interval, således at der afholdes 
fysiske møder på byggepladsen min. hver uge. I 
relevant omfang deltager yderligere ingeniører og 
øvrige fagansvarlige, i forhold til tilsyn.

Minimum hver anden uge afholdes sikkerhedsmøder 
for alle involverede parter i sagen. således alle 
parter er orienteret omkring alle sikkerheds-,kvalita-
tive. og tekniske forhold under udførelsesfasen. 
under udførelsesprocessen afholdes der yderligere 
2 temamøder for brugergruppen, således at de får 
mulighed for at følge processen og forberede den 
efterfølgende indflytning, ibrugtagning og drift.   

Arbejdsmiljøkoordinering 
For yderligere at sikre en korrekt overlevering af 
arkitekt ingeniørarbejderne fra projekteringsfasen 
til udførelsen samt øge samarbejdet på arbejdsmil-
jøområdet, varetages sikkerhedsmøderne min. hver 
2. uge af Micki Dalgas Jensen fra Brix & Kamp A/S. 

Bygherre samarbejde - internt
Bygherrens repræsentanter er velkomne til at 
deltage i møder på byggepladsen. Derudover 
forventer vi en løbende dialog i forhold til de 
tekniske løsninger i forbindelse med commissioning-
processen.
I det omfang at der er opstår løbende behov for 
mere overordnede afklaringer af pædagogisk, 
økonomisk eller tidsmæssig karakter under udførels-
en, vil disse blive teknisk beskrevet og løsnings 
muligheder opstillet hvorefter afklaringen sendes 
videre i henholdsvis arbejds- og styregruppen alt 
efter indhold.
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TOTALENTREPRENØRBYGHERRE
Bjerregaard & Vigel Pedersen A/S

Rolf E. Bjerregaard - Projektleder

ARKITEKT
Krogh Madsen Arkitekter A/S
Jens Skadhauge - Projektleder Arkitekt

LANDSKABS ARKITEKT
ARKPLAN APS
Poul Aas - Projektleder Landskabsarkitekt

INGENIØR
Brix & Kamp A/S
Jacob Munch Nielsen - Projektleder Ingeniør - DGNB

UNDERRÅDGIVERE

UNDERENTREPRENØRER

KOMMUNIKATIONSDIAGRAM

ROBUSTHED 
For at sikrer at processen kommer til at foregå 
gnidningsfrit for alle parter, er der i opbygningen 
af organisationen lavet en række tiltag for at både 
forebygge uforudsete forfald af nøglepersoner, 
samt sikre at skulle forfald ske, er der planlagt en 
substitut, så projektet er garanteret en god og 
kyndig rådgivning igennem hele processen, uden 
forsinkelser og informationstab. 
Teamet er fra alle parter bygget op omkring 
ejerkredsen af virksomhederne. Derved sikres der 
mod pludseligt jobskifte, samt de personer der er 
tilkoblet er investeret i at få et projekt som ikke kun 
repræsenterer virksomheden, men også dem selv.  
Teamet består derfor i kernen af en række meget 
stabile nøglepersoner. 

Alle nøglemedarbejdere er involveret gennem alle 
projektets faser, derved opstår der et tværgående 
kendskab til den igangværende proces og projek-
tfase. Dette er også med til at forhindre videns tab 
ved overgangen mellem faser eller ved bortfald af 
en nøgleperson. 
Samtidigt har vi i det samlede team overlappende 
kompetencer, hvilket sikrer et fælles sprog, forståelse 
for projektets kompleksitet, samlet ydelsesomfang 
og den enkeltes opgaver hvilket fremmer kom- 
munikationen på tværs af teamet. 
Denne overlap af kompetencer giver samtidigt 
mulighed for at der internt i teamet, i tilfælde af 
uventet personforfald permanent eller midlertidigt 
kan overtage arbejdsopgaven. Hvis det kun er 
midlertidigt opgaven overtages, vil det være i 
tilstrækkeligt omfang til at der kan findes en ny 
passende nøgleperson. 

Gennem opbygningen af teamet har der været 
fokus på at få skabt et robust team som kan under-
støtte hinanden og sikrer at der forsat kontinuerligt 
kan sikres et stærk helstøbt og kompetent rådgiver-
team, ved fravær, ferier og forfald. I skemaet til 
højre, er de primære substitutter angivet.
Alle substitutter har været, og vil være, en aktiv del 
af teamet igennem hele projektet. Derfor vil substi-
tutten allerede have nært kendskab til projektet, så 
overgangen kommer til at være så gnidningsfri som 
muligt.

Aktør Ansvarlig Substitut
Totalentreprenør
Projektleder og Byggeledelse Rolf E. Bjerregaard Erik Bjerregaard 48
Miljøhåndtering og Kvalitetesikring Christina Bønlykke Sørensen Lotte Bjerregaard
Arkitekt
Projektledelse Jens Skadhauge Jakob Rold Christen
Sagsarkitekt Kim Jensen Jens Skadhauge
Landskabsarkitekt
Projektleder landskabsarkitekt Poul Aas Jens Arendt Valdbjørn
Landskabsarkitekt Willy Rosseel Anders Brinkmann
Ingeniør
Projektleder ingeniør: Jacob Munch Nielsen Marianne Dyring-Olsen
DGNB-ansvarlig Marianne Dyring-Olsen Christina Bønlykke Sørensen
Commissioning ansvarlig Marianne Dyring-Olsen Micki Dalgas Jensen
Arbejdsmiljøkoordinering AMK-B Micki Dalgas Jensen Jacob Rold Christensen
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MILJØHÅNDTERING OG 
KVALITETSSIKRING
Faste møder angående affaldssortering:
For at sikre den bedste affaldssortering af det 
byggeaffald som er på byggepladsen, så vil vi 
holde fysiske møder med firmaet som afhenter 
vores affald. Med møder med affaldssortingen på 
byggepladsen, kan vi bedre skræddersy behovet 
for antallet af affaldscontainers. Her bliver der 
løbende holdt møder, så vi sikrer, at koordineringen 
af antal affaldscontainer passer med mængden af 
affald fra byggeriet. Det er vigtigt for os at der er et 
realistisk antal af affaldscontainers, som er tilknyt-
tet til pladsen. På den måde kan vi bedre sikre, at 
håndværkerne på pladsen, har let ved at sortere 
affaldet, samt sorteringen af affaldet bliver gjort på 
den rigtige måde. Her vil vi bestræbe os efter, at 
minimere mængden af affald til forbrænding. Og 
i stedet gøre mere for, at materialerne bliver sendt 
til genanvendelse. For vi på denne måde er med 
til, at sikre en bedre bæredygtigt byggeplads, med 
fokus på miljøet. 

Affaldshåndteringen: 
For at vedligeholde og sikre en miljørigtig affalds- 
håndtering under udførelsen af byggeriet, afsættes 
en fast plads til affaldshåndteringen. For at sikre en 
optimal og bæredygtigt affaldshåndtering, bliver 
bygge- og anlægsaffald sorteret, som minimum i 
henholdt til affaldsbekendtgørelsen §65, i følgende 
fraktioner:
• Natursten, f.eks. granit og flint. 

• Uglaseret tegl (mur- og teglsten)
• Beton
• Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret 

tegl og beton.
• Jern og metal
• Gips
• Jord
• Asfalt
• Blandinger af beton og affald.

Ved genanvendelse af overskudsjord, bliver jorden 
kørt til depot til opbevaring. Ved forurenet jord køres 
det til bortskaffelse. 

Kvalitetssikring:
For at sikre en fyldestgørende og grundig 
kvalitetssikring benyttes Byggeweb til styring af 
dette. Det sikrer en systematisk kvalitetssikring, som 
mini- merer misforståelser og fejl under udførelsen 
af byggeriet, samt dokumentationen af kvaliteten 
af det færdige byggeri, idet det hele laves digitalt. 
Det hjælper alle de udførende parter til at ud-
arbejde fotodokumentationer og se registreringer 
over eventuelle fejl/mangler i deres udførte arbejde. 
Herved får alle et større overblik over kvalitetspro-
cesserne, statusserne for hver enkelt registrering, 
digitale mangellister og rapporter, som udarbejdes 
og bruges konstruktivt undervejs i udførelsen. Idet 
det hele bliver samlet på en platform, som gør det 
nemmere at udskrive rapporter for alle eller enkelte 

registreringer. Det indgår tilsidst i det samlede 
dokumentationsmateriale som supplement til 
kontrolskemaer. Dette sikrer en bedre og mere 
fleksibel kvalitetssikring hos alle involverede parter. 

Kvalitetssikringen på Byggeweb benyttes herud- 
over også af mestergennemgang, samt bygherre-
gennemgang. Idet det sikrer at kvaliteten, samt det 
udførte arbejde, stemmer overens med de aftalte 
kvalitetskrav der er stillet til byggesagen. 
 
Byggepladsen:
Der afholdes et fysisk introduktionsmøde på bygge-
pladsen, for alle håndværkere som skal arbejde på 
byggepladsen. Her bliver de fremvist en animations-
film, produceret af Bjerregaard & Vigel Pedersen. 
Dette hjælper med en bedre forståelse af, tiltag fra 
DGNB, hvordan affaldssorteringen skal udføres med 
forskellige materialer, samt hvilke regler der er på 
pladsen, for at sikre et bedre arbejdsmiljø for den 
enkelte håndværker. Vi har på vores byggesag; 
Daginstitutionen Sandtuen, haft stor succes med, at 
afholde møder med alle håndværkere på pladsen. 
På den måde har de en forståelse for hvordan 
reglerne på pladsen er, samt hvorfor vi har taget 
de tiltag til os, som vi har. Det bidrager til en større 
forståelse for de forskellige tiltag, og er således med 
til at øge opmærksomheden og dermed forbedre 
tiltagene - fx indenfor affaldshåndtering og arbejd-
smiljø.
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For at opretholde kvaliteten for afleveringsforret-
nings dokumentation, udarbejdes en liste over alle 
anvendte materialer i byggeriet. 
Der indsamles desuden producentdata i en 
mappe til bygherren, hvor der er sikkerhedsblade 
for materialerne, CE-mærkninger, produktnavne 
og leverandørerne. 
Dertil gennemføres en blower-door test på bygnin-
gen, så snart klimaskærmen er lukker og tæt og 
inden der lægges gulv, for at sikre bygningens 
lufttæthed. Sammen med testen laves der også en 
termografering og en akustisk måling. 

Inden aflevering udføres desuden måling af bygnin-
gens indeklima i forhold til VOC-indhold og radon 
i bygningen. Dokumentationen fra målingerne 
og testen gives til bygherre, for at sikre kvaliteten 

af byggeriet og at dokumentationen overholder 
gældende krav. 

Som en del af den gennemgående commis-
sioning-proces vil bygherre og dennes CX-leder 
ved byggeriets afslutning gennemføre en række 
funktionstest af de tekniske systemer. Vi vil forinden 
have gennemført indregulering og funktionsaf-
prøvning af alle systemer. 

For at sikre at bygningens driftspersonale og 
bygningens brugere forstår, hvordan bygningen 
skal driftes, udarbejdes der drift og vedligeholdes 
materialer. 
Der udarbejdes herudover vejledninger for drift 
og vedligeholdes af bygningen, med detaljerede 
anvisninger om vedligeholdelse, inspektion og drift. 

Anvisningerne indarbejdes i oversigtskemaer der 
specificere hvilke målgrupper, der har ansvar for at 
implementere anvisningerne. 
Bygherre får udleveret alt dokumentation, anvis-
ninger og vejledninger samlet ved afleveringsfor-
retningen. 

Forud for 1. og 5. års garantieftersyn på bygges-
agen, indkaldes hovedentreprenørene jævnfør 
AB18. Selve garantieftersynene foretages efter 
retningslinjerne for eftersyn for byggeskadefonden. 
Garantieftersyn dokumenteres via 1 og 5 års garan-
tieftersynsrapporter, opbygget efter byggeskade-
fondens principper samt efterfølgende kontrol og 
mangler.

PROCES AFLEVERINGSFORRETNING
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BILAG 1 - CV’ER
BJERREGAARD & VIGEL PEDERSEN A/S

 
 
 

ERFARING: 
Bjerregaard & Vigel Pedersen A/S – 
25 år 
Indehaver og ansvarlig for firmaets 
større entrepriser / totalentrepriser. 
 
Højgaard & Schultz  – 11 år 
Projektleder og ansvarlig for større 
projekter og brobygger. 
 
Uddannelse 
Faglært murer 
Bygningskonstruktør 
Kloakmester 
Arbejdsledelse 
 
 
NØGLEKVALIFIKATIONER 
- Rådgivning/Sparring 
 - Planlægning 
- Projektledelse 
- Byggeøkonomi 
- Tilsyn, kvalitetssikring 
- Byggemøder 
- Betonteknik 
- Arbejdsledelse 
- Mangelgennemgang 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ROLF BJERREGAARD 
PROJEKTLEDELSE - TOTALENTREPRENØR 

PROFIL 
Jeg har 25 års erfaring som projektleder, hvor jeg igennem årene 
har opnået en bred erfaringer med forskellige projekter både 
som hovedentreprenør men også som totalentreprenør. 
Som totalentreprenør har jeg været med på nogle spændende 
projekter, hvor jeg syntes det er spændende at være med til at 
udvikle fra bunden til afleveringen af et gennemført projekt. 
Jeg ser mig selv som en god teamplayer, med overblik og 
beslutningstager. 

SANDTUEVEJ 
Areal:  1680m2 
Budget: 28,5 mio. kr. 
Rolle: Totalentreprenør 
 
Beskrivelse:  
DGNB guld certificeret 
daginstitution. fokus på 
bæredygtighed, er dette 
byggeri på alle måder en 
bygning til den fremtidige 
generation  

KLARUP BØRNEHAVE 
Areal : 700 m² 
Budget : 10,5 mio.kr. 
Rolle : Totelentreprenør 
 
Beskrivelse: 
Den nye børnehave i Klarup er 
designet til at stimulere 
bevægelse og sanser i 
børnenes hverdag. 
Her er der lagt vægt på at 
skabe en børnehave i pagt 
med naturen, hvor 
underrummet bliver en naturlig 
forlængelse af de indendørs 
opholdszoner. Gode og sjove 
inderrum med spændende 
lysindtag skaber rammer for 
en pædagogisk der fokuserer 
på udeliv, fordybelse og 
bevægelse. 
 

 
 

 
 
 
BOTILBUDDET  TORNHØJGAARD                                                                                      
Areal : 2.080 kvm og 400 kvm                                                                                                                                                            
Servicearealer 
Budget: 30 mio.kr 
Rolle : Totalentreprenør 
 
 
Beskrivelse: 
Byggeriet omfatter 32 nye tidssvarende almene 
boliger til mennesker med udviklingshæmning med 
tilhørende service arealer. 
Målgruppen for byggeriet er personer med 
udviklingshæmning i varierende grader. Enkelte 
kørestolsbrugere, men på sigt må der påregnes 
borgere som med alderen får nedsat fysisk funktion, 
hvorfor byggeriet indrettes så fleksibelt, at borgeren 
kan blive i boligen uanset funktionsgrad. 
 
 
 
 
 
UDSNIT AF ANDRE REFERENCER 
 
BOLIGBYGGERIER 
28 Andelsboliger – Svenstrup 
Ungdomsboliger/Erhverv – Niels E.Gade Aalborg 
Andelsboliger – Støvring 
Ungdomsboliger Tiendeladen – Aalborg 
Ejerboliger – Bautastenen – Svenstrup 
8 Boliger – Elektravej – Gug ( præmieret af Aalborg 
Kommune 2020 ) 
Boliger Sofiendals Enge 
Lieberhaverbolig – Tostrupvej 131 ( præmieret af 
Aalborg Kommune 2020 ) 
 
SKOLER/INSTITUTIONER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børnehaven Lunden -Nibe 
Bavnebakkeskolen Støvring 
Specialbørnehaven Studievej 
Børnehaven kilden 
 
BETON/RENOVERINGSOPGAVER 
Motorvejsbroer for vejdiktoratet 
Hangar til helikopter 
Skydebanen Forsvaret Aalborg 
Skydebane/støjdæmpning Forsvaret Aalborg 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ERFARING: 
Bjerregaard & Vigel Pedersen A/S – 1 
år 
Entrepriseleder og ansvarlig for 
affald, DGNB og byggepladser i 
totalentrepriser. 
 
 
Uddannelse 
Bygningskonstruktør 
 
 
 
 
 
NØGLEKVALIFIKATIONER 
- Styring af affaldshåndtering  
- DNGB medhjælper 
 - Planlægning 
- Projektledelse 
- Byggeøkonomi 
- Tilsyn, kvalitetssikring 
- Byggemøder 
- Betonteknik 
- Arbejdsledelse 
- Mangelgennemgang 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CHRISTINA SØRENSEN 
ENTREPRISELEDER - TOTALENTREPRENØR 
PROFIL 
Jeg har 1 års erfaring som entrepriseleder, hvor jeg igennem året har opnået 
en stor erfaringer og viden med forskellige projekter inden for 
totalentreprenør. Jeg har været med på en håndfuld spændende projekter, 
hvor jeg har været med til, at udvikle projektet fra bunden til afleveringen. I 
projekterne har jeg arbejdet med affaldshåndteringen, DGNB medhjælper 
samt gjort bæredygtigt løsninger til en del af hverdagen på 
byggepladserne.  
Jeg ser mig selv som en god holdspiller, er løsningsorienteret og har overblik. 

SANDTUEVEJ 
Areal:  1680m2 
Budget: 28,5 mio. kr. 
Rolle: Totalentreprenør 
 
Beskrivelse:  
DGNB guld certificeret 
daginstitution. fokus på 
bæredygtighed, er dette 
byggeri på alle måder en 
bygning til den fremtidige 
generation 
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ERFARING: 
Bjerregaard & Vigel Pedersen A/S – 1 
år 
Entrepriseleder og ansvarlig for 
affald, DGNB og byggepladser i 
totalentrepriser. 
 
 
Uddannelse 
Bygningskonstruktør 
 
 
 
 
 
NØGLEKVALIFIKATIONER 
- Styring af affaldshåndtering  
- DNGB medhjælper 
 - Planlægning 
- Projektledelse 
- Byggeøkonomi 
- Tilsyn, kvalitetssikring 
- Byggemøder 
- Betonteknik 
- Arbejdsledelse 
- Mangelgennemgang 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CHRISTINA SØRENSEN 
ENTREPRISELEDER - TOTALENTREPRENØR 
PROFIL 
Jeg har 1 års erfaring som entrepriseleder, hvor jeg igennem året har opnået 
en stor erfaringer og viden med forskellige projekter inden for 
totalentreprenør. Jeg har været med på en håndfuld spændende projekter, 
hvor jeg har været med til, at udvikle projektet fra bunden til afleveringen. I 
projekterne har jeg arbejdet med affaldshåndteringen, DGNB medhjælper 
samt gjort bæredygtigt løsninger til en del af hverdagen på 
byggepladserne.  
Jeg ser mig selv som en god holdspiller, er løsningsorienteret og har overblik. 

SANDTUEVEJ 
Areal:  1680m2 
Budget: 28,5 mio. kr. 
Rolle: Totalentreprenør 
 
Beskrivelse:  
DGNB guld certificeret 
daginstitution. fokus på 
bæredygtighed, er dette 
byggeri på alle måder en 
bygning til den fremtidige 
generation 
 

 

47



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ERFARING: 
Bjerregaard & Vigel Pedersen A/S – 
40 år 
Indehaver og ansvarlig for firmaets 
mellemstore projekter samt 
rammeaftale Aalborg kommune. 
 
 
 
Uddannelse 
Faglært murer 
Kloakmester 
 
 
 
 
 
NØGLEKVALIFIKATIONER 
- Rådgivning/Sparring 
 - Planlægning 
- Projektledelse 
- Byggeøkonomi 
- Tilsyn, kvalitetssikring 
- Byggemøder 
- Betonteknik 
- Arbejdsledelse 
- Mangelgennemgang 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ERIC BJERREGAARD 
PROJEKTLEDELSE - TOTALENTREPRENØR 

PROFIL 
Jeg har grundlagt Bjerregaard og Vigel Pedersen A/S og har med 40 
års erfaring som ejer, opnået en stor erfaringer og viden med en bred 
vifte af projekter både som fag og hovedentreprenør men også som 
Allborg Kommunes kontaktperson indenfor deres rammeaftale. 
Jeg ser mig selv som en god teamplayer, med overblik og 
beslutningstager. 

SANDTUEVEJ 
Areal:  1680m2 
Budget: 28,5 mio. kr. 
Rolle: Totalentreprenør 
 
Beskrivelse:  
DGNB guld certificeret 
daginstitution. fokus på 
bæredygtighed, er dette 
byggeri på alle måder en 
bygning til den fremtidige 
generation 

KLARUP BØRNEHAVE 
Areal : 700 m² 
Budget : 10,5 mio.kr. 
Rolle : Totelentreprenør 
 
Beskrivelse: 
Den nye børnehave i Klarup er 
designet til at stimulere 
bevægelse og sanser i 
børnenes hverdag. 
Her er der lagt vægt på at 
skabe en børnehave i pagt 
med naturen, hvor 
underrummet bliver en naturlig 
forlængelse af de indendørs 
opholdszoner. Gode og sjove 
inderrum med spændende 
lysindtag skaber rammer for 
en pædagogisk der fokuserer 
på udeliv, fordybelse og 
bevægelse. 
 

BOTILBUDDET  TORNHØJGAARD                                                                                      
Areal : 2.080 kvm og 400 kvm                                                                                                                                                            
Servicearealer 
Budget: 30 mio.kr 
Rolle : Totalentreprenør 
 
 
Beskrivelse: 
Byggeriet omfatter 32 nye tidssvarende almene 
boliger til mennesker med udviklingshæmning med 
tilhørende service arealer. 
Målgruppen for byggeriet er personer med 
udviklingshæmning i varierende grader. Enkelte 
kørestolsbrugere, men på sigt må der påregnes 
borgere som med alderen får nedsat fysisk funktion, 
hvorfor byggeriet indrettes så fleksibelt, at borgeren 
kan blive i boligen uanset funktionsgrad. 
 
 
 
 
 
UDSNIT AF ANDRE REFERENCER 
 
BOLIGBYGGERIER 
28 Andelsboliger – Svenstrup 
Ungdomsboliger/Erhverv – Niels E.Gade Aalborg 
Andelsboliger – Støvring 
Ungdomsboliger Tiendeladen – Aalborg 
Ejerboliger – Bautastenen – Svenstrup 
8 Boliger – Elektravej – Gug ( præmieret af Aalborg 
Kommune 2020 ) 
Boliger Sofiendals Enge 
Lieberhaverbolig – Tostrupvej 131 ( præmieret af 
Aalborg Kommune 2020 ) 
 
SKOLER/INSTITUTIONER 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børnehaven Lunden -Nibe 
Bavnebakkeskolen Støvring 
Specialbørnehaven Studievej 
Børnehaven kilden 
 
BETON/RENOVERINGSOPGAVER 
Motorvejsbroer for vejdiktoratet 
Hangar til helikopter 
Skydebanen Forsvaret Aalborg 
Skydebane/støjdæmpning Forsvaret Aalborg 
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ERFARING: 
Bjerregaard & Vigel Pedersen A/S – 
29 år 
Indehaver og medansvarlig for 
firmaets projekter som tovholder, 
samt økonomi, ks, D&D og DGNB. 
 
 
 
 
Uddannelse 
Handelskole 
kontoruddanelsen 
 
 
 
 
 
 
NØGLEKVALIFIKATIONER 
- Rådgivning/Sparring 
 - Planlægning 
- Projektledelse 
- Byggeøkonomi 
- kvalitetssikring 
- Mangelgennemgang 
- DGNB 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

LOTTE BJERREGAARD 
PROJEKTLEDELSE - TOTALENTREPRENØR 

PROFIL 
Jeg har 29 års erfaring som ansat og nu medindehaver hos 
Bjerregaard & Vigel Pedersen A/S, hvor jeg med årene har tilegnet 
mig en stor erfaring og viden indenfor de forskellige aspekter i 
byggeriets faser. Jeg er projektledernes tovholder og medansvarlig 
for KS/DGNB mv. 

SANDTUEVEJ 
Areal:  1680m2 
Budget: 28,5 mio. kr. 
Rolle: Totalentreprenør 
 
Beskrivelse:  
DGNB guld certificeret 
daginstitution. fokus på 
bæredygtighed, er dette 
byggeri på alle måder en 
bygning til den fremtidige 
generation 

KLARUP BØRNEHAVE 
Areal : 700 m² 
Budget : 10,5 mio.kr. 
Rolle : Totelentreprenør 
 
Beskrivelse: 
Den nye børnehave i Klarup er 
designet til at stimulere 
bevægelse og sanser i 
børnenes hverdag. 
Her er der lagt vægt på at 
skabe en børnehave i pagt 
med naturen, hvor 
underrummet bliver en naturlig 
forlængelse af de indendørs 
opholdszoner. Gode og sjove 
inderrum med spændende 
lysindtag skaber rammer for 
en pædagogisk der fokuserer 
på udeliv, fordybelse og 
bevægelse. 
 

BOTILBUDDET  TORNHØJGAARD                                                                                      
Areal : 2.080 kvm og 400 kvm                                                                                                                                                            
Servicearealer 
Budget: 30 mio.kr 
Rolle : Totalentreprenør 
 
 
Beskrivelse: 
Byggeriet omfatter 32 nye tidssvarende almene 
boliger til mennesker med udviklingshæmning med 
tilhørende service arealer. 
Målgruppen for byggeriet er personer med 
udviklingshæmning i varierende grader. Enkelte 
kørestolsbrugere, men på sigt må der påregnes 
borgere som med alderen får nedsat fysisk funktion, 
hvorfor byggeriet indrettes så fleksibelt, at borgeren 
kan blive i boligen uanset funktionsgrad. 
 
 
 
 
 
UDSNIT AF ANDRE REFERENCER 
 
BOLIGBYGGERIER 
28 Andelsboliger – Svenstrup 
Ungdomsboliger/Erhverv – Niels E.Gade Aalborg 
Andelsboliger – Støvring 
Ungdomsboliger Tiendeladen – Aalborg 
Ejerboliger – Bautastenen – Svenstrup 
8 Boliger – Elektravej – Gug ( præmieret af Aalborg 
Kommune 2020 ) 
Boliger Sofiendals Enge 
Lieberhaverbolig – Tostrupvej 131 ( præmieret af 
Aalborg Kommune 2020 ) 
 
SKOLER/INSTITUTIONER 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børnehaven Lunden -Nibe 
Bavnebakkeskolen Støvring 
Specialbørnehaven Studievej 
Børnehaven kilden 
 
BETON/RENOVERINGSOPGAVER 
Motorvejsbroer for vejdiktoratet 
Hangar til helikopter 
Skydebanen Forsvaret Aalborg 
Skydebane/støjdæmpning Forsvaret Aalborg 
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BRIX & KAMP A/S

 
ERFARING: 
Brix & Kamp A/S – 7+9 år 
Indehaver og Souschef i firmaets 
Aalborgafdeling, med ansvar for 
Installation og indeklima 
 
Cowi A/S – 4 år 
Projektleder og VVS-ingeniør.  
VVS-fagansvarlig for Cowis 
Aalborg-afdeling. 
 
 
 
 
UDDANNELSE 
Civilingeniør i Indeklima og 
energiøkonomi. Uddannet fra 
Aalborg Universitet – 2000 
 
 
 
 
NØGLEKVALIFIKATIONER 
- Fagansvarlig VVS og ventilation 
- Projektledelse 
- Tværfaglig koordinering 
- DGNB-konsulent (snart Auditor) 
- Indeklimasimuleringer 
- Energiberegninger 
- Commissioning-ledelse 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

MARIANNE DYRING-OLSEN 
SAGSINGENIØR – BÆREDYGTIGHED, ENERGI 
OG INDEKLIMA SAMT COMMISSIONING 
PROFIL 
Jeg har i mine 20 år som ingeniør oparbejdet en solid erfaring 
med projektledelse og projektering indenfor en bred vifte af 
byggerier, med særlig fokus på energioptimering, indeklima og 
bæredygtighed. Jeg har en stor tværfaglig ballast og har 
desuden erfaring med commissioning og performancetests. Jeg 
er af natur meget samarbejdsorienteret og har en positiv og 
pragmatisk tilgang til opgaverne. 
 

SANDTUEVEJ 
Areal:  1680m2 
Budget: 28,5 mio. kr. 
Rolle: DGNB-ansvarlig, 
projektleder installationer 
 
Beskrivelse:  
DGNB guld certificeret 
daginstitution. Med fokus på 
bæredygtighed, indeklima og 
energi 

AALBORG 
UNIVERSITETSHOSPITAL 
Areal:  170.000m2 
Budget: 2,2 mia. kr. 
Rolle: Koordinerende ingeniør, 
DGNB-ansvarlig med deltagelse i 
pilotfasen for hospitalsbyggeri 
Beskrivelse: Opførelse af nyt 
Aalborg Universitetshospital i 
Aalborg Øst 
 

AAU SUND 
Areal:  23.500m2 
Budget: 500 mio. kr. 
Rolle: Projektleder ingeniørfag, 
CX-koordinator 
 
Beskrivelse:  
Nyt sundhedsvidenskabeligt 
fakultet med blandet 
undervisning, forskning og 
administration 

 

FORSVARETS 
EJENDOMSSTYRELSE 
Areal:  25.000 m2 
Budget: 900 mio. 
Rolle: Commissioningleder 
 
Beskrivelse:  
Etablering af administration, 
værksteder, hangarer mv i 
Skrydstrup. 
 

NORDSTJERNESKOLEN 
FREDERIKSHAVN 
Areal:  14.200 m2 
Budget: 340 mio. kr. 
Rolle: Projektleder Installationer 
 
Beskrivelse:  
Nybygget skole til 1200 elever 
og 160 ansatte. Skole i 4 spor 
samt specialklasseafsnit 
 

MELLERVANGSKOLEN 
AALBORG KOMMUNE 
Areal:  7000m2 
Budget: 15 mio. 
Rolle: Projektleder, 
byggeledelse 
 
Beskrivelse: Etablering af 
ventilation og CTS på 
eksisterende skole med 
anvendelse af ny teknologi 
 

STENO DIABETES 
CENTER 
ODENSE 
Areal:  18.000m2 
Budget: 600 mio. 
Rolle: Bygherrerådgiver 
 
Beskrivelse:  
Tilbygning til nyt OUH i 
totalentreprise. Inddragelse af 
performancetest og 
commissioning 
 

 
 
ERFARING: 
Brix & Kamp A/S – 17 år 
Indehaver og Afdelingschef i 
firmaets Aalborgafdeling, med 
ansvar for projektledelse, 
bygherrerådgivning, 
konstruktioner & 
faggruppeledelse. 
 
 
Birch & Krogboe A/S – 3 år 
Konstruktionsingeniør 
 
 
Niras A/S - 1 år 
Konstruktionsingeniør 
 
 
UDDANNELSE 
Civilingeniør i Konstruktion, 
Uddannet fra 1994 - 1999 
 
 
 
NØGLEKVALIFIKATIONER 
- Projektledelse 
- Projektering af konstruktioner 
- Rådgivning i alle faser 
- Bygherretilsyn  
- Byggeledelse 
- Funktionsafprøvning 
- Aflevering 
- Udbuds- og entrepriseformer 
- Projektudvikling & processtyring 

 
 
 
 
 
 
 

JACOB MUNCH NIELSEN 
PROJEKTERINGSLEDELSE - KONSTRUKTION 

PROFIL 
Jeg har med mine 21 års erfaring som ingeniør stor erfaring med 
projektledelse, bygherrerådgivning og projektering fra både store 
og små byggerier, lige fra hospitalsbyggeri, lærings- og 
forskningsbyggeri, erhvervsbyggeri og etablering af boliger. Jeg 
er meget samarbejdsorienteret, god til at holde overblikket og se 
muligheder og løsninger. Jeg er rolig i min kommunikationsform 
og søger altid at finde løsninger, der tilgodeser alle. 
 

SANDTUEVEJ 
Areal:  1680m2 
Budget: 28,5 mio. kr. 
Rolle: Fagansvarlig ingeniør. 
Projektering af konstruktioner, 
Brand, projektopfølgning, 
fagtilsyn. 
 
Beskrivelse:  
DGNB guld cert. daginstitution. 
Fokus på bæredygtighed, 
indeklima og energi 

VUGGESTUEN 
THULEVEJ 
Areal:  500m2 
Budget: 5 mio. kr. 
Rolle: Projektering af 
konstruktioner & fagtilsyn 
 
Beskrivelse:  
Etablering af ny vuggestue i 
eksisterende institutionsbyggeri 

EUC NORD 
AUTOCENTER 
Areal:  600m2 
Budget: 12,5 mio. kr. 
Rolle: Totalrådgivning, 
projekteringsledelse, 
projektering af konstruktioner. 
 
Beskrivelse:  
Nybygget værksted, depot & 
undervisningslokaler 
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FORSVARETS 
EJENDOMSSTYRELSE 
Areal:  25.000 m2 
Budget: 900 mio. 
Rolle: Commissioningleder 
 
Beskrivelse:  
Etablering af administration, 
værksteder, hangarer mv i 
Skrydstrup. 
 

NORDSTJERNESKOLEN 
FREDERIKSHAVN 
Areal:  14.200 m2 
Budget: 340 mio. kr. 
Rolle: Projektleder Installationer 
 
Beskrivelse:  
Nybygget skole til 1200 elever 
og 160 ansatte. Skole i 4 spor 
samt specialklasseafsnit 
 

MELLERVANGSKOLEN 
AALBORG KOMMUNE 
Areal:  7000m2 
Budget: 15 mio. 
Rolle: Projektleder, 
byggeledelse 
 
Beskrivelse: Etablering af 
ventilation og CTS på 
eksisterende skole med 
anvendelse af ny teknologi 
 

STENO DIABETES 
CENTER 
ODENSE 
Areal:  18.000m2 
Budget: 600 mio. 
Rolle: Bygherrerådgiver 
 
Beskrivelse:  
Tilbygning til nyt OUH i 
totalentreprise. Inddragelse af 
performancetest og 
commissioning 
 

 
 
ERFARING: 
Brix & Kamp A/S – 17 år 
Indehaver og Afdelingschef i 
firmaets Aalborgafdeling, med 
ansvar for projektledelse, 
bygherrerådgivning, 
konstruktioner & 
faggruppeledelse. 
 
 
Birch & Krogboe A/S – 3 år 
Konstruktionsingeniør 
 
 
Niras A/S - 1 år 
Konstruktionsingeniør 
 
 
UDDANNELSE 
Civilingeniør i Konstruktion, 
Uddannet fra 1994 - 1999 
 
 
 
NØGLEKVALIFIKATIONER 
- Projektledelse 
- Projektering af konstruktioner 
- Rådgivning i alle faser 
- Bygherretilsyn  
- Byggeledelse 
- Funktionsafprøvning 
- Aflevering 
- Udbuds- og entrepriseformer 
- Projektudvikling & processtyring 

 
 
 
 
 
 
 

JACOB MUNCH NIELSEN 
PROJEKTERINGSLEDELSE - KONSTRUKTION 

PROFIL 
Jeg har med mine 21 års erfaring som ingeniør stor erfaring med 
projektledelse, bygherrerådgivning og projektering fra både store 
og små byggerier, lige fra hospitalsbyggeri, lærings- og 
forskningsbyggeri, erhvervsbyggeri og etablering af boliger. Jeg 
er meget samarbejdsorienteret, god til at holde overblikket og se 
muligheder og løsninger. Jeg er rolig i min kommunikationsform 
og søger altid at finde løsninger, der tilgodeser alle. 
 

SANDTUEVEJ 
Areal:  1680m2 
Budget: 28,5 mio. kr. 
Rolle: Fagansvarlig ingeniør. 
Projektering af konstruktioner, 
Brand, projektopfølgning, 
fagtilsyn. 
 
Beskrivelse:  
DGNB guld cert. daginstitution. 
Fokus på bæredygtighed, 
indeklima og energi 

VUGGESTUEN 
THULEVEJ 
Areal:  500m2 
Budget: 5 mio. kr. 
Rolle: Projektering af 
konstruktioner & fagtilsyn 
 
Beskrivelse:  
Etablering af ny vuggestue i 
eksisterende institutionsbyggeri 

EUC NORD 
AUTOCENTER 
Areal:  600m2 
Budget: 12,5 mio. kr. 
Rolle: Totalrådgivning, 
projekteringsledelse, 
projektering af konstruktioner. 
 
Beskrivelse:  
Nybygget værksted, depot & 
undervisningslokaler 

 

DNV GØDSTRUP 
Areal:  45.000m2 
Budget: 470 mio. kr. 
Rolle: Projekteringsledelse af 
serviceby & projektledelse af 
bærende konstruktioner i 
somatisk afdeling 
 
Beskrivelse:  
Opførelse af etape 3, nyt 
super sygehus i Gødstrup 

TERNDRUP SKOLE & 
IDRÆTSCENTER 
Areal: 3600m2 
Budget: 26,8 mio. kr. 
Rolle: Projektledelse, 
projektering af bærende 
konstruktion & tilsyn 
 
Beskrivelse:  
Til- og ombygning af skole, 
idrætshal & svømmehal 

BYMARKSKOLEN 
Areal: 2950m2 
Budget: 35 mio. kr. 
Rolle: Fagansvarlig ingeniør & 
Projektering af bærende 
konstruktioner, fagtilsyn 
 
Beskrivelse:  
Ny klassefløj med samlingssal 

KOMPASSET, DEN 
SIKREDE INSTITUTION  
Areal: 2200m2 
Budget: 44 mio. kr. 
Rolle: Projekteringsledelse, 
byggeledelse og projektering 
af bærende konstruktioner. 
 
Beskrivelse:  
Nybygget institution til unge fra 
15-17 i Brønderslev 
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ERFARING: 
Brix & Kamp A/S – 5 år 
Projektleder, bygherrerådgiver, 
Sikkerhedsrepræsentant, 
arbejdsmiljøkoordinator, el-
ingeniør, faggruppeleder & 
energimanager 
 
SWECO Norge – 1 år 
Praktikant 
 
Militærpolitiet - 8 år 
Mellemleder, logistikansvarlig, 
udsendt til Kosovo, Afghanistan 
og Nordirland 
 
Ole Stage A/S - 4 år 
Elektriker 
 
 
UDDANNELSE 
- Arbejdsmiljøkoordinator 2017 
- Energimanagement, pBa 2017 
- El-installatør 2016 
- Elektriker 2007 
 
 

NØGLEKVALIFIKATIONER 
- Projektledelse 
- Projektering af el-installationer 
- Arbejdsmiljøkoordinering 
- Energioptimering- & beregninger 
- Bygherretilsyn 
- Byggeledelse 
- Funktionsafprøvning 
- Aflevering 
- Medlem af FSTA fagnetværk 
 

 
 

MICKI DALGAS JENSEN 
ARBEJDSMILJØKOORDINATOR (P) 
SAGSINGENIØR - EL 
PROFIL 
Jeg har stor erfaring med projektering, projektopfølgning og tilsyn 
indenfor stærk- og svagstrømsområdet, og har de seneste 5 år deltaget 
i projektering og udførslen af tre store hospitalsbyggerier. Jeg har en 
ambitiøs og ansvarsfuld tilgang til alle mine opgaver, store som små.  Mit 
faglige mål er at lave funktionelle og æstetiske løsninger med fokus på 
energi og drift. Jeg inddrager min fleksibilitet i sit projekt, således 
bygherren modtager en bygning, som kan ændres igennem sin levetid. 
 

SANDTUEVEJ 
Areal:  1.680m2 
Budget: 28,5 mio. kr. 
Rolle: Projektering El, fagtilsyn 
& projektopfølgning 
 
Beskrivelse:  
DGNB guld cert. daginstitution. 
Fokus på bæredygtighed, 
indeklima og energi 

VUGGESTUEN 
THULEVEJ 
Areal:  500m2 
Budget: 5 mio. kr. 
Rolle: Projektering El, fagtilsyn & 
projektopfølgning 
 
Beskrivelse:  
Etablering af ny vuggestue i 
eksisterende institutionsbyggeri 

EUC NORD 
AUTOCENTER 
Areal:  600m2 
Budget: 12,5 mio. kr. 
Rolle: Projektering El, fagtilsyn 
& projektopfølgning 
 
Beskrivelse:  
Nybygget værksted, depot & 
undervisningslokaler 

 

BØRNEHAVEN 
TORNHØJ 
Areal:  876m2 
Rolle: Projektering El, fagtilsyn 
& projektopfølgning  
 
Beskrivelse:  
Renovering af eksisterende 
børnehave i Aalborg 

FORSVARETS 
EJENDOMSSTYRELSE 
Areal: 25.000m2 
Budget: 900 mio. kr. 
Rolle: Arbejdsmiljøkoor.(P), 
Bygherrerådgiver, fagleder El,  
IKT/BIM  
 
Beskrivelse:  
Etablering af administration, 
værksteder, hangarer mv. i 
Skrydstrup 

NYT AALBORG 
UNIVERSITETSHOSPITAL 
Areal: 170.000m2 
Budget: 2,2 mia. kr. 
Rolle: Projektering El, 
projektleder, fagtilsyn  
 
Beskrivelse:  
Opførelse af Nyt Aalborg 
Universitetshospital i Aalborg Øst 

STENO DIABETES 
CENTER ODENSE 
Areal: 18.000m2 
Budget: 600 mio. kr. 
Rolle: Bygherrerådgiver  
 
Beskrivelse:  
Tilbygning til nyt OUH i 
totalentreprise. Ambulatorie 
med undersøgelsesrum, CT-
scanner og kontorfaciliteter. 

ERFARING:
Krogh Madsen Arkitekter A/S  
– 12 år 
Indehaver og direktør 

Christensen & Rottbøll A/S – 2 år 
Projekterings- og procesledelse, 
bygherrerådgivning. 

HP BYG A/S – 1 år 
Projektledelse, byggeledelse og 
kalkulation

Pallisgaard & Frede D. Nielsen 
 – 1 år 
Entrepriseledelse og Kalkulation 

Friis & Moltke A/S – 1 år 
Projekterings- og byggeledelse, 
juridisk- og økonomisk rådgivning, 

Aarhus Arkitekterne A/S – 5 år 
Projekterings- og byggeledelse, 
juridisk- og økonomisk rådgivning 

UDDANNELSE
- AB18 Certificering i Entrepriseret 
- Energikonsulent 2009 
- Byggeøkonom MDB 2008 
- Bygningskonstruktør BTH 1998 
- Tømrer 1995 

NØGLEKVALIFIKATIONER 
- Direktør og daglig leder 
- Projekt- og procesledelse 
- Økonomisk- og juridisk rådgivning 
- Bygherrerådgivning 
- Drift & Vedligehold 
- Totaløkonomi 
- Byggeledelse 

JENS SKADHAUGE
PROJEKTERINGSLEDELSE 

PROFIL 
Med min baggrund som tømrer og 22 års erfaring som konstruktør, 
kan jeg tilbyde en kompetent bred profil, med erfaring på over 
35 daginstitutioner og undervisningsbygninger, indenfor 
projekteringsledelse, byggeledelse og sagsarkitekt. 
Jeg har et skarpt blik for den bygbare og økonomiske løsning, 
men med fokus på at bevare den arkitektoniske ide og kvalitet.   

SANDTUEVEJ 
Areal:  1680m2

Budget: 28,5 mio. kr. 
Rolle: Projekteringsledelse 

Beskrivelse:
DGNB guld certificeret 
daginstitution. Med fokus på 
at skabe undren hos børnene, 
gennem arkitekturen 

DAGSINSTITUTION 300 
BØRN - VIBORG 
Areal:  3105m2

Budget: 78 mio. kr. 
Rolle: Projekteringsledelse 

Beskrivelse:
Sammenlægning af 5 
eksisterende børnehaver til en 
stor nybygget institution. 

LILLE MADSENS HUS 
Areal:  1100m2

Budget: 28,5 mio. kr. 
Rolle: Projekteringsledelse 

Beskrivelse:
Ny Børnehave i Aars Vest. 
Opkaldt efter historien omkring 
Lille Madsen. Lille Madsens Hus 
rummer i alt 120 børn. 
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BØRNEHAVEN 
TORNHØJ 
Areal:  876m2 
Rolle: Projektering El, fagtilsyn 
& projektopfølgning  
 
Beskrivelse:  
Renovering af eksisterende 
børnehave i Aalborg 

FORSVARETS 
EJENDOMSSTYRELSE 
Areal: 25.000m2 
Budget: 900 mio. kr. 
Rolle: Arbejdsmiljøkoor.(P), 
Bygherrerådgiver, fagleder El,  
IKT/BIM  
 
Beskrivelse:  
Etablering af administration, 
værksteder, hangarer mv. i 
Skrydstrup 

NYT AALBORG 
UNIVERSITETSHOSPITAL 
Areal: 170.000m2 
Budget: 2,2 mia. kr. 
Rolle: Projektering El, 
projektleder, fagtilsyn  
 
Beskrivelse:  
Opførelse af Nyt Aalborg 
Universitetshospital i Aalborg Øst 

STENO DIABETES 
CENTER ODENSE 
Areal: 18.000m2 
Budget: 600 mio. kr. 
Rolle: Bygherrerådgiver  
 
Beskrivelse:  
Tilbygning til nyt OUH i 
totalentreprise. Ambulatorie 
med undersøgelsesrum, CT-
scanner og kontorfaciliteter. 

KROGH MADSEN ARKITEKTER A/S

ERFARING:
Krogh Madsen Arkitekter A/S  
– 12 år 
Indehaver og direktør 

Christensen & Rottbøll A/S – 2 år 
Projekterings- og procesledelse, 
bygherrerådgivning. 

HP BYG A/S – 1 år 
Projektledelse, byggeledelse og 
kalkulation

Pallisgaard & Frede D. Nielsen 
 – 1 år 
Entrepriseledelse og Kalkulation 

Friis & Moltke A/S – 1 år 
Projekterings- og byggeledelse, 
juridisk- og økonomisk rådgivning, 

Aarhus Arkitekterne A/S – 5 år 
Projekterings- og byggeledelse, 
juridisk- og økonomisk rådgivning 

UDDANNELSE
- AB18 Certificering i Entrepriseret 
- Energikonsulent 2009 
- Byggeøkonom MDB 2008 
- Bygningskonstruktør BTH 1998 
- Tømrer 1995 

NØGLEKVALIFIKATIONER 
- Direktør og daglig leder 
- Projekt- og procesledelse 
- Økonomisk- og juridisk rådgivning 
- Bygherrerådgivning 
- Drift & Vedligehold 
- Totaløkonomi 
- Byggeledelse 

JENS SKADHAUGE
PROJEKTERINGSLEDELSE 

PROFIL 
Med min baggrund som tømrer og 22 års erfaring som konstruktør, 
kan jeg tilbyde en kompetent bred profil, med erfaring på over 
35 daginstitutioner og undervisningsbygninger, indenfor 
projekteringsledelse, byggeledelse og sagsarkitekt. 
Jeg har et skarpt blik for den bygbare og økonomiske løsning, 
men med fokus på at bevare den arkitektoniske ide og kvalitet.   

SANDTUEVEJ 
Areal:  1680m2

Budget: 28,5 mio. kr. 
Rolle: Projekteringsledelse 

Beskrivelse:
DGNB guld certificeret 
daginstitution. Med fokus på 
at skabe undren hos børnene, 
gennem arkitekturen 

DAGSINSTITUTION 300 
BØRN - VIBORG 
Areal:  3105m2

Budget: 78 mio. kr. 
Rolle: Projekteringsledelse 

Beskrivelse:
Sammenlægning af 5 
eksisterende børnehaver til en 
stor nybygget institution. 

LILLE MADSENS HUS 
Areal:  1100m2

Budget: 28,5 mio. kr. 
Rolle: Projekteringsledelse 

Beskrivelse:
Ny Børnehave i Aars Vest. 
Opkaldt efter historien omkring 
Lille Madsen. Lille Madsens Hus 
rummer i alt 120 børn. 

BØRNEHUSET 
AALESTRUP 
Areal:  450m2

Budget: 9,5 mio. 
Rolle: Projekteringsledelse 

Beskrivelse:
Om og tilbygning af 
eksisterende børnehave, fra 55 
til 110 pladser-  

NATURBØRNEHAVE 
ASSENS
Areal:  800m2

Budget: 12,5 mio. kr. 
Rolle: Projekteringsledelse 

Beskrivelse:
Nybygget børnehave 
indeholdende 110 pladser. 

BØRNEHAVEN 
MARKVÆNGET  
Areal:  450m2

Budget: 10 mio. 
Rolle: Projekteringsledelse 

Beskrivelse:
Tilbygning til Børnehave i Aars.   

DAGINSTITIUTION 
HOBRO NORD 
Areal:  1350m2

Budget: 32 mio. 
Rolle: Projekteringsledelse 

Beskrivelse:
Toralrådgivning af daginstitution 
for 112 børn med fokus på 
hvordan børn i særligt 
dagtilbud kan spejle sig i andre 
børn 
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ERFARING:
Krogh Madsen Arkitekter A/S – 8 år 
Indehaver og ansvarlig for 
firmaets arkitektoniske profil og 
arkitektkonkurrencer. 

Christensen & Rottbøll A/S – 10 år 
Indehaver og ansvarlig for 
firmaets arkitektoniske profil og 
arkitektkonkurrencer. 

Dall & Lindhardtsen A/S – 12 år 
Sags- og konkurrencearkitekt på 
projekter i ind og udland, i 
størrelsesordenen op til 3 mia. i 
anlægssum. 

Anker & Hølaas A/S, Oslo – 6 år 
Arkitekt på bl.a. opbygning af 
bydel med 600 boliger. 

UDDANNELSE
Cand. Arch. MAA Uddannet fra 
Arkitektskolen i Aarhus. Speciale i 
bygningskunst – 1985 

NØGLEKVALIFIKATIONER 
- Arkitektonisk ansvarlig 
 - Konkurrencearkitekt 
- Sagsarkitekt 
- Renoveringsopgaver 
- Projektudvikling 
- Farvekonsulent 

KIM JENSEN
SAGSARKITEKT - ARKITEKTUR 

PROFIL 
Jeg har med mine 36 års erfaring som arkitekt oparbejdet en 
bred vifte af erfaring indenfor arkitektur og rådgivning, hvor jeg 
som sagsarkitekt har tegnet ca. 40 daginstitutioner i de sidste 10 
år, og andre projekter af stor kompleksitet. Jeg er 
løsningsorienteret, god til at lytte, kan tænke abstrakt og er god til 
at holde det arkitektoniske overblik fra første skitse til det færdige 
byggeri

SANDTUEVEJ 
Areal:  1680m2

Budget: 28,5 mio. kr. 
Rolle: Sagsarkitekt 

Beskrivelse:
DGNB guld certificeret 
daginstitution. Med fokus på 
at skabe undren hos børnene, 
gennem arkitekturen 

DAGSINSTITUTION 300 
BØRN - VIBORG 
Areal:  3105m2

Budget: 78 mio. kr. 
Rolle: Sagsarkitekt 

Beskrivelse:
Sammenlægning af 5 
eksisterende børnehaver til en 
stor nybygget institution. 

LILLE MADSENS HUS 
Areal:  1100m2

Budget: 28,5 mio. kr. 
Rolle: Sagsarkitekt 

Beskrivelse:
Ny Børnehave i Aars Vest. 
Opkaldt efter historien omkring 
Lille Madsen. Lille Madsens Hus 
rummer i alt 120 børn. 

BØRNEHAVEN 
MARKVÆNGET  
Areal:  450m2

Budget: 10 mio. 
Rolle: Sagsarkitekt 

Beskrivelse:
Tilbygning til børnehave i Aars.  

NATURBØRNEHAVE 
ASSENS
Areal:  800m2

Budget: 12,5 mio. kr. 
Rolle: Sagsarkitekt 

Beskrivelse:
Nybygget børnehave 
indeholdende 110 pladser. 

3 VUGGESTUER 
AALBORG KOMMUNE 
Areal:  2250m2

Budget: 27 mio. 
Rolle: Sagsarkitekt 

Beskrivelse:
Vundet konkurrence og 
opførelse af 3 vuggestuer med 
40 pladser hver, 120 i alt.  

DAGINSTITIUTION 
HOBRO NORD 
Areal:  1350m2

Budget: 32 mio. 
Rolle: Sagsarkitekt 

Beskrivelse:
Toralrådgivning af daginstitution 
for 112 børn med fokus på 
hvordan børn i særligt 
dagtilbud kan spejle sig i andre 
børn 

 
ERFARING: 
Krogh Madsen Arkitekter A/S – 4 år 
Bygge og projektleder 
 
Tømrer - 16 år  
Heraf 10 år Kastberg A/S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UDDANNELSE 
-Arbejdsmiljøkoordinator  
 (P) og (B) 2018 
-Bygningskonstruktør 2017 
-Tømrer 2000  
 
NØGLEKVALIFIKATIONER 
- Projekt- og projekteringsledelse 
- Procesledelse 
- Byggeledelse 
- Projektering 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

JAKOB ROLD CHRISTENSEN 
PROJEKTERING 

PROFIL 
Jeg har ca. 21 års samlet erfaring indenfor byggesektoren og har 
projekteret adskillige daginstitutioner. Jeg er meget grundig og 
sætter en ære i at tingene skal være entydige og 
gennemarbejdede. Jeg strækker mig langt for altid at opfylde 
alle ønsker og behov til det pågældende byggeri, indenfor de 
udstukne fysiske- og økonomiske rammer.  
Jeg arbejder efter at designe og projektere byggerier, der 
bidrager positivt både æstetisk og funktionelt i mange år. 
 
SANDTUEN 
Areal:  1680m2 
Budget: 28,5 mio. kr. 
Rolle: Projektleder 
 
Beskrivelse:  
DGNB guld certificeret 
daginstitution. Med fokus på 
at skabe undren hos børnene, 
gennem arkitekturen 

NATURBØRNEHAVE 
ASSENS 
Areal:  800m2 
Budget: 12,5 mio. kr. 
Rolle: Projektererende 
 
Beskrivelse:  
Nybygget børnehave 
indeholdende 110 pladser. 
vuggestue. 
 

ROSENHAVEN 
Areal:  140m2 udvidelse 
Budget: 3,9 mio. 
Rolle: Projekteringsledelse 
 
Beskrivelse:  
Udvidelse af eksisterende 
børnehave med nyt 
grupperum, 
pusle/toiletfaciliteter og 
garderobe. Udbudt i indbudt 
hovedentreprise. 
Udbudt i indbudt 

54



BØRNEHAVEN 
MARKVÆNGET  
Areal:  450m2

Budget: 10 mio. 
Rolle: Sagsarkitekt 

Beskrivelse:
Tilbygning til børnehave i Aars.  

NATURBØRNEHAVE 
ASSENS
Areal:  800m2

Budget: 12,5 mio. kr. 
Rolle: Sagsarkitekt 

Beskrivelse:
Nybygget børnehave 
indeholdende 110 pladser. 

3 VUGGESTUER 
AALBORG KOMMUNE 
Areal:  2250m2

Budget: 27 mio. 
Rolle: Sagsarkitekt 

Beskrivelse:
Vundet konkurrence og 
opførelse af 3 vuggestuer med 
40 pladser hver, 120 i alt.  

DAGINSTITIUTION 
HOBRO NORD 
Areal:  1350m2

Budget: 32 mio. 
Rolle: Sagsarkitekt 

Beskrivelse:
Toralrådgivning af daginstitution 
for 112 børn med fokus på 
hvordan børn i særligt 
dagtilbud kan spejle sig i andre 
børn 

 
ERFARING: 
Krogh Madsen Arkitekter A/S – 4 år 
Bygge og projektleder 
 
Tømrer - 16 år  
Heraf 10 år Kastberg A/S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UDDANNELSE 
-Arbejdsmiljøkoordinator  
 (P) og (B) 2018 
-Bygningskonstruktør 2017 
-Tømrer 2000  
 
NØGLEKVALIFIKATIONER 
- Projekt- og projekteringsledelse 
- Procesledelse 
- Byggeledelse 
- Projektering 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

JAKOB ROLD CHRISTENSEN 
PROJEKTERING 

PROFIL 
Jeg har ca. 21 års samlet erfaring indenfor byggesektoren og har 
projekteret adskillige daginstitutioner. Jeg er meget grundig og 
sætter en ære i at tingene skal være entydige og 
gennemarbejdede. Jeg strækker mig langt for altid at opfylde 
alle ønsker og behov til det pågældende byggeri, indenfor de 
udstukne fysiske- og økonomiske rammer.  
Jeg arbejder efter at designe og projektere byggerier, der 
bidrager positivt både æstetisk og funktionelt i mange år. 
 
SANDTUEN 
Areal:  1680m2 
Budget: 28,5 mio. kr. 
Rolle: Projektleder 
 
Beskrivelse:  
DGNB guld certificeret 
daginstitution. Med fokus på 
at skabe undren hos børnene, 
gennem arkitekturen 

NATURBØRNEHAVE 
ASSENS 
Areal:  800m2 
Budget: 12,5 mio. kr. 
Rolle: Projektererende 
 
Beskrivelse:  
Nybygget børnehave 
indeholdende 110 pladser. 
vuggestue. 
 

ROSENHAVEN 
Areal:  140m2 udvidelse 
Budget: 3,9 mio. 
Rolle: Projekteringsledelse 
 
Beskrivelse:  
Udvidelse af eksisterende 
børnehave med nyt 
grupperum, 
pusle/toiletfaciliteter og 
garderobe. Udbudt i indbudt 
hovedentreprise. 
Udbudt i indbudt 

 

BØRNEHUSET TOPPEN 
Areal:  250m2 nybyg, 
100m2 ombyg 
Budget: 4,8 mio. 
Rolle: Projekterende 
 
Beskrivelse:  
Bygge- og anlægsopgaver i 
forbindelse med udvidelse af 
eksisterende børnehave og 
vuggestue. 

BØRNEHUSET LILLE 
TORNHØJ 
Areal:  900m2 
Ombyg/renovering 
Budget: 3,3 mio. kr. 
Rolle: Projekterende 
 
Beskrivelse:  
Bygge- og anlægsopgaver i 
forbindelse med renovering og 
om forandring af Børnehave 
. 

ØSTERMARKEN 
Areal:  550m2  Ombyg 
+ 200m2 nybyg 
Budget: 10 mio. 
Rolle: Projekteringsledelse 
 
Beskrivelse:  
Om forandring af eksisterende 
elevfløj til børnehave og 
vuggestue. Herudover 
suppleres med ny liggehal og 
garderobefaciliteter. 
Udbudt i indbudt fagentreprise 
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ARK PLAN APS

 
 
ERFARING: 
Landskab og Rum ApS – 2 år 
Ansvarlig for udvikling og 
projektering af 
landskabsprojekter. 
 
Arkplan ApS – 17 år 
Medejer og ansvarlig for det 
arkitektoniske og landskabelige 
udtryk på tegnestuen. 
 
UDDANNELSE 
Cand. Arch.  Uddannet fra 
Arkitektskolen i Aarhus. Speciale i 
Byplan og landskab – 1996-2002 
 
 
NØGLEKVALIFIKATIONER 
- Arkitektonisk ansvarlig 
- Konkurrencearkitekt 
- Sagsarkitekt 
- Skitsering 
- Projektudvikling 
- Brugerinddragelse 
 
 
 
 
 

POUL AAS 
SAGSARKITEKT - LANDSKABSARKITEKTUR 
PROFIL 
Jeg har ansvaret for den kreative og arkitektoniske profil på tegnestuen. 
Mine opgaver består i at skitsere og udarbejde koncepter der kan 
realiseres, samt involvere bygherre, brugere og de forskellige 
samarbejdspartnere i udviklingen af et projekt. Jeg har stor erfaring i at 
arbejde med alle landskabsfagets facetter såsom økonomi, planlægning 
og brugerinddragelse, projektering, beskrivelser, tilsyn mm. Dette har 
medvirket til at jeg har et godt og detaljeret kendskab af faget, samt 
overblik for hvorledes opgaver udføres fra idé til færdig projektering. 

SANDTUEVEJ 
Areal:  1680m2 
Budget: 28,5 mio. kr. 
Rolle: Landskabsarkitekt 
 
Beskrivelse:  
DGNB guld certificeret 
daginstitution. Med fokus på 
at skabe et ukompliceret og 
udfordrende naturområde, 
der rummer alle aktiviteter. 

GLOBUS 1, BØRNE- OG 
SUNDHEDSHUS VEST 
Areal:  ca. 4000m2 
Budget: 40 mio. kr. 
Rolle: Sagsarkitekt landskab 
 
Beskrivelse:  
Daginstitution og sundhedshus 
med fokus på livsglæde og trivsel 
gennem leg og fysisk aktivitet. 

JETSMARK SKOLE 
Areal:  78.500m2 
Budget: 152 mio. kr. 
Rolle: Sagsarkitekt landskab 
 
Beskrivelse:  
Ny skole med trin fra indskoling 
til mellemtrin og udskoling. 
Fokus på læringsmiljøer og 
legepladser/udearealer 
gennem brugerinvolvering. 

 
 
ERFARING: 
Arkplan ApS – 3år 
Landskabsarkitekt og ansvarlig for 
projektudvikling og design. 
Byrums- og landskabsplanlægning 
gennem projektudvikling og 
styring. 
 
Rosseel’s tegnestue ApS – 50år 
Indehaver og ansvarlig for 
tegnestuens landskabelige 
arkitektoniske profil. 
 
UDDANNELSE 
Landskabsarkitekt fra 
arkitektskolen i Gent – 1962-1967 
 
 
NØGLEKVALIFIKATIONER 
- Skitsering 
- Projektudvikling 
- Brugerinddragelse 
- Byrums- og   
landskabsplanlægning 
- projektudvikling og styring 
 
 
 
 
 

WILLY ROSSEEL 
ARKITEKT - LANDSKABSARKITEKTUR 
PROFIL 
Jeg har medvirket til gennemførelsen af en lang række skole- og 
daginstitutionsprojekter på tegnestuen, samt er jeg i besiddelse af 50 års 
erfaring fra egen tegnestue. 
Jeg har ansvaret for projektudvikling og design på tegnestuen. Jeg har 
stor erfaring med gennemførelse af udearealer til daginstitutioner og 
skoler med fokus på ”friarealer for børn i alle aldre”. Jeg har derudover 
også stor erfaring med at bruge de grønne arealer aktivt, til at styrke 
børns motorik, balance og øvrige sanser. 

SANDTUEVEJ 
Areal:  1680m2 
Budget: 28,5 mio. kr. 
Rolle: Sagsarkitekt 
 
Beskrivelse:  
DGNB guld certificeret 
daginstitution. Med fokus på 
at skabe et ukompliceret og 
udfordrende naturområde, 
der rummer alle aktiviteter. 

GLOBUS 1, BØRNE- OG 
SUNDHEDSHUS VEST 
Areal:  ca. 4000m2 
Budget: 40 mio. kr. 
Rolle: Landskabsarkitekt 
 
Beskrivelse:  
Daginstitution og sundhedshus 
med fokus på livsglæde og trivsel 
gennem leg og fysisk aktivitet. 

JETSMARK SKOLE 
Areal:  78.500m2 
Budget: 152 mio. kr. 
Rolle: Landskabsarkitekt 
 
Beskrivelse:  
Ny skole med trin fra indskoling 
til mellemtrin og udskoling. 
Fokus på læringsmiljøer og 
legepladser/udearealer 
gennem brugerinvolvering. 
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Sag:
1 præmie i totalentreprise-

konkurrence for udearealer 
til børnehave.
DGNB GULD

Tegnestuens rolle:
Landskabsarkitekt

Rådgivning, 
skitsering og projektering

Ydelsesperiode:
2019- 2021

(under udførelse: 50%)

Størrelse:
Samlet areal: ca. 11.500 m2

Sted:
Sandtuevej, Aalborg

Anlægssum:
28,5 mio. kr. ekskl. moms

Honorar 145.000,- kr. ekskl. moms
 

Bygherre:
Aalborg Kommune

Thomas West
tw@aalborg.dk

Samarbejdspartnere:
Brix & Kamp Rådgivende ingeniør

Krogh Madsen Arkitekter

Tegnestueansvarlig:
Willy Rosseel

BØRNEHAVE - SANDTUEVEJ

Reference billeder:

Relevans: Denne reference er medtaget for at vise tegnestuens arbejde med bæredygtige daginstitutioner, DGNB certifi-
cering, sundhed, læring og leg.

Sandtuevej er en ny daginstitution med børnehave og vuggestue. Ankomst fra parkeringspladsen ved Sandtuevej leder til ind-
gangene til vuggestue og børnehave. Gangstrøget udformes som ledebånd, ”slanges” og festliggøres med grafik og symboler 
– klovnehoveder – dyr og hinkerude som skaber glæde og genkendelighed. Ankomst skal signalere et dynamisk, udfordrende 
miljø – afbrudt af grafik, spil og linjer som forstærker sanseindtrykket. Allerede ved ankomsten er der lagt op til, at lærdom, leg 
og bevægelse er en samlet helhed.

Børnehavens grønne rum tænkes som det sociale rum, der giver børnene muligheder for gennem spil, leg og samtale at skabe 
tryghed og oplevelser. Funktionelle friarealer som appellerer til aktivitet, sundhed og bevægelse. Der skal være liv i de små 
oaser, og især fællesarealer skal signalere dynamik for fællesskabet.

Gårdrummene udformes med hver sin identitet, tilpasset de forskellige funktioner, som f.eks; sandleg, regnvands- og sop-
peområde, køkken-/urtehave, bakkeanlæg, bålplads, cykelbane mm. Udover de nære friarealer indrettes ”grønne rum” med 
fokus på miljø og bæredygtighed. Det giver tryghed at kende sine omgivelser. Udeområdet spiller en rolle, som stedet hvor 
man gennem leg og spil møder hinanden. At give identitet til hvert gårdrum er både med til at skabe genkendelighed, men 
også et større tilhørsforhold til stedet.

Stedets placering, i nær tilknytning til engen, videreføres i børnehavens grønne rum. Læskærme, vandløb, grøfter, skov og krat, 
bakkelandskaber er de bærende elementer. Et stort, ufriseret naturindhold er med til at skabe trivsel og ”mental sundhed”.
Vi forestiller os et ukompliceret og ”selvgroet” naturområde som kan rumme alle aktiviteter, der kan bidrage til et 
spændende, holdbart udemiljø. Beplantning skal være egnstypiske arter som pilearter, birk, fuglekirsebær, para-
disæbler, skovfyr samt høje græsser og vild flora. En beplantning som kræver minimum af vedligeholdelse, vind-
stærk og som kan tåle børns leg. Alt overskudsjord anvendes på stedet til bakkelandskab, lege- og pukkelbane.

Situationsplan:

ARKPLAN BYPLAN- & LANDSKABSARKITEKTER

Visualisering:
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C
V 

JENS ARENDT VALDBJØRN
LANDSKABSARKITEKT
Rolle i projektet Jens vil fungere som backup i projekteringsleder-
rollen for landskab igennem hele forløbet. Han vil være inde over 
landskabsprojektets økonomi, projektering, udførelsesfasen, fagtilsyn 
og 1 års projektopfølgning, så han hurtigt kan tage over for den aktuelle 
projektleder.

Det er mit ansvar at sikre, at tegnestuens projektering, tilsyn og opfølgning er på det højeste faglige niveau. 
Jeg arbejder altid i en tæt dialog med den designansvarlige på tegnestuen, med henblik på at de kreative idéer 
fastholdes, og derved sikre at de endelige projekter fremstår både smukke, robuste og teknisk korrekt udført.
 
Jeg har stor erfaring og viden omkring tekniske løsninger og projektledelse fra mine mange år i faget, og det store 
spektrum af boligprojekter vi har på tegnestuen. Denne viden vil jeg indarbejde og bruge i projektet, så projektet 
er i de bedst kvalificerede hænder under hele processen. Mine faglige spidskompetencer ligger i udarbejdelsen af 
myndighedsprojekt, hovedprojekt, beskrivelsen, udbud, tilsyn og økonomistyring, samt at sikre en god planlægning 
og kommunikation med bygherre.
 
Som medejer og direktør af firmaet, bestrider jeg en række ledelsesopgaver så som, udviklingen af IKT-redskaber, 
AB92, personale pleje mm. Samt har jeg ansvaret for, at sikre bygherre at projekterne afleveres til tiden, samt alle 
formalia og lovgivning er overholdt. På byggepladsen vil jeg sikre en åben og direkte dialog med både bygherre, 
entreprenører og andre samarbejdspartnere. Dette skal medvirke til at mulige udfordringer belyses og løses på 
bedste vis. Dertil har jeg et stort fokus på at skabe et godt samarbejdsklima, der vil komme projektet til gode.

JENS' TRE VIGTIGSTE ROLLE NØGLEKOMPETENCER 
Projektering, byggepladstilsyn og totalrådgivning.

STILLING

Byggetekniker AK,
Landskabsarkitekt

E-MAIL

Jens@arkplan.dk

ERFARING

2004-nu 
Arkplan By- & 
Landskabsarkitekter

1995-2004
Landskab og Rum

ANCIENNITET

26 år

SPROG 

Dansk, engelsk

UDDANNELSE

1993-1995
Byggetekniker AK,
Randers tekniske skole

UDVALGTE PROJEKTER
Sandtuevej Børnehave
Projekt: Nybyg af daginstitution med tilhørende udea-
realer i Aalborg. 
Rolle: Projekteringsleder og udbud af legeplads. 
Fokus på DGNB certificering.
Ydelsesperiode: 2019-2021

Globus 1
Projekt: Et nyt fælleshus med daginstitution og bebo-
erhus / sundhedshus i Aarhus, Gellerup. 
Rolle: Projektering, udbud og tilsyn.
Ydelsesperiode: 2019-2021

Jetsmark Skole
Projekt: Udvikling af udearealer til Jetsmark skole. 
Rolle: Projekteringsleder, udbud og tilsyn.
Ydelsesperiode: 2019-2022

Aalborg Katedralskole
Projekt: Renovering af udearealer til en katedralskole. 
Rolle: Projektering og tilsyn. Fokus på udelæringsmil-
jø, ophold og aktivering.
Ydelsesperiode: 2018-2019

Højboskolen
Projekt: Renovering af Højboskolen i Skanderborgs 
udearealer.
Rolle: Projektering med fokus på gårdrum og nærare-
aler ved nybyg.
Ydelsesperiode: 2020-2022

JETSMARK SKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE

SANDTUEVEJ

GLOBUS
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JETSMARK SKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE

SANDTUEVEJ

GLOBUS

ANDERS BRINKMANN
LANDSKABSARKITEKT
Rolle i projektet Anders vil fungere som backup for projekteringsleder-
ne. Han vil være inde over skitsering, projektering, udbud og økonomi, 
så han vil kunne tage over for de aktuelle projekteringsledere.

Jeg arbejder som projekterende landskabsarkitekt og er derfor både inde over skitserings- og projekteringsdelen 
af et landskabsprojekt. Mine opgaver består i at følge og fastholde projektets kvaliteter fra start til slut. Jeg har et 
bredt indblik i såvel æstetiske som funktionelle og tekniske løsninger. Mit fokus er bl.a. at skabe legepladser og 
aktivitetsrum hvor leg og læring sker gennem motorik, sanser og balance til forskellige aldersgrupper.

Jeg arbejder altid tæt sammen med de forskellige samarbejdspartnere i projekterne, hvorved flest mulige interesser 
høres og tilgodeses, så synergien sikrer et helstøbt resultat. Jeg har stor erfaring i en åben og direkte dialog med 
bygherre, brugere og andre interessenter, samt samarbejdspartnere.

Jeg har gennem min tid ved Arkplan arbejdet på flere skoler og daginstitutioner samt legepladser i boligområder, 
parkområder og institutioner. Jeg har derfor et godt og detaljeret kendskab til processen omkring at skabe en 
legeplads, der inviterer til leg og læring, men som også aktivt kan være en del af landskabet og understøtte 
bæredygtige elementer og sociale fællesskaber. Derudover ligger mine primære spidskompetencer inden for 
skitsering, projektering, planlægning, beskrivelser, beplantning samt drift- og vedligeholdelsesplaner.

ANDERS' TRE VIGTIGSTE ROLLE NØGLEKOMPETENCER 
Skitsering, projektering og planlægning.

STILLING

Urban Designer,
Landskabsarkitekt

E-MAIL

Anders@arkplan.dk

ERFARING

2018-Nu
Arkplan By- & 
Landskabsarkitekter

ANCIENNITET

3 år

SPROG 

Dansk, Engelsk

UDDANNELSE

2013-2018
Cand. Polyt. Urb.
Aalborg Universitet

UDVALGTE PROJEKTER
Sandtuevej Børnehave
Projekt: Nybyg af daginstitution med tilhørende udea-
realer i Aalborg. 
Rolle: Skitsering, projektering og udbud af legeplads.
Fokus på DGNB certificering.
Ydelsesperiode: 2019-2021

Globus 1
Projekt: Et nyt fælleshus med daginstitution og bebo-
erhus / sundhedshus i Aarhus, Gellerup. 
Rolle: Skitsering og projektering.
Ydelsesperiode: 2019-2021

Jetsmark Skole
Projekt: Udvikling af udearealer til Jetsmark skole. 
Rolle: Skitsering, projektering og udbud.
Ydelsesperiode: 2019-2022

Aalborg Katedralskole
Projekt: Renovering af udearealer til en katedralskole. 
Rolle: Skitsering og projektering.
Ydelsesperiode: 2018-2019

Højboskolen
Projekt: Renovering af Højboskolen i Skanderborgs 
udearealer.
Rolle: Projektering med fokus på gårdrum og nærare-
aler ved nybyg.
Ydelsesperiode: 2020-2022
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1.2 Specifikation af tilbudssummen 
 

Pos. Beskrivelse Pris ekskl. moms 

1 Bygning Kr. 9.760.000 

2 Hårde hvidevarer Kr. 30.000 

3 Inventar Kr. 300.000 

4 Udvendigt hegn Kr. 100.000 

5 Udvendige belægninger Kr. 160.000 

6 Terrænarbejder, ekskl. belægninger Kr. 2.200.000 

7 Øvrigt vedrørende udvendige arealer Kr. - 

8 Støjvold Kr. 50.000 

9 Etablering og drift af byggeplads Kr. 750.000 

10 Diverse omkostninger (teknikerhonorar) Kr.1.850.000 

 I alt at overføre til side 1 Kr.15.200.000 
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1.3 Specifikation af tilbudte timesatser 
For eventuelle ekstraarbejder, som ikke honoreres via den faste tilbudspris, ho-

noreres TE efter medgået tid i henhold til de timerater, der fremgår af nedenstå-

ende. De anførte timesatser (ekskl. moms)  er faste i hele projektperioden. 

Timesatser skal ikke indregnes i tilbudsprisen og anvendes ikke i forbindelse 

med evaluering af tilbuddene. 

Pos. Beskrivelse Pris ekskl. moms 

11.1 Projektchef Kr. 950 

11.2 Projektleder Kr. 800 

11.3 Byggeleder Kr. 750 

11.4 Byggelederassistent Kr. 600 

11.5 
Fagmedarbejdere, (ingeniører / arkitekter / land-
skabsarkitekt/ andet akademisk personale) > 10 års 
anciennitet 

Kr. 800 

11.6 
Fagmedarbejdere, (ingeniører / arkitekter / land-
skabsarkitekt/ andet akademisk personale) < 10 års 
anciennitet 

Kr. 950 

11.7 
Specialister, (ingeniører / arkitekter / andet akade-
misk personale) 

Kr. 950 

11.8 Bygningskonstruktører og andre teknikere Kr. 850 

11.9 Tekniske assistenter/ designere Kr. 700 
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Tilbudsgiver bedes angive, hvorvidt der i tilbuddet er fravigelser fra bygherres ønsker som angivet i ud-
budsmaterialet.  

Dette bilag vil efterfølgende have forrang for bygherres udbudsmateriale, mens tilbudsgivers tilbud ran-
gerer lavere end bygherres udbudsmateriale.  

Vi erklærer herved, at vi ingen fravigelser har, og vores tilbud opfylder alle bygherres ønsker. 

 

Vi har fravigelser fra bygherres ønsker. Alle fravigelser er angivet nedenfor. 

 

Tabellen nedenfor udfyldes med, hvilket ønske der fraviges, hvor ønsket står beskrevet samt hvilket 
rum, det fraviges i. Desuden angives, hvad der i stedet tilbydes.  

Bygherres ønske Henvisning Rum/område Tilbud 

    

    

    

 

 

 

X 
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X 
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BILAG 5 - MATERIALEOVERSIGT
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Tilbudsgiver skal udfylde nedenstående liste med angivelse af, hvilke materialer der er indeholdt i tilbud-
det.  

Listen indgår i bedømmelsen af tilbudsgivers tilbud.  

Bygherre ser gerne, at listen ikke udfyldes med referenceprodukter. Ønsker tilbudsgiver kun at angive et 
referenceprodukt, skal der angives ”som”, ”lignende” eller lignende. Referenceproduktet vil indgå i be-
dømmelsen.  

I forbindelse med udførelsen skal alle produkter, som ikke er angivet på listen, godkendes af bygherre. 
Det vil i den forbindelse være helt og holdent bygherres afgørelse, om et givent produkt er i overens-
stemmelse med det angivne referenceprodukt. Finder bygherre ikke, at et foreslået produkt er som det 
angivne referenceprodukt, kan bygherre kræve, at det er referenceproduktet, som benyttes.  

Tilbudsgiver skal udfylde begge kolonner. Den sidste kolonne kan udfyldes med billede eller en henvis-
ning til vedlagt bilag, link til egen hjemmeside eller link til tredjemands hjemmeside.  

Tilbudsgiver kan tilføje flere rækker, hvis der er behov for at præcises hvilken bygningsdel det tilbudte 
produkt vedrører; f.eks kan der under vægge tilføjes ”vægge, madlavningskøkken” eller ”vægge, teknik-
rum”. 

Udvendige materialevalg 

Bygningsdel Produkt/ producent/ behand-
ling 

Billede eller henvisning til beskrivelse, bil-
lede eller bilag 

Ydermur og fa-
cade  

Thermowood profil 581 lodret 
montage 

 

Tagsten/tagbe-
lægning 

Sort tagpap og Sedum fra Phønix  

Udvendige vinduer 
og døre inkl. evt. 
facadeglaspartier 

Vinduer Velfac 200 
Døre Velfac Ribo 
Indgangsparti i ren alu-glas 

 

 

https://velfac.dk/ 

Solafskærmning Udføres ved hjælp af tagudhæng  

Skure i teræn 

Beklædes med Thermowood som 
Moelven 591 til vandret montage 

 

Evt. trapper   

Evt. trappeværn   
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Belysningsarmatu-
rer, ude 

Fagerhult www.fagerhult.dk 

Belægninger  

 

 

 

 

Opholdsbelægning/forplads: 
30x30x5 cm grå flise. 

 

 

 

 

 

 

P-pladser: Græsarmering som  
Kosta/Colok. 

 

 

 

 

 

 

Lede linjer/ opmærksomheds 
felt: 30x30x6 cm grå flise med 
støbt ledelinjer og opmærksom-
heds dupper.  
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Terrasering: ParkLine L-elemen-
ter 120x200x70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beplantning Jf. Tilsendt planteliste Bilag 5 

Fast inventar/ ud-
styr 

Se bilag 11  
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Indvendige materialevalg 

Bygningsdel Produkt/ producent Henvisning til beskrivelse, billede el-
ler bilag 

Vægge 2 x 12 mm fermacell på træskelet https://www.fermacell.dk/dk 

Gulve og gulvover-
flader 

Linoleum   

 

Vinyl 

https://www.forbo.com/flooring/da-
dk/produkter/linoleum/marmoleum-
marbled/marmoleum-marbled-farve-
oversigt/brgrm4#3136 

https://www.forbo.com/flooring/da-
dk/produkter/skridsikre-gulve/step-
skridsikker-vinyl/bvqnox 

Fodlister 

15x68 mm hvid fyrliste 

 

Lofter 

Troldtekt Akustik Plus og Rockfon 
Sonar og Rockfon Hygiejen 

https://www.troldtekt.dk/produktsorti-
ment/troldtekt-akustik-plus/ 

https://www.rockfon.dk/ 

Indvendige døre 
Trehøje eller Swedoor i standard 
farve hvid eller grå 

https://www.trehoeje.dk/ 

https://www.swedoor.dk/ 

Indvendige vin-
duer/glaspartier 

Trehøje eller Swedoor i standard 
farve hvid eller grå 

https://www.trehoeje.dk/ 

https://www.swedoor.dk/ 

Mørklægning Faber https://faber.dk/moerklaegningsgardi-
ner 

Ribmåtter ved ind-
gange 

Som Geggus Som: https://geggus.dk/products/ma-
ster-ruhar-ribmatte/ 

Belysningsarmatu-
rer, inde 

Fagerhult www.fagerhult.dk 

Radiatorer Stelrad 
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Toilet Laufen pro-n, Laufen flora kids 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HC Toilet ifö sign 

  

 

 

 

Håndvask Ifö spira vask 500x360 
 
 
 
 
 
 
 
Stålvask 2000 

 
 
 
 

 

Vandhane Oras berøringsfri 
 
 
 
 
 
 
 
Oras køkken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruser med stang 
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El-tavler Enten CUBIC eller Løgstrup tavles-
tel 

 

 

Lysstyring NIKO Servodan www.servodan.dk 

CTS Lindinvent og Beckhoff/KT Elektric  

Fast inventar Skabe i grupperum og pædago-
gisk køkken. Svane Vision med la-
minatlåge 

https://www.svane.com/ 

 

Øvrige materialevalg 

Øvrige   
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LANDSKAB

 

                 

 
 

DAGINSTITUTION - SKYDEBANEVEJ 19.01.2021 
  
   
  
TEKNISK REDEGØRELSE – TERRÆNARBEJDE 
  
 
1. GRUNDLAG 

Totalentrepriseudbud af 14. december 2020 med tilhørende udbudsprogram fra Niras december 2020 
lokalplanudkast 3-4-106. 
 

2. GRUNDEN 
Grunden, beliggende Skydebanevej, overtages som den henligger. 
 

3. RYDNING 
Rydning i terræn omfatter rydning af eksisterende beplantning og eksisterede befæstelser i det omfang 
nyanlæg kræver det. 
Eksisterende beplantning bibeholdes i størst muligt omfang. 
Rydningsmaterialet bortkøres. 
 

4. JORDARBEJDE I TERRÆN 
Omfatter muldafrømning samt terrænregulering, vejkasser m.m. i henhold til terrænplan. 
Det forudsættes, at overskudsjord fra terræn indbygges som bakkeanlæg på området. 
Alle grønne områder skal udlægges med 50 cm ren muld, dvs. at eksisterende muld skal påregnes harpet. 
Se i øvrigt geoteknisk rapport samt forureningsundersøgelse. 
Udgravning til bygningsanlæg skal påregnes bortkørt. 
Under befæstelser påfyldes med tilkørt sandfyld fra eksisterende råjordsplanum til underkant vejkasser. 
 

5. TERRÆNBEFÆSTELSE 
Adgangsvej – kørevej – p-plads. 
Asfalt: 
60 kg/m² AB 
150 kg/ m² GAB 1 
25 cm MSG 
30 cm BS 
 
Kantsten: 
Rabatkantsten 15x30x100 sat i beton. 
 
Fortov: 
Betonfliser 30x30x7,5 OPTILOC 
3 cm sand 
20 cm MSG 
30 cm BS 
 
Ledebånd: 
Taktilfliser 30x30 cm. 
 
P-plads: 
Græsarmeringssten COSTA 30x40x8 cm 
3 cm sand 
20 cm skeletjord 
30 cm BS 
Markering med betonfliser 15x30x7 cm. 
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Legeområde: 
Betonfliser 30x30x7 cm OPTILOC 
3 cm sand 
20 cm MSG 
30 cm BS 
 
Terrassering: 
Eksisterende bakketerrassering som legetrappe. 
Der anvendes betontrin 30x30x120 cm og 30x45x120 cm sat i beton. 
 
Overkørsel: 
Overkørsel type A inkl. vejtilpasning i henhold til krav fra AAK, Vej & Trafik. 
 
Skiltning: 
B11 ved udkørsel. 
E23 ved HC-p-pladser. 
 

6. AFVANDING 
Afvanding af adgangsvej skal ske til rendestenbrønde tilsluttet regnvandskloak.. 
 

7. RENOVATION 
Nedgravningsmolokker type DOMINO. 
5 m³ restaffald. 
1 m³ glas 
5 m³ delt plast/metal/pap/papir 
 

8. UDHUSE 
2 stk. overdækket cykelskur til 2x10 cykler inkl. stativer. 
1 stk. redskabshus 30 m² 
2 stk. udeværksted 25 m². 
 

9. HEGN OG LÅGER 
Legeområdet indhegnes med 180 cm højt trådhegn – måttehegn – GUNNEBO inkl. ganglåger og 
dobbeltlåger. 
Låger tilpasses børnehavesikret låsesystem i henhold til aftale med bygherre. 
 

10. CYKELBANE 
Cykelbane i asfalt med tilhørende afmærkning. 
Længde ca. 80 lm. 
Bredde 2 m. 
 

11. GARTNERARBEJDE 
• Muldudlægning og jordbehandling i henhold til udbud og krav fra AAK, Park & Natur. 
• Planteleverance, stammede træer, hækplantning, buskplantning i henhold til specifikation og krav i 

udbudsmateriale punkt 7.8. 
• Stammede træer H 12/14 – 300/250. 
• Hækplantning 80/100. 
• Buskplantning 40/60 – CO. 
• Bundplanter CO. 
• Græssåning 2,5 kg/100 m² og finregulering. 
• Efterplantning + 1 års plantegaranti. 
• Vedligeholdelse i 1 år fra aflevering. 
•  Oprydning og beskæring af eksisterende beplantning. 

 

 

                 

 
 

 
12. SOKKELAFFUGTER 

Alle indgange og udgange skal udformes i henhold til tilgængelighedskravet. 
Der udføres sokkelaffugter ved alle facader. 
Riste/maskestørrelse 3/9 mm tilsluttes regnvandskloak. 
 

13. INVENTAR I TERRÆN 
• Genopsætning af eksisterende skulptur ved indgangen. 
• Levering og opsætning af 12 m flagstang. 
• Cykelstativer til 20 cykler. 
• Legeredskaber er bygherreleverance. Terrænentreprenør skal koordinere opsætning med øvrige 

anlægsarbejder p grunden. 
• Sandkasseområde 60 m². 
• Højbede til urtehave. 6 stk. 45x60x120 cm stålkasse. 
• Bålplads med kampesten. 
• Faldsansområde til legepladser. 
• Grafik på asfaltareal ved ankomsten. 
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Forudsætninger
Der etableres mekanisk ventilation i alle rum. 
Luftmængder i opholdsrummene er dimensioneret 
ud fra CO2-niveau og temperaturforhold. Maks. 
CO2-niveau er 1000 ppm ved en startkoncentration 
på 400 ppm og en CO2-tilførsel på hhv. 20,4 l/h/
voksen og 12,5 l/h/barn. Temperaturforhold er pt. 
beregnet ud fra stationære døgnmiddelværdier, 
men disse vil blive eftervist med BSim-simuleringer i 
projekteringsfasen. Der bliver mulighed for suppler-
ende naturlig ventilation i alle opholdsrum, som 
kan anvendes på varme dage eller ved højere 
belastninger end forudsat. Luftmængder fremgår 
af skema til højre.
Ventilationsanlæggene udføres som røgventilere-
de anlæg.

Komfortventilation
Der etableres ét anlæg for komfortventilation, som 
betjener alle andre rum end køkken, så der kan 
opnås høj samtidighed på anlægget. Anlægget 
er med roterende veksler med fugtoverførsel, så 
luftfugtigheden ikke bliver for lav om vinteren. 
Den dimensionerende luftmængde er baseret 
på det maksimale antal børn og voksne fordelt i 
grupperum, samt min. 30% luft i de øvrige lokaler, 
med udgangspunkt i rumprogrammets krav. Venti-
lationsanlæg vil blive udført med undertryk mod 
afkast og overtryk mod indblæsning for at undgå 
luft- og lugtoverførsel i veksleren fra udsugning til 
indblæsning.

Køkkenventilation
Til køkkenet etableres særskilt ventilationsanlæg 
med roterende veksler i henhold til udbudsmateria-
lets krav. Luftmængden er dimensioneret ud fra det 
enkelte udstyrs type og effekt. Der er forudsat en 
samtidighed på 60% på udstyret, for at undgå for 
stort luftskifte i køkkenet.
Vi vil dog anbefale en dialog om behov og 
muligheder i køkkenet, når konkurrencen er afgjort. 

Emfang er som fabrikat Halton. Anlægget er trinreg-
uleret med grundventilation og forceret drift, som 
startes på kontakt. Indblæsning sker via tekstilpose 
i loft. anlægget er trinreguleret med grundventila-
tion og forceret drift, som startes på kontakt.

Materialevalg
Ventilationsaggregater er som fabr. Systemair/
NB Ventilation med varmegenvinding på 85% og 
SEL-værdi på max. 1,6 kJ/m3, uden varmeflade. 
Da der ikke er varmeflader på ventilationsanlæg-
gene, anvendes indblæsningsarmaturer med 
konstant kastelængde, så risikoen for kuldened-
fald minimeres selv ved små luftmængder og stor 
undertemperatur på indblæsningsluften. 
Indblæsning sker via motoriserede armaturer som 
fabrikat Lindinvent. ISQ-armaturet fra Lindinvent er 
et aktivt armatur med variabel indblæsningsspalte, 
som sikrer at indblæsningsluften fordeles ved loftet 
og dermed undgår træk. Armaturerne kan klare 
tryktab op til 200 Pa uden støjgener, så de har en 
høj autoritet i forhold til styring af luftmængden. I 
alle armaturer er desuden indbygget trykmåling 
med output til cts-anlægget, så anlægget er nemt 
at indregulere og efterfølgende overvåge og 
servicere. PIR-sensor, rumtemperatursensor, CO2- og 
fugtsensor vil desuden blive integreret i armaturet, 
fremfor at blive placeret på en væg i rummet. 
Udsugning sker over loft, via riste/armaturer som 
Lindab type PKY, placeret i loft. 
  
Indregulering
Indregulering af ventilationsanlæg vil blive foreta-
get i nært samarbejde mellem armaturleverandør, 
ventilationsentreprenør, cts-entreprenør og 
ingeniør. Der vil blive foretaget funktionsafprøv-
ninger af samtlige anlæg ved fuld luftmængde og 
minimum luftmængde, så brugerne modtager et 
velfungerende og energirigtigt anlæg. 

Atmosfærisk indeklima 
Det atmosfæriske indeklima vil blive reguleret via 
CO2-sensor i alle opholdsrum. Ventilationsanlæg-
get dimensioneres til opretholdelse af et maksimalt 
CO2-niveau på 1000 ppm, med udgangspunkt i 
de oplyste personbelastninger. Herudover vil der 
være mulighed for opluk, hvis der ønskes yderligere 
ventilation.

BILAG 8 - VENTILATION

Rumtype Antal 
rum 

Antal 
børn 

Antal 
voksne 

Regul. Luftmængde Luftskifte 

Stort grupperum, børnehave 4 18 4 VAV 610 m3/h 6,6 h-1 
Mellem grupperum, børnehave 4 10 3 VAV 370 m3/h 6,7 h-1 
Lille grupperum, børnehave 4 5 1 VAV 165 m3/h 5,5 h-1 

Grupperum, vuggestue 4 8/15 2 VAV 280/455 m3/h 4,0/6,5 h-1 
Grovgarderobe 2   VAV 120 m3/h 4,0 h-1 

Ren garderobe 3   VAV 300 m3/h 4,0 h-1 
Toilet/puslerum 4   VAV 160/200 m3/h 4,0 h-1 
Barnevognsrum 2   VAV 240 m3/h 4,8 h-1 
Alrum/pædagogisk køkken 1 20 5 VAV 550 m3/h 4,6 h-1 
Frokoststue 1  8 VAV 320 m3/h 9,1 h-1 
Kontor - personale 1  4 VAV 160 m3/h 6,4 h-1 
Kontor - pædagogisk leder 1  1 CAV 50 m3/h 1,0 h-1 
Møderum 1  9 VAV 360 m3/h 8,0 h-1 
Samlet luftmængde, komfortanlæg: 6.950 m3/h  
Dimensionerende luftmængde, komfortanlæg: 5.500 m3/h  

Komfortanlæg. Oversigt over forudsætninger og dimensionerende luftmængder i de enkelte rum. 

 

Rumtype Antal 
rum 

Antal 
børn 

Antal 
voksne 

Regul. Luftmængde Luftskifte 

Køkken/opvask 1   VAV 1.900 m3/h 23,0 h-1 
Grovkøkken/kontor 1   CAV 80 m3/h 2,0 h-1 
Depot 1   CAV 25 m3/h 1,0 h-1 
Rengøring 1   CAV 36 m3/h 2,1 h-1 
Toilet+forrum 1   CAV 54 m3/h 4,3 h-1 
Samlet luftmængde, køkken: 2.547 m3/h  

Køkkenanlæg. Oversigt over forudsætninger og dimensionerende luftmængder i de enkelte rum. 
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33 m²
Køkken + Opvask

23

16 m²
Grov køk.

24

10 m²
Dep køk

25 6 m²
Reng.

27

13 m²
Forhal

3

7 m²
WC - Køk. pers.

26

6 m²
HC
2

18 m²
Møde

32

10 m²
Gard

31

4 m²
Kopi

34

9 m²
Kont. Pæd.

29

10 m²
Kont Pers.

30

14 m²
Frokoststue

33

7 m²
Forhal

13

20 m²
Barnevogn.

21

20 m²
Barnevogn.

21

40 m²
Teknik

28

28 m²
Grupperum 2b

17

28 m²
Grupperum 2a

16

28 m²
Grupperum 1b

17

28 m²
Grupperum 1a

16

48 m²
Alrum

1

4 m²
Vaske.

22

37 m²
Grupperum

7

12 m²
Grupperum

9

22 m²
Grupperum

8

23 m²
Puslerum

10

35 m²
Gard.

6

20 m²
Grov Gard.

5

37 m²
Grupperum

7

22 m²
Grupperum

8

12 m²
Grupperum

9

23 m²
Puslerum

10

35 m²
Gard.

6

20 m²
Grov Gard.

5

8 m²
Depot

11

7 m²
Udetoilet

12

40 m²
Fordellingsområde

15

10 m²
Depot - fælles

4

8 m²
Pers. Toilet

35

17 m²
Pusle

18

16 m²
Pusle

19

3 m²
Pers. Toilet

20

13 m²
Gard.

14

ANLÆG 1 - KOMFORTANLÆG

ANLÆG 2 - KØKKENANLÆG

SKALA:1:200
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GQHI

GQHI

GQHI

GQHI GQHI

GQHI GQHI

GQHI

GQHI

GQHI

GQHI

GQHI
GQHI

GQHI
GQHI

GQHI

GQHI

GQHI

GQHI

GQHI

GQHI
GQHI

GQHI

GQHI GQHI

GQHI

GQHI

GTGQ

GN

SBT

SBT

SBT

SBT

SBT

SBT

SBT

SBT

SBT

SBTSBT

SBT SBT

SBT
SBT

SBT
SBT

SBT
SBT

SBT
SBT

Tilluftsdon:

ISQ (Ø200) 8 st

GQHI ISQ (Ø200) + GQHI 27 st

Smarta spjäll:

Flödesreglering (DCV-BL) 28 st

Rumsklimatsreglering (DCV-RC) 1 st

Tryckreglering med flödesmätning (DCV-CF) (frånluft) 4 st

Tryckreglering med flödesmätning (DCV-CF) (tilluft) 2 st

Givare:
GN Närvarogivare (PD-2400) 1 st

SBT Styrenhet för termoställdon (SBT) 21 st
GTGQ Temp- & koldioxidgivare (kanal) (GTQD) 1 st

Ventilställdon (A40405) 22 st

Ventilställdon trådlöst (AWB) 19 st
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GQHI

GQHI

GQHI GQHI

GQHI GQHI
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GQHI
GQHI

GQHI

GQHI

GQHI

GQHI

GQHI

GQHI
GQHI

GQHI

GQHI GQHI

GQHI

GQHI

GTGQ

GN

SBT

SBT

SBT

SBT

SBT

SBT

SBT

SBT

SBT

SBTSBT

SBT SBT

SBT
SBT

SBT
SBT

SBT
SBT

SBT
SBT

Tilluftsdon:

ISQ (Ø200) 8 st

GQHI ISQ (Ø200) + GQHI 27 st

Smarta spjäll:

Flödesreglering (DCV-BL) 28 st

Rumsklimatsreglering (DCV-RC) 1 st

Tryckreglering med flödesmätning (DCV-CF) (frånluft) 4 st

Tryckreglering med flödesmätning (DCV-CF) (tilluft) 2 st

Givare:
GN Närvarogivare (PD-2400) 1 st

SBT Styrenhet för termoställdon (SBT) 21 st
GTGQ Temp- & koldioxidgivare (kanal) (GTQD) 1 st

Ventilställdon (A40405) 22 st

Ventilställdon trådlöst (AWB) 19 st
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Tilbudsnummer 2102005
Projekt REV1
Anlæg VE01/Uden automatik

Unit no. 10

Dato 04-02-2021

Side 1/2

Unit no.: 10
Geniox 16
Vægt: 780 kg
Aggregatbredde: 1682 mm

Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft Enheder

Luftmængde (1,205 kg/m³) 5900 5900 m³/h

Lufthastighed i aggregat 1.41 1.41 m/s

Eksternt tryktab 300 300 Pa

Omdrejningstal 2092 2063 o/min

Motor; Spænding; Strøm, mærket 2.50; 3x400; 4.00 2.50; 3x400; 4.00 kW/V/A

Omgivelser 59 dB(A)

Filter Tilluft / Fraluft F7 - ePM1 60 % / M5 - ePM10 60 %

Energi Dimensionering Gennemsnit
Ventilatorer [kWh/år 0
timer]

Varmegenvinding (våd/tør) 84.0 % / 84 % 84.0 % / 84 %

SFPv ved rene filtre, inklusiv
ventilatorstyring

1.56 kW/(m³/s) 1.56 kW/(m³/s) 0 kWh

Systemair A/S Telefon : +45 87387500
www.systemair.dk
mail@systemair.dk

Systemair A/S - Produktvalgsprogram SystemairCAD 2.0 Geniox-1/C2021-02.13.E9 | 04-02-2021

Tilbudsnummer 2102005
Projekt REV1
Anlæg VE02/Uden automatik

Unit no. 20

Dato 04-02-2021

Side 2/2

Unit no.: 20
Geniox 11
Vægt: 458 kg
Aggregatbredde: 1182 mm

Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft Enheder

Luftmængde (1,205 kg/m³) 2850 2850 m³/h

Lufthastighed i aggregat 1.51 1.51 m/s

Eksternt tryktab 300 300 Pa

Omdrejningstal 2367 2327 o/min

Motor; Spænding; Strøm, mærket 1.30; 1x230; 5.65 1.30; 1x230; 5.65 kW/V/A

Omgivelser 52 dB(A)

Filter Tilluft / Fraluft F7 - ePM1 60 % / M5 - ePM10 60 %

Energi Dimensionering Gennemsnit
Ventilatorer [kWh/år 0
timer]

Varmegenvinding (våd/tør) 83.4 % / 83 % 83.4 % / 83 %

SFPv ved rene filtre, inklusiv
ventilatorstyring

1.61 kW/(m³/s) 1.61 kW/(m³/s) 0 kWh

Systemair A/S Telefon : +45 87387500
www.systemair.dk
mail@systemair.dk

Systemair A/S - Produktvalgsprogram SystemairCAD 2.0 Geniox-1/C2021-02.13.E9 | 04-02-2021
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Hovedprincipper
Vand og fjernvarmestik føres til teknikrum ved 
facaden. Her etableres hovedmålere samt 
bimålere for CTS-opkobling, brugsvandsveksler 
med cirkulation samt blandesløjfer for henholds-
vis radiatorvarme samt gulvvarme. Hovedrør 
fremføres over nedhængt loft i garderobe-arealer 
og sekundære rum. Fra hovedrør afgrenes til de 
enkelte installationsgenstande samt decentrale 
fordelerarrangementer, placeret i depoter eller 
lignende. Herfra føres rør i PEX-RIR skjult i dæk og 
vægge til de enkelte forbrugsgenstande. 

Sanitet
Der anvendes sanitet med rengøringsvenlige 
overflader som fabr. Ifø. Blandingsbatterier er 
berøringsfri med temperatur- og vandmængde-
begrænsning samt mulighed for hygiejneskyl for 
legionellasikring. 
Vandinstallationen udføres i rustfri rør og pex RIR. 
Brugsvandsopvarmning sker med veksler med 
cirkulation. Systemet beskyttes mod legionella ved 
gennemskylning med 70°C varmt vand udenfor 
brugstiden. Armaturer leveres desuden med 
mulighed for hygiejneskyl, så der ikke står gammelt 
vand i armaturer der ikke er i brug. 

Opvarmning
Der etableres gulvvarme i grupperum, garderober 
og puslerum, hvor der er stor sandsynlighed for at 
der sidder børn på gulvene. Øvrige rum er opvar-
met med radiatorer. 
Varmetab i indeliggende depoter og toiletter vil 
blive dækket ved indbygning af overkapacitet i 
omkringliggende rum, her er derfor ikke etableret 
radiator. 

I grupperum og fællesrum er etableret supplerende 
radiatorer/konvektorer ved facade for regulering 
efter pludselige varmebelastninger. Gulvvarmen 
vil i disse rum blive reguleret efter at opretholde 
en konstant gulvtemperatur, mens radiatorerne 
dækker de variable belastninger. Opvarmnings-
former i de forskellige rum fremgår af figuren på 
næste side.

Radiatorer i rum med børneophold udføres som 
en plan radiator monteret direkte på væg, som 
desuden kan benyttes som magnettavle. Radia-
torer i øvrige rum er standard panelradiatorer. 
Varmeanlægget styres via CTS/termostatventiler 
i henhold til figuren på næste side. Motorventiler 
placeres i fordelerskabe, så der bliver god adgang 
til service. Radiatorer i køkken leveres i hygiejneven-
lig udførelse uden konvektorer.

Afløb og kloak
Afløb fra sanitet vil blive udført i hvid PP og ført skjult 
i væg til terræn. 
Afvanding fra tag udføres som synlige tagrender/
tagnedløb. 
Spildevand udføres som traditionel spildevandsin-
stallation ført til Aalborg Kommune Kloakforsyning. 
Spildevand under bygning udføres med kortest 
muligt rørstræk. Der etableres rensebrønde inden 
indføring under bygningen. Spildevand fra køkken 
føres til fedtudskiller med slambrønd og prøveud-
tagningsbrønd.
Regnvand føres til Aalborg Kommunes Kloakforsyn-
ing via lukket regnvandsbassin, som sikrer at der ikke 
udløber mere regnvand end 1 l/s/ha fra grunden

BILAG 9 - VVS
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33 m²
Køkken + Opvask

23

16 m²
Grov køk.

24

10 m²
Dep køk

25 6 m²
Reng.

27

13 m²
Forhal

3

7 m²
WC - Køk. pers.

26

6 m²
HC
2

18 m²
Møde

32

10 m²
Gard

31

4 m²
Kopi

34

9 m²
Kont. Pæd.

29

10 m²
Kont Pers.

30

14 m²
Frokoststue

33

7 m²
Forhal

13

20 m²
Barnevogn.

21

20 m²
Barnevogn.

21

40 m²
Teknik

28

28 m²
Grupperum 2b

17

28 m²
Grupperum 2a

16

28 m²
Grupperum 1b

17

28 m²
Grupperum 1a

16

48 m²
Alrum

1

4 m²
Vaske.

22

37 m²
Grupperum

7

12 m²
Grupperum

9

22 m²
Grupperum

8

23 m²
Puslerum

10

35 m²
Gard.

6

20 m²
Grov Gard.

5

37 m²
Grupperum

7

22 m²
Grupperum

8

12 m²
Grupperum

9

23 m²
Puslerum

10

35 m²
Gard.

6

20 m²
Grov Gard.

5

8 m²
Depot

11

7 m²
Udetoilet

12

40 m²
Fordellingsområde

15

10 m²
Depot - fælles

4

8 m²
Pers. Toilet

35

17 m²
Pusle

18

16 m²
Pusle

19

3 m²
Pers. Toilet

20

13 m²
Gard.

14

OPVARMNING MED CTS-STYRET RADIATOR OG GULVVARME

OPVARMNING MED CTS-STYRET GULVVARME

OPVARMNING MED CTS-STYRET RADIATOR

OPVARMNING MED TERMOSTATSTYRET RADIATOR

SKALA:1:200
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Der henvises generelt til materialeoversigten fra 
tilbuddet for forventede materialer. Efterfølgende 
afsnit indeholder kun tekniske beskrivelser forventede 
løsninger af el-installationer.

Forsyning og tavler
Der etableres stikledning som har kapacitet for de i 
udbuddets beskrevne 125A. Hovedtavleanlæg med 
indbygget målerfelt for afregningsmåler placeres i 
teknikrum. Hovedtavlen udlægges med tavlestel og 
skinner der ligeledes opfylder kapacitetskravene på 
125A. Afregningsmåleren rekvireres som tovejsmåler 
for solcelleanlægget. Der etableres bimåling af de 
beskrevne anlæg og typer af installationer i udbuds-
materialet. CTS-anlægget og dens dertilhørende 
brugerflade etableres med signaludveksling til afreg-
nings- og bimålere.
Tavlestel og komponenter leveres som beskrevet 
i udbudsmaterialet med dertil krævet disponibel 
kapacitet i fejlstrømsrelæer for hvidevarer og 
køkkenmaskiner. Afgange etableres med minikreds-
brydere som der fordeles på fejlstrømsrelæer samt 
der etableres RCBO relæer for det beskrev udstyr og 
de beskrevne anlæg.
Styringen for udvendig belysning etableres i hoved-
tavlen med signal fra udvendigt skumringsrelæ. 
Automatikken kan overstyres fra tavle ved omskifter 
som beskrevet i udbudsmaterialet.

Føringsveje
Der fremføres et samlet system for hovedføringer 
af el-installationer som har disponibel kapacitet på 
25%. Føringsvejene inddeles med skillespor for hver 
type installation som beskrevet i udbudsmaterialet. 
For køkkenområdet etableres selvstændig føringsvej 
for stærkstrømmen, der inddeles som beskrevet i 
udbudsmaterialet for kabeldimensioner og stand-
ardtværsnit. Øvrige føringsveje for stærkstrøm vil kun 
fremføre kabeldimensioner indenfor 3 standardt-
værsnit, og kan derfor placeres i samme spor.
Føringsveje for IT-infrastruktur udføres efter DS/EN 
50174 med de nødvendige radiusbegrænsere og 
fittings for udføring af kabler.
For de beskrevne bygherreleverancer som ADK, AIA, 
ABA/AVA, Info-skærme etableres trækrør i vægge 

og lofter som koordineres med de respektive entre-
prenører som bygherre anviser.
Fra teknikrum fremføres trækrør til parkeringsplads. 
Ligeledes fremføres et trækrør fra parkeringsplads 
til kabelskab. Trækrørene kan anvendes af Aalborg 
Kommunes samarbejdspartner til etablering af den 
krævede ladestander for elbiler.

Belysningsarmaturer og -installationer
De beskrevne krav fra udbudsmaterialet for maksi-
male effekter af belysningsanlægget vil blive 
opnået og i flere områder med lavere energiforbrug. 
Anlæggets funktionalitet og opbygning designes 
udfra udbudsmaterialet. Der kan forekomme optim-
eringer som krævet af DGNB, hvormed bygherren 
får et bedre end beskrevet belysningsanlæg.
230V/400V-installationer
For hårde hvidevarer udføres en installation der 
tilpasses funktionaliteten af køkkenet. I videst mulig 
omfang etableres installationen med fleksibilitet 
indtænkt, således en ombygning af faciliteterne ikke 
vil kræve større indgreb i faste bygningsdele. Placer-
ing og udførsel af tilslutningspunkter for hvidevarer 
designes med rengøring som fokuspunkt, således 
der kan rengøres uden større komplikationer.
Der etableres installationer som beskrevet i udbuds-
beskrivelsen og rumprogrammet. Der tilstræbes at 
dimensionere en kabelinstallation som er fleksibel og 
nem at håndtere i et udvidelsesscenarie, men som 
minimum overholder kravene fra DS/EN 60364-serien.

IT-infrastruktur
Den samlede IT-infrastruktur designes og udføres til at 
efterkomme kravsspecifikationen for IT-kabling. Det 
forventes at designet baseres på DS/EN 50173-serien 
og udførslen efter DS/EN 50174-serien.

Solcelleanlæg
For at imødekomme energirammen samt det 
arkitektoniske udtryk etableres et solcelleanlæg på 
50 m2. Solcelleanlægget placeres på skurene væk 
fra bygningen, således børneinstitutionen og dens 
grønne tage ikke visuelt forstyrres af solcelleanlæg-
get. Skurene etableres med en taghældning på 
cirka 30 grader som solcelleanlægget følger.

BILAG 10 - 
EL-INSTALLATIONER

Tekniske installationer – EL 
 
Forsyninger 
Der udføres stikledning fra kabel til hovedtavlen som kan overføre en strøm på 250A. Der er 
afsat målerfelt i hovedtavlen til afregning af forbruget. Der anvendes sikringsløst 
beskyttelsesudstyr i form af fejlstrømsafbrydere og automatsikringer i alle tavler samt 
kombinerede fejlstrøms-/overbelastningsafbrydere til relevante svagstrømsanlæg. Til alle 
frekvensomformerforsynede enheder udføres fejlstrømsbeskyttelsesudstyr i typen AC/DC PFI. 
Ventilationsanlæggene får egen elmåler som kobles på kommunens Energy Key System.

Belysning 
Til løsningen af lysdesignet anvendes der norsk kvalitet fra fabrikanten Glamox. Som en 
optimering af lyskvaliteten – som også fremhæves i DGNB – er alle belysningsarmaturer med 
en meget høj farvegengivelse som sikrer øjet, ser farverne som de skal ses.
For at hindre blænding af den kunstige belysning, anvendes generelt en moderne 
mikroprismatisk afskærmning. Denne type afskærmning afbryder det skarpe lys fra LED 
lyskilden i armaturet men samtidig sikrer en god spredning af lyset.
Belysningsarmaturerne er alle af høj kvalitet med lang levetid og lavt forbrug. Energiforbruget 
holdes gennemsnitligt under 4W pr. m2.

I opholdsrum tændes belysningen ved påvirkning af afbryder. Afbryderen kan ligeledes 
overstyre belysningsniveauet.
Der er tilstedeværelsesdetektorer i alle rum som i relevante rum dæmper belysningen alt efter 
dagslysindfaldet. Detektoren slukker belysningen i alle rum med manglende tilstedeværelse.

Den udvendige belysning udføres med armaturer ved dørene suppleret med lysstandere ved 
adgangsveje, cykel-/bilparkeringsplads samt relevante opholdsarealer. Belysningsarmaturer er 
af samme høje kvalitet som de indvendige belysningsarmaturer.
Der udføres udvendig belysning som styres efter dagslyset og bevægelse. Konceptet er udviklet 
så der opnås tryghed og sikkerhed på adgangsvejene.

Stærkstrømsinstallation 
Alt installation fremføres i rør således der kan udskiftes i den efterfølgende drift. Kabler og rør 
leveres i typer der er PVC- og halogenfri.
Afbrydere, stikkontakter og udtag kan frit vælges imellem om det skal udføres som Lauritz 
Knudsens FUGA serie eller anvende europæisk materiel fra Berker. 
Forsyninger til hårde hvidevarer afsluttes i membrandåse hvor der kan tilsluttes de enkelte 
enheder.
I tavlen udføres relæ som ved signal fra bygherrens AIA-anlæg afbryder forsyningen til 
installationer der ikke kræver vedvarende spænding.

Svagstrømsinstallation 
Der udføres ABDL-, nød- og panikbelysningsanlæg som beskrevet i udbud og gældende regler.
Netværksinstallationerne udføres efter samme principper som øvrigt, samt som beskrevet i 
udbud. Der udføres ligeledes opkobling til kommunens fiberprojekt.
Der er indeholdt tomrørsinstallation for grænseflader mod bygherreleverancer som ABA-, 
AVA-, AV-, AIA- og ADK-anlæg.

Øvrige leverancer 
Alt køkkenudstyr og hårde hvidevarer leveres og monteres af storkøkkenfirmaet Statager & 
Partner A/S som leverer produkter af høj kvalitet.
Solcelleanlægget udføres med en maksimal ydelse på 4 kW. Anlægget placeres på den 
sydvendte skråning fra ovenlysvinduerne der vender mod nord.

I grupperum, kontorer og puslerum anvendes planforsænkede armaturer med dæmp-funktion. 
I køkkenet anvendes en type med tilsvarende udseende, men i en vaskbar udgave.

I gangarealer, toiletter samt møde- og pauserum anvendes LED-downlight armaturer.

I terræn anvendes lysmaster ved adgangsveje samt vægmonterede armaturer.

Afbrydere og stikkontakter kan leveres som Fuga eller 
B k
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Byggeriet udføres med en komplet CTS-løsning i 
henhold til udbudsmaterialet og Aalborg Kommunes 
CTS-strategi baseret på en åben og standardiseret 
protokol som Beckhoff/KT Electric. 
Anlægget afleveres på bygherrens Trend Controls 
IQVision server, komplet opkoblet med skærm-
billeder og betjeningsflade. 
Zonestyring i de enkelte rum vil ske via programmet 
Lindinspect, som udveksler alle relevante data med 
CTS-anlægget. Lindinspect regulerer luftmængder, 
varme og lys i de enkelte rum, og er designet 
sammen med Lindinvent-armaturerne. 

Styring og regulering
Anlægget omfatter styring og regulering af: 
• Ventilationsanlæg (2 stk.), trykreguleret med 

start/stop efter bevægelse eller ur. 

• Varmtvandsveksleranlæg med legionellasikring 
efter ur.

• Radiatorblandekreds med vejrkompensering og 
mulighed for natsænkning.

• Gulvvarmeblandekreds (2 stk.) med regulering 
af fremløbstemperatur.

• Zonestyringer i de enkelte rum.
• Magnetventil til udvendig spulehane.

Zonestyringer regulerer efter temperatur, CO2 
og bevægelse, samt fugtstyring i garderober. 
Zonestyringen regulerer både luft, varme og lys, og 
overvåger vinduesopluk.
 
Måleropsamling
Anlægget omfatter måleropsamling via M-bus fra:
• Hovedmålere for el, vand og varme

• El-målere for hvert ventilationsanlæg
• El-måler for solcelleanlæg

Alarmsignaler
Anlægget omfatter desuden opsamling af alarm-
signaler fra:
• ABA
• ADK
• AIA
• Røgventilationsstyring
• Solcelleinvertere
• Alarmer fra lækageovervågninger
• Alarm fra fedtudskiller

CTS

 

Måleropsamling 
Anlægget omfatter måleropsamling via M-bus fra: 

• Hovedmålere for el, vand og varme 
• El-målere for hvert ventilationsanlæg 
• El-måler for køle- og fryserum 
• El-måler for solcelleanlæg 

 

Alarmsignaler 
Anlægget omfatter desuden opsamling af alarmsignaler fra: 

• Kølerum 
• Fryserum 
• ABA 
• ADK 
• AIA 
• ABDL 
• Røgventilationsstyring 
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SkyLine PremiumS
Electric Combi Oven 10GN1/1
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APPROVAL:
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217712 (ECOE101T2C0) SkyLine PremiumS Combi
Boiler Oven with touch
screen control, 10x1/1GN,
electric, 3 cooking modes
(automatic, recipe program,
manual), automatic cleaning

217722 (ECOE101T2A0) SkyLine PremiumS Combi
Boiler Oven with touch
screen control, 10x1/1GN,
electric, 3 cooking modes
(automatic, recipe program,
manual), automatic cleaning

Combi oven with high resolution full touch screen interface, multilanguage
- Built-in steam generator with real humidity control based upon Lambda Sensor
- OptiFlow air distribution system to achieve maximum performance with 7 fan speed
levels
- SkyClean: Automatic and built-in self cleaning system with integrated descale of
the steam generator. 5 automatic cycles (soft, medium, strong, extra strong, rinse-
only) and green functions to save energy, water, detergent and rinse aid
- Cooking modes: Automatic (9 food families with 100+ different pre-installed variants);
Programs (a maximum of 1000 recipes can be stored and organized in 16 different
categories); Manual (steam, combi and convection cycles); Specialistic Cycles
(regeneration, Low Temperature Cooking, proving, EcoDelta, Sous-Vide, Static-
Combi, Pasteurization of pasta, dehydration, Food Safe Control and Advanced Food
Safe Control)
- Special functions: MultiTimer cooking, Plan-n-Save to cut running costs, Make-it-
Mine to customize interface, SkyHub to customize homepage, agenda MyPlanner,
SkyDuo connection to SkyLine ChillerS, automatic backup mode to avoid downtime
- USB port to download HACCP data, programs and settings. Connectivity ready
- 6-point multi sensor core temperature probe
- Double glass door with LED lights
- Stainless steel construction throughout
- Supplied with n.1 tray rack 1/1 GN, 67 mm pitch.

Main Features
• High resolution full touch screen interface

(translated in more than 30 languages) - color-
blind friendly panel.

• Built-in steam generator for highly precise humidity
and temperature control according to the chosen
settings.

• Real humidity control based upon Lambda Sensor
to automatically recognize quantity and size of
food for consistent quality results.

• Dry, hot convection cycle (25 °C - 300 °C): ideal
for low humidity cooking.

• Combination cycle (25 °C - 300 °C): combining
convected heat and steam to obtain humidity
controlled cooking environment, accelerating the
cooking process and reducing weight loss.

• Low temperature Steam cycle (25 °C - 99 °C): ideal
for sous-vide, re-thermalization and delicate
cooking.
Steam cycle (100 °C): seafood and vegetables.
High temperature steam (25 °C - 130 °C).

• Automatic mode including 9 food families (meat,
poultry, fish, vegetables, pasta/rice, eggs, savory
and sweet bakery, bread, dessert)  with 100+
different pre-installed variants. Through Automatic
Sensing Phase the oven optimizes the cooking
process according to size, quantity and type of
food loaded to achieve the selected cooking
result. Real time overview of the cooking
parameters. Possibility to personalize and save up
to 70 variants per family.

• Cycles+:
- Regeneration (ideal for banqueting on plate or
rethermalizing on tray),
- Low Temperature Cooking (to minimize weight
loss and maximize food quality) Patented
US7750272B2 and related family,
- Proving cycle,
- EcoDelta cooking, cooking with food probe
maintaining preset temperature difference
between the core of the food and the cooking
chamber,
- Sous-vide cooking,
- Static Combi (to reproduce traditional cooking
from static oven),
- Pasteurization of pasta,
- Dehydration cycles (ideal for drying fruits,
vegetables, meats, seafood),
- Food Safe Control (to automatically monitor
safety of cooking process in compliance with
HACCP hygienic standards) Patented US6818865B2
and related family,
- Advanced Food Safe Control (to drive the
cooking with pasteurization factor).

• Programs mode: a maximum of 1000 recipes can
be stored in the oven's memory, to recreate the
exact same recipe at any time. The recipes can be
group in 16 different categories to better organize
the menu. 16-step cooking programs also
available.

• MultiTimer function to manage up to 20 different
cooking cycles at the same time, improving
flexibility and ensuring excellent cooking results.
Can be saved up to 200 MultiTimer programs.

• OptiFlow air distribution system to achieve
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maximum performance in cooking eveness and
temperature control thanks to a special design of the
cooking chamber combined with high precision variable
speed fan and venting valve.

• Fan with 7 speed levels from 300 to 1500 RPM and reverse
rotation for optimal evenness. Fan stops in less than 5
seconds when door is opened.

• 6-point multi sensor core temperature probe for
maximum precision and food safety.

• Connectivity ready for real time access to connected
appliances from remote and HACCP monitoring
(requires optional accessory).

• Pictures upload for full customization of cooking cycles.
• Automatic fast cool down and pre-heat function.
• Reduced power function for customized slow cooking

cycles.
• SkyClean: Automatic and built-in self cleaning system

with integrated descale of the steam generator. 5
automatic cycles (soft, medium, strong, extra strong,
rinse-only) and green functions to save energy, water,
detergent and rinse aid. Also programmable with
delayed start.

• 3 different chemical options available: solid (phosphate-
free), liquid (requires optional accessory), enzymatic.

• Plan-n-Save function organizes the cooking sequence
of the chosen cycles optimizing the work in the kitchen
from a time and energy efficiency point of view.

• Make-it-mine feature to allow full personalization or
locking of the user interface.

• SkyHub lets the user group the favorite  functions in the
homepage for immediate access.

• MyPlanner works as an agenda where the user can plan
the daily work and receive personalized alerts for each
task.

• With SkyDuo the Oven and the Blast Chiller are
connected to each other and communicate in order to
guide the user through the cook&chill process optimizing
time and efficiency (SkyDuo Kit available as optional
accessory).

• GreaseOut: predisposed for integrated grease drain and
collection for safer operation (dedicated base as
optional accessory).

• USB port to download HACCP data, share cooking
programs and configurations.
USB port also allows to plug-in sous-vide probe
(optional accessory).

• Trainings and guidances supporting materials easily
accessible by scanning QR-Code with any mobile
device.

• Back-up mode with self-diagnosis is automatically
activated if a failure occurs to avoid downtime.

• Automatic consumption visualization at the end of the
cycle.

• Capacity: 10 GN 1/1 trays.
• Connectivity ready for real time access to connected

appliances from remote and data monitoring (requires
optional accessory – contact the Company for more
details).

Construction
• Human centered design with 4-star certification for

ergonomics and usability.
• Wing-shaped handle with ergonomic design and

hands-free opening with the elbow, making managing
trays simpler (Registered Design at EPO).

• Double thermo-glazed door with open frame
construction, for cool outside door panel. Swing hinged

easy-release inner glass on door for easy cleaning.
• Seamless hygienic internal chamber with all rounded corners

for easy cleaning.
• 304 AISI stainless steel construction throughout.
• Front access to control board for easy service.
• Integrated spray gun with automatic retracting system for fast

rinsing.
• IPX 5 spray water protection certification for easy cleaning.
• Supplied with n.1 tray rack 1/1 GN,  67 mm pitch.

Optional Accessories
• Water softener with cartridge and flow

meter for 6 & 10 GN 1/1 ovens (low-medium
steam usage - less than 2hrs per day full
steam)

PNC 920002 ❑

• Water softener with cartridge and flow
meter (high steam usage) 

PNC 920003 ❑

• Water softener with salt for ovens with
automatic regeneration of resin

PNC 921305 ❑

• Resin sanitizer for water softener (921305) PNC 921306 ❑
• Wheel kit for 6 & 10 GN 1/1 and 2/1 GN oven

base (not for the disassembled one)
PNC 922003 ❑

• Pair of AISI 304 stainless steel grids, GN 1/1 PNC 922017 ❑
• Pair of grids for whole chicken (8 per grid -

1,2kg each), GN 1/1
PNC 922036 ❑

• AISI 304 stainless steel grid, GN 1/1 PNC 922062 ❑
• Grid for whole chicken (4 per grid - 1,2kg

each), GN 1/2
PNC 922086 ❑

• External side spray unit (needs to be
mounted outside and includes support to
be mounted on the oven)

PNC 922171 ❑

• Baking tray for 5 baguettes in perforated
aluminum with silicon coating,
400x600x38mm

PNC 922189 ❑

• Baking tray with 4 edges in perforated
aluminum, 400x600x20mm

PNC 922190 ❑

• Baking tray with 4 edges in aluminum,
400x600x20mm

PNC 922191 ❑

• Pair of frying baskets PNC 922239 ❑
• AISI 304 stainless steel bakery/pastry grid

400x600mm
PNC 922264 ❑

• Double-step door opening kit PNC 922265 ❑
• Grid for whole chicken (8 per grid - 1,2kg

each), GN 1/1
PNC 922266 ❑

• USB probe for sous-vide cooking PNC 922281 ❑
• Grease collection tray, GN 1/1, H=100 mm PNC 922321 ❑
• Kit universal skewer rack and 4 long

skewers for Lenghtwise ovens
PNC 922324 ❑

• Universal skewer rack PNC 922326 ❑
• 4 long skewers PNC 922327 ❑
• Water nanofilter for 6 & 10 GN 1/1 ovens PNC 922342 ❑
• External reverse osmosis filter for 6 & 10 GN

1/1 ovens
PNC 922343 ❑

• Multipurpose hook PNC 922348 ❑
• 4 flanged feet for 6 & 10 GN , 2", 100-130mm PNC 922351 ❑
• Grid for whole duck (8 per grid - 1,8kg

each), GN 1/1
PNC 922362 ❑

• Thermal cover for 10 GN 1/1 oven and blast
chiller freezer

PNC 922364 ❑

• Tray support for 6 & 10 GN 1/1 disassembled
open base

PNC 922382 ❑

• Wall mounted detergent tank holder PNC 922386 ❑
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• SONDA SPILLONE  USB PNC 922390
❑

• Tray rack with wheels 10 GN 1/1, 65mm
pitch

PNC 922601
❑

• Tray rack with wheels, 8 GN 1/1, 80mm
pitch

PNC 922602
❑

• Bakery/pastry tray rack with wheels
holding 400x600mm grids for 10 GN 1/1
oven and blast chiller freezer, 80mm
pitch (8 runners)

PNC 922608
❑

• Slide-in rack with handle for 6 & 10 GN
1/1 oven

PNC 922610
❑

• Open base with tray support for 6 & 10
GN 1/1 oven

PNC 922612
❑

• Cupboard base with tray support for 6
& 10 GN 1/1 oven

PNC 922614
❑

• Hot cupboard base with tray support
for 6 & 10 GN 1/1 oven holding GN 1/1
or400x600mm

PNC 922615
❑

• External connection kit for liquid
detergent and rinse aid

PNC 922618
❑

• Grease collection kit for GN 1/1-2/1
cupboard base (trolley with 2 tanks,
open/close device and drain)

PNC 922619
❑

• Stacking kit for 6+6 GN 1/1 ovens or
electric 6+10 GN 1/1 GN ovens

PNC 922620
❑

• Trolley for slide-in rack for 6 & 10 GN 1/1
oven and blast chiller freezer

PNC 922626
❑

• Trolley for mobile rack for 6 GN 1/1 on 6
or 10 GN 1/1 ovens

PNC 922630
❑

• Stainless steel drain kit for 6 & 10 GN
oven, dia=50mm

PNC 922636
❑

• Plastic drain kit for 6 &10  GN oven,
dia=50mm

PNC 922637
❑

• Trolley with 2 tanks for grease collection PNC 922638
❑

• Grease collection kit for open base
(trolley with 2 tanks, open/close device
and drain)

PNC 922639
❑

• Wall support for 10 GN 1/1 oven PNC 922645
❑

• Banquet rack with wheels holding 30
plates for 10 GN 1/1 oven and blast
chiller freezer, 65mm pitch

PNC 922648
❑

• Banquet rack with wheels 23 plates for
10 GN 1/1 oven and blast chiller freezer,
85mm pitch

PNC 922649
❑

• Dehydration tray, GN 1/1, H=20mm PNC 922651
❑

• Flat dehydration tray, GN 1/1 PNC 922652
❑

• Open base for 6 & 10 GN 1/1 oven,
disassembled - NO accessory can be
fitted with the exception of 922382

PNC 922653
❑

• Bakery/pastry rack kit for 10 GN 1/1 oven
with 8 racks 400x600mm and 80mm
pitch

PNC 922656
❑

• Stacking kit for gas 6 & 10 GN 1/1 oven
placed on 7kg and 15kg crosswise blast
chiller freezer

PNC 922657
❑

• Heat shield for stacked ovens 6 GN 1/1
on 10 GN 1/1

PNC 922661
❑

• Heat shield for 10 GN 1/1 oven PNC 922663
❑

• Fixed tray rack for 10 GN 1/1 and
400x600mm grids

PNC 922685
❑

• Kit to fix oven to the wall PNC 922687 ❑
• Tray support for 6 & 10 GN 1/1 oven base PNC 922690 ❑
• 4 adjustable feet with black cover for 6 & 10

GN ovens, 100-115mm
PNC 922693 ❑

• Reinforced tray rack with wheels, lowest
support dedicated to a grease collection
tray for 10 GN 1/1 oven, 64mm pitch

PNC 922694 ❑

• Detergent tank holder for open base PNC 922699 ❑
• Bakery/pastry runners 400x600mm for 6 &

10 GN 1/1 oven base
PNC 922702 ❑

• Wheels for stacked ovens PNC 922704 ❑
• Spit for lamb or suckling pig (up to 12kg) for

GN 1/1 ovens
PNC 922709 ❑

• Mesh grilling grid, GN 1/1 PNC 922713 ❑
• Probe holder for liquids PNC 922714 ❑
• Odour reduction hood with fan for 6 & 10

GN 1/1 electric ovens
PNC 922718 ❑

• Odour reduction hood with fan for 6+6 or
6+10 GN 1/1 electric ovens

PNC 922722 ❑

• Condensation hood with fan for 6 & 10 GN
1/1 electric oven

PNC 922723 ❑

• Condensation hood with fan for stacking
6+6 or 6+10 GN 1/1 electric ovens

PNC 922727 ❑

• Exhaust hood with fan for 6 & 10 GN 1/1
ovens

PNC 922728 ❑

• Exhaust hood with fan for stacking 6+6 or
6+10 GN 1/1 ovens

PNC 922732 ❑

• Exhaust hood without fan for 6&10 1/1GN
ovens

PNC 922733 ❑

• Exhaust hood without fan for stacking 6+6
or 6+10 GN 1/1 ovens

PNC 922737 ❑

• Fixed tray rack, 8 GN 1/1, 85mm pitch PNC 922741 ❑
• Fixed tray rack, 8 GN 2/1, 85mm pitch PNC 922742 ❑
• 4 high adjustable feet for 6 & 10 GN ovens,

230-290mm
PNC 922745 ❑

• Tray for traditional static cooking, H=100mm PNC 922746 ❑
• Double-face griddle, one side ribbed and

one side smooth, 400x600mm
PNC 922747 ❑

• Trolley for grease collection kit PNC 922752 ❑
• Water inlet pressure reducer PNC 922773 ❑
• Kit for installation of electric power peak

management system for 6 GN and 10 GN
ovens

PNC 922774 ❑

• Extension for condensation tube, 37cm
(only for 217712)

PNC 922776 ❑

• Non-stick universal pan, GN 1/1, H=20mm PNC 925000 ❑
• Non-stick universal pan, GN 1/ 1, H=40mm PNC 925001 ❑
• Non-stick universal pan, GN 1/1, H=60mm PNC 925002 ❑
• Double-face griddle, one side ribbed and

one side smooth, GN 1/1
PNC 925003 ❑

• Aluminum grill, GN 1/1 PNC 925004 ❑
• Frying pan for 8 eggs, pancakes,

hamburgers, GN 1/1
PNC 925005 ❑

• Flat baking tray with 2 edges, GN 1/1 PNC 925006 ❑
• Baking tray for 4 baguettes, GN 1/1 PNC 925007 ❑
• Potato baker for 28 potatoes, GN 1/1 PNC 925008 ❑
• Non-stick universal pan, GN 1/2, H=20mm PNC 925009 ❑
• Non-stick universal pan, GN 1/2, H=40mm PNC 925010 ❑
• Non-stick universal pan, GN 1/2, H=60mm PNC 925011 ❑
• Compatibility kit for installation on previous

base GN 1/1
PNC 930217 ❑
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Front

Side

CWI1 = Cold Water inlet 1
(cleaning)

CWI2 = Cold Water Inlet 2 (steam
generator)

D = Drain
DO = Overflow drain pipe

EI = Electrical inlet (power)

Top

Electric
Supply voltage:

217712 (ECOE101T2C0) 220-240 V/3 ph/50-60 Hz 
217722 (ECOE101T2A0) 380-415 V/3N ph/50-60 Hz 

Electrical power, default: 19 kW 
Default power corresponds to factory test conditions.
When supply voltage is declared as a range the test is
performed at the average value. According to the country, the
installed power may vary within the range.
Electrical power max.: 20.3 kW 
Circuit breaker required

Water:
Water inlet connections "CWI1-
CWI2": 3/4" 
Pressure, bar min/max: 1-4.5 bar 
Drain "D": 50mm 
Max inlet water supply
temperature: 30 °C 
Chlorides: <17 ppm 
Conductivity: >285 µS/cm 
Electrolux  recommends the use of treated water, based on
testing of specific water conditions.
Please refer to user manual for detailed water quality
information.

Installation:

Clearance:
Clearance: 5 cm rear and
right hand sides. 

Suggested clearance for
service access: 50 cm left hand side. 

Capacity:
Trays type: 10 - 1/1 Gastronorm 
Max load capacity: 50 kg 

Key Information:
Door hinges:
External dimensions, Width: 867 mm 
External dimensions, Height: 1058 mm 
External dimensions, Depth: 775 mm 
Weight: 145 kg 
Net weight: 145 kg 
Shipping weight: 160 kg 
Shipping volume: 1.04 m³ 

Connectivity
Connectable to OnE:  ✓
Qualifies for industry 4.0 (only
for Italy):  ✓
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Planetary Mixer, 20 lt. - Floor
model - Electronic with Hub
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600253 (XBE20AB) 20 lt Planetary Mixer, bowl
detection device and SOLID
BPA free safety screen, with
electronic speed variation.
Floor model. Equipped with
spiral hook, paddle, whisk
and H type accessory hub

Floor model, suitable for all kneading, blending and whipping
operations. Body in non-corrosive material with stainless steel
20 litre capacity bowl. Powerful asynchronous motor (900 W)
with an electronic speed variator (10 speed levels from 30 to 180
rpm). Water protected planetary system. Pivoting and
removable wire safety screen. A safety device will automatically
stop the machine when the bowl is lowered. Removable and
dismantled solid safety screen - made of a bisphenol-A free
(BPA) copolyester. Bowl detction device allows the mixer to
switch on only when the bowl and the safety screen are properly
installed and positioned together. Water proof (IP55) and flat
touch button control panel with 60 min. timer, which switches off
the machine at the end of the cycle. Start/stop button. Adjustable
feet for stability. Equipped with accessory drive hub type H
(accessories are not included). Supplied with 3 tools: spiral hook,
paddle and whisk.

Main Features
• Professional beater mixer that provides all the

basic mixer functions: kneading of all sort of pastes,
mixing of semi-liquid products, emulsions and
various sauces.

• Waterproof touch button control panel with timer,
speed setting and display.

• Electronic speed variator.
• Wire safety screen fitted with a removable chute

to add products while working, thus ensuring
operator safety.

• Maximum capacity (flour, with 60% of hydration) 6
kg, suitable for 50-150 meals per service.

• Pivoting and removable wire safety screen for
easier and better cleaning.

• Raising and lowering of the bowl controlled by
lever with an automatic locking of the bowl when
in the raised position.

• Safety device will automatically stop the machine
when the bowl is lowered.

• Delivered with:
-Spiral Hook, Paddle, Wire Whisk and Mixing Bowl
for 20 lt

-Accessory drive hub (accessories are not
included)

• Solid BPA-free safety screen, covering the stainless
steel wire one, limits the flour and unsafe dust
particles when used in bakery and pastry
preparation.

• Bowl detection device allows the mixer to switch
on only when the bowl and the solid safety screen
are properly installed and positioned together.

Construction
• Body in non-corrosive material.
• Sturdy construction with mechanically welded

strong metal frame.
• 302 AISI Stainless steel bowl - 20 lt. capacity.
• Asynchronous motor with high start-up torque.
• 10 speeds from 30 to 180 rpm (planetary

movement), to adjust to the selected tool and
mixture hardness.

• Planetary movement based on self lubricating
gears, eliminating any risk of leaks.

• Water protected planetary system (IP55 electrical
controls, IP34 overall machine).

• Power: 900 watts.
• The solid safety screen and the stainless steel wire

structure are both removable and dismantled for
cleaning and are dishwasher safe.

• Adjustable feet to perfect stability.

Included Accessories
• 1 of Bowl 20 lt mixer PNC 650121
• 1 of Whisk 20 lt PNC 653109
• 1 of Spiral Hook 20 lt PNC 653114
• 1 of Paddle 20 lt PNC 653116

Optional Accessories
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model - Electronic with Hub

Planetary Mixers
Planetary Mixer, 20 lt. - Floor model - Electronic with Hub

The company reserves the right to make modifications to the products
without prior notice. All information correct at time of printing.

2020.05.13

• Bowl 20 lt mixer PNC 650121 ❑
• 10 lt reduction kit (bowl, spiral hook,

paddle, whisk) for 20 lt planetary mixers
PNC 650122
❑

• Whisk 20 lt PNC 653109
❑

• Spiral Hook 20 lt PNC 653114 ❑
• Paddle 20 lt PNC 653116 ❑
• Puree strainer for H hub supplied with 1

screw and 3 grids of 1.5, 3 and 6 mm
PNC 653187
❑

• Vegetable cutter, attachment type H,
disconnectable drive, for planetary
mixers

PNC 653225
❑

• Reinforced Whisk 20 lt (for heavy duty
use)

PNC 653254
❑

• Kit wheels for 20/30/40 litre planetary
mixers (only XB models)

PNC 653552
❑

• Aluminium external support for 70 mm
meat mincer (includes tray and pusher) -
H HUB - To be combined with a meat
mincer kit

PNC 653720
❑

• Aluminium meat mincer kit 70 mm -
Enterprise cut, includes blade (3 discs,
diam. 4.5 - 6 and 8 mm)

PNC 653721
❑

• Stainless steel meat mincer kit 70 mm -
Enterprise cut, includes blade (3 discs,
diam. 4.5 - 6 and 8 mm)

PNC 653722
❑

• Stainless steel meat mincer kit 70 mm -
1/2 Unger cut, includes blade (4 discs,
diam. 0, 3 - 4.5 and 8 mm)

PNC 653723
❑
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Planetary Mixers
Planetary Mixer, 20 lt. - Floor
model - Electronic with Hub

Planetary Mixers
Planetary Mixer, 20 lt. - Floor model - Electronic with Hub

The company reserves the right to make modifications to the products
without prior notice. All information correct at time of printing.

2020.05.13

Front

Side

EI = Electrical inlet (power)

Top

Electric
Supply voltage:

600253 (XBE20AB) 200-240 V/1N ph/50/60 Hz 
Electrical power max.: 1.01 kW 

Capacity:
Performance (up to): 6 - kg/Cycle 
Capacity: 20 litres 

Key Information:
External dimensions, Width: 532 mm 
External dimensions, Height: 1208 mm 
External dimensions, Depth: 685 mm 
Shipping weight: 107 kg 
Net weight (kg): 95 
Cold water paste: 6 kg with Spiral hook 
Egg whites: 32 with Whisk 
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myPRO 
Smart professionel tørretumbler 

Konstrueret specielt til små virksomheder.  
Maskinen med det professionelle hjerte  
og mange fordele i et professionelt design

625 mm

85
0 

m
m

596 mm

Dybde med åben låge: 1072 mm

Perfekt til små virksomheder, fx
– Små hoteller og bed & breakfasts
– Små restauranter
– Frisør- og skønhedssaloner
– Sports- og fitnessklubber
– Kontorrengøringsfirmaer
– Plejesektor
– Restaurantkæder/franchise-ejede  
    restauranter m.m.

Fordele og funktioner
  Enestående kapacitet og ydelse: 
 –  Klarer alt vasketøjet på en gang takket være den store kapacitet
   på 8 kg
 –  Lavere omkostninger: Kondenseffektivitet i klasse A og  
   energieffektivitet2 i klasse B

  Enestående fleksibilitet og tekstilpleje:
 – Opfylder alle behov med 16 programmer  
   (øko, automatisk, tidsstyring og opfriskning)
 –  Forhindrer overtørring af tøj og sparer tid og energi
   med professionel teknologi til styring af restfugtighed
 –  Større tryghed: Valgfri direkte tilslutning
   fra kondensvandbeholder til afløb for øjeblikkelig udledning

  3 gange så lang levetid1:  
 –  Ekstra lang levetid på grund af en mere slidstærk
   maskinkonstruktion med professionelle komponenter
 –  Mindre vibration og støj: Under 70 dB baseret på specialdesignet 
   transmissionssystem, kondensator og panelopbygning
 –  Ingen kemisk korrosion: Front og top i rustfrit stål

Tilbehør
  Sokkel
  Stablingskit1 Sammenlignet med maskiner til husholdningsbrug 

2 Den højst mulige klassificering for kondenstørretumblere

TE1120

Electrolux Professional   

Dimensioner

 

Hovedspecifikationer 

Tørrekapacitet, kg 8

Tromlevolumen, l 120

Energieffektivitetsklasse B

Kondenseffektivitet A (> 90%)

Forbrugsdata
Programstandard, bomuld 60° C, fyldt

Samlet tid, min./cyklus 129

Energiforbrug, kWh 4,88

Årligt energiforbrug, kWh 560

C 625 mm

D 1072 mm 

A Højde
B Bredde
C Dybde
D Dybde med åben låge
1 Betjeningspanel
2 Kondensvandbeholder
3 Lågeåbning
4 Direkte afløb

B 596 mm

A 850 mm

Højre side

Forside

Bagside

1

3

2

2

4

myPRO Smart professionel tørretumbler
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Specifikationer TE120

Tørreteknologi
Kondens

(elektriske varmelegemer)

Varmelegeme, volt/watt
230 / 2600 

(1900 + 700)

Lydniveau ved tørring, dB(A) < 70

Display Stort LCD

Tromlelys Ja

Lågelås

Træk for at åbne lågen 
med børnesikring  

(kan åbnes indefra ved 
hjælp af en kraft på 70 N)

Afløbspumpe, V/Hz 230 / 50

Filter
Fjernes nemt ved hjælp  

af håndtag

Filtersensor
Maskinen starter ikke,  

hvis filteret ikke er i  
position

Nivelleringsfødder
4 indstillelige fødder  
(kan indstilles 15 mm)

Specialfunktioner

Sokkel Tilbehør

Stablingskit Tilbehør

Dimensioner inkl. lågeramme

Højde (A), mm 850

Bredde (B), mm 596

Dybde (C), mm 625

Pakkehøjde, mm 890

Pakkebredde, mm 630

Pakkedybde, mm 705

Vægt (med emballage), kg 44 (45,5)
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Tilbehør
  Sokkel
  Stablingskit

 

Hovedspecifikationer

Vaskekapacitet, kg 8

Tromlevolumen, 67

Energeffektivitetsklasse A+++

Energieffektivitetsindeks, % > 36

Forbrugsdata
Programstandard, bomuld 60° C, fyldt

Samlet tid, min./cyklus 
(varmtvandsindløb)

70

Energiforbrug, kWh 0.7

Vandforbrug (koldt), l 65

1 Sammenlignet med maskiner til husholdningsbrug
2 Facility management og ældrepleje

624 mm

85
0 
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m

597 mm
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Dybde med åben låge: 1066 mm

Dimensioner

Konstrueret specielt til små virksomheder.  
Maskinen med det professionelle hjerte  
og den grønne sjæl til en fornuftig pris og  
med mange fordele i et professionelt design

Fordele og funktioner
  Enestående kapacitet og ydelse: 
 – Klarer alt vasketøjet på en gang takket være den store kapacitet på 8 kg
 –  Bedste vaskeresultater og tekstilpleje på grund af den unikke ProZone  
   tromle med 4,5 mm huller til effektiv udpumpning af snavs (standard 2,2 mm)
 –  Spar penge og energi med den smarte professionelle vaskemaskine 
   i energiklasse A+++
 –  Tids- og omkostningsbesparende i forhold til tørretid ved centrifugering  
   ved 1400 o/m

  Op til 50 % hurtigere1 og nem at bruge:
 –  Opfyld alle dine behov med professionelle programmer – fra energieffektive  
   programmer og skåneprogrammer til desinfektions- og moppeprogrammer
 –  Spar tid: Normale 60º C programmer varer 82 minutter
   (starter med 15° C koldt vand)
 –  Reducer cyklustiden med yderligere 12 minutter ved hjælp af  
   varmtvandsindløbet
 –  Fleksibel installation takket være smart konfiguration af afløbspumpe

  3 gange så lang levetid1:  
 – Ekstra lang levetid på grund af en slidstærk konstruktion med  
   professionelle komponenter
 –  Mindre vibration takket være et yderst effektivt støddæmpningssystem  
   og optimalt afbalancerede komponenter og paneler
 –  Ingen kemisk korrosion: Front og top i rustfrit stål
 –  Problemfri drift takket være model med afløbsventil til de mest krævende  
   anvendelser2

Ekstraudstyr
 Eksternt doseringssystem

Perfekt til små virksomheder, fx 
– Små hoteller og bed & breakfasts
– Små restauranter
– Frisør- og skønhedssaloner
– Sports- og fitnessklubber
– Kontorrengøringsfirmaer
– Plejesektor
– Restaurantkæder/franchise-ejede  
    restauranter m.m.

Den smarte professionelle  
vaskemaskine i energiklasse A+++

WE170P/V

Electrolux Professional   

myPRO 
Smart professionel vaskemaskine 

Specifikationer WE170P/V

Centrifugeringshastighed, 
 o/m (G-faktor) 1400 (536)

Lydniveau ved vask, dB(A) 49

Lydniveau ved centrifugering, dB(A) 75

Frekvens, Hz 50 / 60

Kabinet, top og front Rustfrit stål

Display Stort LCD

Tromlekonstruktion
ProZone tromle med 

huller på 4,5 mm

Tromlelys Ja

Sæbeskuffe 3

Lågelås

Træk for at åbne  
med børnesikring  

(kan åbnes indefra ved 
hjælp af en kraft på 70 N)

Vandindløb Varmt og koldt

Afløbssystem Afløbspumpe/afløbsventil

Nivelleringsfødder
4 indstillelige fødder  
(kan indstilles 15 mm)

Programmer

Antal programmer 16

Øko 40, 60 (A+++) / Normal 20, 40, 60, 95
Skåne 30, 40, 60 / Håndvask / Moppe 60, 85 / Skyl og  
centrifugering
Desinfektion 60, 70, 80

Programproportionalitet
Uanset om maskinen  

er fyldt eller ej,  
så tilpasser den sig

Specialfunktioner

Eksternt doseringssystem Ekstraudstyr

Sokkel Tilbehør

Stablingskit Tilbehør

Dimensioner inkl. lågeramme

Højde (A), mm 850

Bredde (B), mm 597

Dybde (C), mm 624

Pakkehøjde, mm 900

Pakkebredde, mm 630

Pakkedybde, mm 701

Vægt (med emballage), kg 80,5 (82)

C 624 mm

D 1066 mm

A Højde
B Bredde
C Dybde
D Dybde med åben låge
1 Betjeningspanel
2 Sæbeskuffe
3 Lågeåbning
4 Forsyning af flydende sæbe
5 Varmt vand
6 Koldt vand
7 Afløbspumpe
8 Afløbsventil

B 597 mm

A 850 mm

1

3

2

5

8

4

6
7

Højre side

Forside

Bagside

myPRO Smart professionel vaskemaskine
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/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

N

W

S

E

/ SuperFlex 
Design

/ Integrated data 
communication

/ Dynamic Peak 
Manager

/ Smart Grid 
Ready

/ SnapINverter 
technology

TECHNICAL DATA FRONIUS SYMO (3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M)

INPUT DATA SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M

Max. input current (Idc max 1 / Idc max 2 1)) 16.0 A / 16.0 A
Max. array short circuit current (MPP1/MPP2 1)) 24.0 A / 24.0 A
Min. input voltage (Udc min) 150 V
Feed-in start voltage (Udc start) 200 V
Nominal input voltage (Udc,r) 595 V
Max. input voltage (Udc max) 1,000 V
MPP voltage range (Umpp min – Umpp max) 200 - 800 V 250 - 800 V 300 - 800 V 150 - 800 V
Number MPP trackers  1 2
Number of DC connections 3 2+2
Max. PV generator output (Pdc max) 6.0 kWpeak 7.4 kWpeak 9.0 kWpeak 6.0 kWpeak 7.4 kWpeak 9.0 kWpeak

OUTPUT DATA SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M

AC nominal output (Pac,r) 3,000 W 3,700 W 4,500 W 3,000 W 3,700 W 4,500 W
Max. output power 3,000 VA 3,700 VA 4,500 VA 3,000 VA 3,700 VA 4,500 VA
AC output current (Iac nom) 4.3 A 5.3 A 6.5 A 4.3 A 5.3 A 6.5 A
Grid connection (voltage range) 3~NPE 400 V / 230 V or 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)
Frequency (Frequency range) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
Total harmonic distortion < 3 %
Power factor (cos φac,r) 0.70 - 1 ind. / cap. 0.85 - 1 ind. / cap. 

GENERAL DATA SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M

Dimensions (height x width x depth) 645 x 431 x 204 mm
Weight 16.0 kg 19.9 kg
Degree of protection IP 65
Protection class 1
Overvoltage category (DC / AC) 2) 2 / 3
Night time consumption < 1 W
Inverter design Transformerless
Cooling Regulated air cooling
Installation Indoor and outdoor installation
Ambient temperature range -25 -  +60 °C
Permitted humidity 0 -  100 %
Max. altitude 2,000 m / 3,400 m (unrestricted / restricted voltage range)
DC connection technology 3x DC+ and 3x DC- screw terminals 2.5 - 16 mm² 4x DC+ and 4x DC- screw terminals 2.5 - 16mm2 3)

AC connection technology 5-pole AC screw terminals  2.5 - 16 mm² 5-pole AC screw terminals 2.5 - 16mm2 3)

Certificates and compliance with standards 
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, 

AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777 1), CEI 0-21 1) , NRS 097

1) This applies to Fronius Symo 3.0-3-M, 3.7-3-M and 4.5-3-M.
2) According to IEC 62109-1.
3) 16 mm² without wire end ferrules. Further information regarding the availability of the inverters in your country can be found at www.fronius.com.

0

100

/ Zero feed-in

Fronius symo

/ Boasting power categories ranging from 3.0 to 20.0 kW, the transformerless Fronius Symo is the three-phase inverter
for systems of every size. Owing to the SuperFlex Design, the Fronius Symo is the perfect answer to irregularly shaped 
or multi-oriented roofs. The standard interface to the internet via WLAN or Ethernet and the ease of integration of 
third-party components make the Fronius Symo one of the most communicative inverters on the market. Furthermore, 
the meter interface permits dynamic feed-in management and a clear visualisation of the consumption overview.

/ Maximum flexibility for the applications of tomorrow.BILAG 12 - 
SOLCELLER
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Mekaniske karakteristika 

Dimensioner 998 mm (B) × 1.640 mm (L) × 35 mm (H)
Vægt ca 18,7 kg
Solceller 60 celler i serie (6 ×10 matrix)
Output kabler     4 mm² kabler, Længde: 1,0 m, Stik: MC4 kompatibel
Samledåse IP67, vejrbestandig, IEC certificeret
Bypass dioder    3 bypass dioder for at forhindre effekt nedsættelse ved delvis skygge

Konstruktion
Forside: Hærdet jernfattigt glas med høj transmissionsevne i 3,2 mm tykkelse
Indkapsling: EVA         Bagside: Vejrbestandig film (Sort)

Ramme Sort eloxeret aluminium (Sort)

PERL Black
RG-Serie Mono-krystallinsk type

HiS-S275RG (BK) | HiS-S280RG (BK) | HiS-S285RG (BK)

Poly-krystallinsk type
HiS-M260RG (BK) | HiS-M265RG (BK) | HiS-M270RG (BK)

        Høj kvalitet
• IEC 61215 (Ed.2) og IEC 61730 Certificeret af VDE
• Output tolerance +3/-0 %
•  ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 og ISO 50001:2011 Certificeret
• OHSAS 18001:2007 Certificeret
• Avanceret Mekanisk Test (5.400 Pa) Bestået (IEC 61215)
• IEC 62716 (Ammoniak Korrosionstestet) Certificeret
• IEC 61701 (Salttåge Korrosionstestet) Certificeret

        Akkrediteret Test Laboratorium
• VDE (Prøv Data Accept Program)
• UL (Testvidne Data Program)

        Begrænset garanti
• 10 år for produktfejl
• 10 år for 90 % af nominel effekt
• 25 år for 80 % af nominel effekt

※Vigtig meddelelse om garanti 
 Garantien gælder udelukkende for Solcellepaneler med 
 Hyundai Heavy Industries Logo og produkt serie nummer påført.

Hyundai 
Solcellemoduler
Hyundai Heavy Industries blev grundlagt i 1972 og er idag en Fortune 500 virksomhed. Hyundai beskæftiger mere end 48.000 mennesker og har 
6 divisioner med en totalomsætning i 2014 på 49,9 milliarder USD. 
En af kernekompetencerne i virksomheden Hyundai Heavy Industries er udvikling og investering i vedvarende energi. 
Hyundai er den største og ældste solcelleproducent i Sydkorea-vi har 600 MW produktionskapacitet og tilbyder kvalitetssolceller til mere end 
3.000 kunder på verdensplan. Vort mål er at skabe de mest effektive solcellemoduler ved etablering af et R&D laboratorium og investere mere 
end 20 millioner USD på innovative teknologier.

www.hhi-green.com/solar/en
www.facebook.com/hyundaisolar.eu

Salg  
Hyundai Bldg., 75, Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul 03058, Korea  
Tel : +82-2-746-4517, 8451       Fax : +82-2-746-7675

Elektriske karakteristika

※Alle data på STC(Standard Test Conditions). Ovenstående data kan ændres uden forudgående varsel.

| Poly-krystallinsk type | 

※Alle data på STC(Standard Test Conditions). Ovenstående data kan ændres uden forudgående varsel.

HiS-M      RG (BK)

260 265 270
Nominel effekt (Pmpp) W 260 265 270

Spænding på Pmpp (Vmpp) V 31,1 31,3 31,4

Strøm på Pmax (Impp) A 8,4 8,5 8,6

Tomgangsspænding V 37,7 37,9 38,0

Kortslutningsstrøm A 8,9 9,1 9,2

Output tolerance % +3/-0

Antallet af celler og forbindelser pcs 60 in serie

Celletype - 6” poly-krystallinsk silicium

Modul effektivitet % 15,9 16,2 16,5

Temperatur koefficient på Pmpp %/K -0,41 -0,41 -0,41

Temperaturkoefficient på Voc %/K -0,32 -0,32 -0,32

Temperaturkoefficient på Isc %/K 0,039 0,039 0,039

 
HiS-S      RG (BK)

275 280 285
Nominel effekt (Pmpp) W 275 280 285

Spænding på Pmpp (Vmpp) V 31,6 31,7 31,8

Strøm på Pmax (Impp) A 8,7 8,8 8,9

Tomgangsspænding V 38,4 38,5 38,7

Kortslutningsstrøm A 9,3 9,4 9,5

Output tolerance % +3/-0

Antallet af celler og forbindelser pcs 60 in Serie

Celletype - 6” mono-krystallinsk silicium

Modul effektivitet % 16,8 17,1 17,4

Temperatur koefficient på Pmpp %/K -0,42 -0,42 -0,42

Temperaturkoefficient på Voc %/K -0,30 -0,30 -0,30

Temperaturkoefficient på Isc %/K 0,047 0,047 0,047

| Mono-krystallinsk type |  

60

DETALJER A 

DETALJER B 

A

B

(+)(-)
1.000 mm
4 mm2 
kabler og stik

1.000 mm
4 mm2 
kabler og stik

4 X Ø4,2
Jordforbindelses hul

4 X Ø7-L11
HOLES

1.
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8-Ø7 SLOT THRU
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1,8

1,5

7,5

11

30

23
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SEKTION C-C

Jordforbindelses 
mark

Spænding [V]

Strøm [A]

Spænding [V]

Strøm [A]

Stråling = 1.000 W/m2

Solcelle Temperatur = 5˚C
Solcelle Temperatur = 25˚C
Solcelle Temperatur = 45˚C
Solcelle Temperatur = 65˚C
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Solcelle Temperatur = 25˚C
Stråling = 1.100 W/m2

Stråling = 1.000 W/m2

Stråling = 900 W/m2

Stråling = 800 W/m2

Stråling = 700 W/m2

| Modul diagram |  | I-V kurver |  (Enhed: mm)

[ Printed Date : July 2016 ]

NOCT(Nominal Operation Cell Temperature) 46˚C ± 2

Driftstemperaturområde -40 - 85˚C

Maksimal systemspænding DC 1.000 V

Maksimal returstrøm 15 A

| Installations sikkerheds anvisninger |  

•   Udelukkende kvalificeret instrueret personel bør udføre installation og 
vedligehold af solcelle anlæg.

• Vær opmærksom på farlig DC spænding.
• Undgå at skade eller ridse den bagerste flade af modulet.
• Undgå at håndtere og installere moduler når disse er våde.
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BILAG 13 - ENERGIBEREGNING

Model: 7158_C05.1 - Energirammeberegning - Reference SBi Beregningskerne 10.19.7.22
Be18 nøgletal: Daginstitution Skydebanevej
Transmissionstab, W/m²
Transmissionstabsramme, almindelig 18,3
Transmissionstabsramme, lavenergi 17,3
Transmissionstab, beregnet 14,4
Renoveringsklasse 2, kWh/m² år
Energiramme Renoveringsklasse 2, uden tillæg 97,2
Tillæg for særlige betingelser 0,0
Samlet energiramme 97,2
Samlet energibehov 31,2
Renoveringsklasse 1, kWh/m² år
Energiramme Renoveringsklasse 1, uden tillæg 73,0
Tillæg for særlige betingelser 0,0
Samlet energiramme 73,0
Samlet energibehov 31,2
Energiramme BR 2018, kWh/m² år
Energiramme BR 2018, uden tillæg 42,0
Tillæg for særlige betingelser 0,0
Samlet energiramme 42,0
Samlet energibehov 31,2
Energiramme lavenergi, kWh/m² år
Energiramme lavenergi, uden tillæg 33,0
Tillæg for særlige betingelser 0,0
Samlet energiramme 33,0
Samlet energibehov 31,2
Bidrag til energibehovet, kWh/m² år
Varme 34,0
El til bygningsdrift 0,8
Overtemperatur i rum 0,7
Netto behov, kWh/m² år
Rumopvarmning 23,8
Varmt brugsvand 10,3
Køling 0,0
Udvalgte elbehov, kWh/m² år
Belysning 3,1
Opvarmning af rum 0,0
Opvarmning af varmt brugsvand 0,2
Varmepumpe 0,0

Page 1 of 2
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Model: 7158_C05.1 - Energirammeberegning - Reference SBi Beregningskerne 10.19.7.22
Be18 nøgletal: Daginstitution Skydebanevej
Transmissionstab, W/m²
Transmissionstabsramme, almindelig 18,3
Transmissionstabsramme, lavenergi 17,3
Transmissionstab, beregnet 14,4
Renoveringsklasse 2, kWh/m² år
Energiramme Renoveringsklasse 2, uden tillæg 97,2
Tillæg for særlige betingelser 0,0
Samlet energiramme 97,2
Samlet energibehov 31,2
Renoveringsklasse 1, kWh/m² år
Energiramme Renoveringsklasse 1, uden tillæg 73,0
Tillæg for særlige betingelser 0,0
Samlet energiramme 73,0
Samlet energibehov 31,2
Energiramme BR 2018, kWh/m² år
Energiramme BR 2018, uden tillæg 42,0
Tillæg for særlige betingelser 0,0
Samlet energiramme 42,0
Samlet energibehov 31,2
Energiramme lavenergi, kWh/m² år
Energiramme lavenergi, uden tillæg 33,0
Tillæg for særlige betingelser 0,0
Samlet energiramme 33,0
Samlet energibehov 31,2
Bidrag til energibehovet, kWh/m² år
Varme 34,0
El til bygningsdrift 0,8
Overtemperatur i rum 0,7
Netto behov, kWh/m² år
Rumopvarmning 23,8
Varmt brugsvand 10,3
Køling 0,0
Udvalgte elbehov, kWh/m² år
Belysning 3,1
Opvarmning af rum 0,0
Opvarmning af varmt brugsvand 0,2
Varmepumpe 0,0
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3,2
Pumper 0,5
Køling 0,0
Varmetab fra installationer, kWh/m² år
Rumopvarmning 0,0
Varmt brugsvand 5,0
Ydelse fra særlige kilder, kWh/m² år
Solvarme 0,0
Varmepumpe 0,0
Solceller 6,0
Vindmøller 0,0
Samlet elbehov, kWh/m² år
Elbehov 20,9
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NBU20- Miljø 73,57%
Skydebanevej Økonomi Opnåede DGNB Hjerte point 2310
Marianne Dyring-Olsen Social 70,2% 3140

kriterie nr Kriterie 
point

Indikator 
point Max

Kriterie 
point

Indikator 
point Max

PRO1.1 90,0 100 3 0 90,0% 1,8%
1

1.1 30,0 30
2

2.1 30,0 30
3

3.1 25,0 25
4

4.1 5,0 15
PRO1.4 100,0 110 3 0 ###### 1,8%

1 100,0 Max 100
1.1 50,0 80
1.2 50,0 50

Re 1.2

0,0 50

1.3

0,0 10

PRO1.5 100,0 100 2 0 ###### 1,2%
1 Max 30

1.1
10,0 10

20,0 20

2 Max 30

2.1

15,0 15

0,0 15

3 Max 30

3.1

30,0 30
4

DGNB Hjerte
Projekt navn 70,4% Proces 81,9%
DGNB Auditor: 76,3% Område 39,4% Mulige Hjerte

Udbudsmaterialet afspejler en grundig indledende planlægning.
Bæredygtighedsmål

Bæredygtighedsmål for projektet Der er opstillet bæredygtighedsmål for projektet

Kvalitet i forberedelsen af projektet

Projekt-/ kontrakt nr.: 66,7% Teknik 66,4% Samlet 
score

Indledende planlægning

Bæredygtighedsaspekter i udbudsmateriale

Skal udarbejdes

Der er udarbejdet en detaljeret drifts- og vedligeholdelsesplan i henhold til kravet 
herom i frivillig bæredygtighedsklasse. 

Vejledning om vedligehold og brug af bygningen

Information til offentligheden
Omfang af information til offentligheden Mulighed for flere point ved øget info i byggeperioden

Bæredygtighed i entrepriseudbud

Krav til sociale indsatser i udbudsmateriale

Brugerdeltagelse

Omfang af Indledende planlægning

Omfang af integration af bæredygtighedsaspekter i udbudsmateriale

INNOVATIONSORMÅDE
Forklaring: Der kan gives point for alternative, forpligtende sociale indsatser med 
fokus på beskæftigelse, uddannelse, integration, fastholdelse på arbejdsmarkedet 
eller lignende.
CIRKULÆR ØKONOMI BONUS
Forklaring: Kravene i udbuddet anmoder udtrykkeligt om genanvendelse eller 
genbrug af byggematerialer og -produkter i forbindelse med det konkrete projekt.

Omfang af brugerdeltagelse

Tegningsmaterialet svarer i væsentlig grad til den færdige bygning.

Der er udfærdiget vejledninger om vedligehold, inspektion og drift i det sædvanlige 
omfang svarende til bygningsreglementets krav herom. Disse vejledninger er 
overdraget til den driftsansvarlige. 

Vejledning om vedligehold, inspektion og drift

Opdatering af tegningsmateriale, skemaer, beregninger og anden dokumentation 
som udført

Opdatering af tegningsmateriale og beregninger for at afspejle bygningen, som 
bygget. 

Facility management manual

Udarbejdelse af en Facility Management (FM) manual 

Planlægning ved brug af BIM
En FM manual er udarbejdet og overdraget til driftsorganisationen 

Nr. Kriterium Indikator

D&V skal afleveres i MDOC-FM. Der udarbejdes manual/brugerhåndbog

Indikator Kommentarer / Bemærkninger AUDITOR

Der vil være en væsentlig brugerinddragelse i projektet

Fx vedr. beskæftigelse, uddannelse, integration, fastholdelse på arbejdsmarkedet

Kun krav om sortering og minimering af overskydende byggematerialer - ikke point

Udbudsmateriale stiller krav om frivillig bæredygtighedsklasse

Mulige point - ikke indeholdt pt.

Den relevante dokumentation og beregninger, såsom energirammeberegninger, 
lydisoleringsdokumentation, akustiske beregninger, brandsikkerhedskoncept, 
indeklimasimuleringer, dagslyssimuleringer mv. afspejler bygningen, som den 
faktisk er blevet bygget og udført.

Evalueringsmatrixe Børneinstitutioner 2020, DGNB2020// ændringsdato okt 2020 // Copyright DGNB GmbH / GBC
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BILAG 14 - DGNB SKEMA

NBU20- Miljø 73,57%
Skydebanevej Økonomi Opnåede DGNB Hjerte point 2310
Marianne Dyring-Olsen Social 70,2% 3140

kriterie nr Kriterie 
point

Indikator 
point Max

Kriterie 
point

Indikator 
point Max

PRO1.1 90,0 100 3 0 90,0% 1,8%
1

1.1 30,0 30
2

2.1 30,0 30
3

3.1 25,0 25
4

4.1 5,0 15
PRO1.4 100,0 110 3 0 ###### 1,8%

1 100,0 Max 100
1.1 50,0 80
1.2 50,0 50

Re 1.2

0,0 50

1.3

0,0 10

PRO1.5 100,0 100 2 0 ###### 1,2%
1 Max 30

1.1
10,0 10

20,0 20

2 Max 30

2.1

15,0 15

0,0 15

3 Max 30

3.1

30,0 30
4

DGNB Hjerte
Projekt navn 70,4% Proces 81,9%
DGNB Auditor: 76,3% Område 39,4% Mulige Hjerte

Udbudsmaterialet afspejler en grundig indledende planlægning.
Bæredygtighedsmål

Bæredygtighedsmål for projektet Der er opstillet bæredygtighedsmål for projektet

Kvalitet i forberedelsen af projektet

Projekt-/ kontrakt nr.: 66,7% Teknik 66,4% Samlet 
score

Indledende planlægning

Bæredygtighedsaspekter i udbudsmateriale

Skal udarbejdes

Der er udarbejdet en detaljeret drifts- og vedligeholdelsesplan i henhold til kravet 
herom i frivillig bæredygtighedsklasse. 

Vejledning om vedligehold og brug af bygningen

Information til offentligheden
Omfang af information til offentligheden Mulighed for flere point ved øget info i byggeperioden

Bæredygtighed i entrepriseudbud

Krav til sociale indsatser i udbudsmateriale

Brugerdeltagelse

Omfang af Indledende planlægning

Omfang af integration af bæredygtighedsaspekter i udbudsmateriale

INNOVATIONSORMÅDE
Forklaring: Der kan gives point for alternative, forpligtende sociale indsatser med 
fokus på beskæftigelse, uddannelse, integration, fastholdelse på arbejdsmarkedet 
eller lignende.
CIRKULÆR ØKONOMI BONUS
Forklaring: Kravene i udbuddet anmoder udtrykkeligt om genanvendelse eller 
genbrug af byggematerialer og -produkter i forbindelse med det konkrete projekt.

Omfang af brugerdeltagelse

Tegningsmaterialet svarer i væsentlig grad til den færdige bygning.

Der er udfærdiget vejledninger om vedligehold, inspektion og drift i det sædvanlige 
omfang svarende til bygningsreglementets krav herom. Disse vejledninger er 
overdraget til den driftsansvarlige. 

Vejledning om vedligehold, inspektion og drift

Opdatering af tegningsmateriale, skemaer, beregninger og anden dokumentation 
som udført

Opdatering af tegningsmateriale og beregninger for at afspejle bygningen, som 
bygget. 

Facility management manual

Udarbejdelse af en Facility Management (FM) manual 

Planlægning ved brug af BIM
En FM manual er udarbejdet og overdraget til driftsorganisationen 

Nr. Kriterium Indikator

D&V skal afleveres i MDOC-FM. Der udarbejdes manual/brugerhåndbog

Indikator Kommentarer / Bemærkninger AUDITOR

Der vil være en væsentlig brugerinddragelse i projektet

Fx vedr. beskæftigelse, uddannelse, integration, fastholdelse på arbejdsmarkedet

Kun krav om sortering og minimering af overskydende byggematerialer - ikke point

Udbudsmateriale stiller krav om frivillig bæredygtighedsklasse

Mulige point - ikke indeholdt pt.

Den relevante dokumentation og beregninger, såsom energirammeberegninger, 
lydisoleringsdokumentation, akustiske beregninger, brandsikkerhedskoncept, 
indeklimasimuleringer, dagslyssimuleringer mv. afspejler bygningen, som den 
faktisk er blevet bygget og udført.

Evalueringsmatrixe Børneinstitutioner 2020, DGNB2020// ændringsdato okt 2020 // Copyright DGNB GmbH / GBC

Checklist-point 
(TLP - Auditor)

Væ
gt

ni
ng

s 
fa

kt
or

H
JE

R
TE

 
VÆ

G
TN

IN
G Kommentarer / Bemærkninger AUDITOR

Pe
rfo

rm
an

ce
 

in
de

x

Væ
gt

ni
ng

17-02-2021 1 Copyright DGNB GmbH

89



Kriterie 
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point Max
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4.1 Max 20

10,0 10

20,0 20

PRO1.6 80,0 150 2 1 53,3% 1,8%
1 Max 100

1.1

0,0 30

1.2

0,0 20

1.3

0,0 30

1.4
0,0 20

2 Max 80
2.1

20,0 20

2.2
30,0 30

2.3

30,0 30

3 Max 100
3.1

0,0 30

3.2
0,0 100

4 Max 20
4.1

0,0 20

5. Max 50

0,0 35

Gennemførelse af en arkitektkonkurrence
Arkitektkonkurrence er holdt i overensstemmelse med Akademisk Arkitektforenings 
Konkurrenceregler eller en tilsvarende international proces iht. UNESCO og UIA, 
hvor en jury har evalueret og udvalgt arkitektforslagne.

Arkitektur og landskab vægter med 49%

Mulighed for variation i løsningsforslag
Der foreligger et skitseprojekt der foreskriver de overordnede arkitektoniske 
løsninger, men der er mulighed for variation inden for rammerne af skitseprojektet. 
15 point
De bydende totalentreprenører har stor frihed i den arkitektoniske løsning og 
konkurrenceudbuddet ligger op til bred variation i mulige løsninger, både i forhold 
til arkitektonisk greb og funktionel løsning af byggeprogram. 30 point

Jury bedømmelse
Byggeprojektet er blevet positivt evalueret med henblik på arkitektonisk kvalitet af 
et uafhængigt ekpertudvalg, baseret på akitektens redegørelse

Forventet point. Det undersøges ved GBC, om niveau 3 er tilstrækkeligt.

Proces for arkitektonisk kvalitet

Der er foretaget planlægning med BIM, og en kopi af en opdateret delmodel er 
leveret til driftsansvarlig og bygningsejer. Del af udbudsmateriale

DGNB Diamant - bonus Arkitektonisk og funktionel Kvalitet  
5.1 Projektet har gennemgået en DGNB Diamant Trin 1 evaluering og modtaget positiv 

tilbagemelding. Ved overvejende negativ tilbagemelding skal det dokumenteres 
hvordan input fra evalueringen er blevet inkluderet i det videre arbejde med 
projektet. 

Forventet point. Afhænger af den arkitektoniske evaluering.

Arkitektkonkurrence

Konkurrenceproces
Indbudt konkurrence (en eller flere faser; med udvælgelse af egnede deltagere). 
10 point
Åben konkurrence (en eller flere faser). 20 point
Implementering af det vindende projekt
Det vindende projekt er implementeret i projekteringen 10 point
Det vindende projekt er implementeret i projekteringen og udførelsen. 30 point

Udpegning af designteamet
Samtidig med offentliggørelse af vinderprojektet vælges designteamet bag 
vinderprojekt som rådgivningsteam til projekteringen.  

Totalentreprisekonkurrence
Gennemførelse af en totalentreprise konkurrence
Er der gennemført en totalentreprisekonkurrence eller en tilsvarende proces med 
tildeling efter økonomisk mest fordelagtige bud eller en projektkonkurrence, hvor 
bedømmelseskomite med arkitekt fagdommere har evalueret den arkitektoniske 
kvalitet af projekterne.
Vægtning af akitektonisk kvalitet
Tildelingskriteriet arkitektonisk kvalitet vægtes minimum med 20 %, og pris maks. 
40 %.

Gennemførelse af planlægning med BIM og levering af BIM-modellen

Byggeprojektet er blevet evalueret af et uafhængigt ekspertudvalg, udpeget af 
Akademisk Arkitektforening, som enestående og af høj arkitektonisk kvalitet set i et 
langtidsperspektiv. 
Alternativt har projektet opnået en DGNB Diamant ved Trin 2 evalueringForudgående variant undersøgelse
Der er ikke gennemført en arkitektkonkurrence eller jurybedømmelse, men 
designteamet har gennemført en variantundersøgelse med minimum 2 varianter i 
de indledende faser

Der er foretaget planlægning med BIM, og en kopi af den ajourførte komplette 
model er leveret til driftsansvarlig og bygningsejer.
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4.1 Max 20

10,0 10

20,0 20

PRO1.6 80,0 150 2 1 53,3% 1,8%
1 Max 100

1.1

0,0 30

1.2

0,0 20

1.3

0,0 30

1.4
0,0 20

2 Max 80
2.1

20,0 20
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30,0 30

3 Max 100
3.1

0,0 30

3.2
0,0 100

4 Max 20
4.1

0,0 20

5. Max 50

0,0 35

Gennemførelse af en arkitektkonkurrence
Arkitektkonkurrence er holdt i overensstemmelse med Akademisk Arkitektforenings 
Konkurrenceregler eller en tilsvarende international proces iht. UNESCO og UIA, 
hvor en jury har evalueret og udvalgt arkitektforslagne.

Arkitektur og landskab vægter med 49%

Mulighed for variation i løsningsforslag
Der foreligger et skitseprojekt der foreskriver de overordnede arkitektoniske 
løsninger, men der er mulighed for variation inden for rammerne af skitseprojektet. 
15 point
De bydende totalentreprenører har stor frihed i den arkitektoniske løsning og 
konkurrenceudbuddet ligger op til bred variation i mulige løsninger, både i forhold 
til arkitektonisk greb og funktionel løsning af byggeprogram. 30 point

Jury bedømmelse
Byggeprojektet er blevet positivt evalueret med henblik på arkitektonisk kvalitet af 
et uafhængigt ekpertudvalg, baseret på akitektens redegørelse

Forventet point. Det undersøges ved GBC, om niveau 3 er tilstrækkeligt.

Proces for arkitektonisk kvalitet

Der er foretaget planlægning med BIM, og en kopi af en opdateret delmodel er 
leveret til driftsansvarlig og bygningsejer. Del af udbudsmateriale

DGNB Diamant - bonus Arkitektonisk og funktionel Kvalitet  
5.1 Projektet har gennemgået en DGNB Diamant Trin 1 evaluering og modtaget positiv 

tilbagemelding. Ved overvejende negativ tilbagemelding skal det dokumenteres 
hvordan input fra evalueringen er blevet inkluderet i det videre arbejde med 
projektet. 

Forventet point. Afhænger af den arkitektoniske evaluering.

Arkitektkonkurrence

Konkurrenceproces
Indbudt konkurrence (en eller flere faser; med udvælgelse af egnede deltagere). 
10 point
Åben konkurrence (en eller flere faser). 20 point
Implementering af det vindende projekt
Det vindende projekt er implementeret i projekteringen 10 point
Det vindende projekt er implementeret i projekteringen og udførelsen. 30 point

Udpegning af designteamet
Samtidig med offentliggørelse af vinderprojektet vælges designteamet bag 
vinderprojekt som rådgivningsteam til projekteringen.  

Totalentreprisekonkurrence
Gennemførelse af en totalentreprise konkurrence
Er der gennemført en totalentreprisekonkurrence eller en tilsvarende proces med 
tildeling efter økonomisk mest fordelagtige bud eller en projektkonkurrence, hvor 
bedømmelseskomite med arkitekt fagdommere har evalueret den arkitektoniske 
kvalitet af projekterne.
Vægtning af akitektonisk kvalitet
Tildelingskriteriet arkitektonisk kvalitet vægtes minimum med 20 %, og pris maks. 
40 %.

Gennemførelse af planlægning med BIM og levering af BIM-modellen

Byggeprojektet er blevet evalueret af et uafhængigt ekspertudvalg, udpeget af 
Akademisk Arkitektforening, som enestående og af høj arkitektonisk kvalitet set i et 
langtidsperspektiv. 
Alternativt har projektet opnået en DGNB Diamant ved Trin 2 evalueringForudgående variant undersøgelse
Der er ikke gennemført en arkitektkonkurrence eller jurybedømmelse, men 
designteamet har gennemført en variantundersøgelse med minimum 2 varianter i 
de indledende faser

Der er foretaget planlægning med BIM, og en kopi af den ajourførte komplette 
model er leveret til driftsansvarlig og bygningsejer.
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NBU20- Miljø 73,57%
Skydebanevej Økonomi Opnåede DGNB Hjerte point 2310
Marianne Dyring-Olsen Social 70,2% 3140

kriterie nr Kriterie 
point

Indikator 
point Max

Kriterie 
point

Indikator 
point Max

PRO1.1 90,0 100 3 0 90,0% 1,8%
1

1.1 30,0 30
2

2.1 30,0 30
3

3.1 25,0 25
4

4.1 5,0 15
PRO1.4 100,0 110 3 0 ###### 1,8%

1 100,0 Max 100
1.1 50,0 80
1.2 50,0 50

Re 1.2

0,0 50

1.3

0,0 10

PRO1.5 100,0 100 2 0 ###### 1,2%
1 Max 30

1.1
10,0 10

20,0 20

2 Max 30

2.1

15,0 15

0,0 15

3 Max 30

3.1

30,0 30
4

DGNB Hjerte
Projekt navn 70,4% Proces 81,9%
DGNB Auditor: 76,3% Område 39,4% Mulige Hjerte

Udbudsmaterialet afspejler en grundig indledende planlægning.
Bæredygtighedsmål

Bæredygtighedsmål for projektet Der er opstillet bæredygtighedsmål for projektet

Kvalitet i forberedelsen af projektet

Projekt-/ kontrakt nr.: 66,7% Teknik 66,4% Samlet 
score

Indledende planlægning

Bæredygtighedsaspekter i udbudsmateriale

Skal udarbejdes

Der er udarbejdet en detaljeret drifts- og vedligeholdelsesplan i henhold til kravet 
herom i frivillig bæredygtighedsklasse. 

Vejledning om vedligehold og brug af bygningen

Information til offentligheden
Omfang af information til offentligheden Mulighed for flere point ved øget info i byggeperioden

Bæredygtighed i entrepriseudbud

Krav til sociale indsatser i udbudsmateriale

Brugerdeltagelse

Omfang af Indledende planlægning

Omfang af integration af bæredygtighedsaspekter i udbudsmateriale

INNOVATIONSORMÅDE
Forklaring: Der kan gives point for alternative, forpligtende sociale indsatser med 
fokus på beskæftigelse, uddannelse, integration, fastholdelse på arbejdsmarkedet 
eller lignende.
CIRKULÆR ØKONOMI BONUS
Forklaring: Kravene i udbuddet anmoder udtrykkeligt om genanvendelse eller 
genbrug af byggematerialer og -produkter i forbindelse med det konkrete projekt.

Omfang af brugerdeltagelse

Tegningsmaterialet svarer i væsentlig grad til den færdige bygning.

Der er udfærdiget vejledninger om vedligehold, inspektion og drift i det sædvanlige 
omfang svarende til bygningsreglementets krav herom. Disse vejledninger er 
overdraget til den driftsansvarlige. 

Vejledning om vedligehold, inspektion og drift

Opdatering af tegningsmateriale, skemaer, beregninger og anden dokumentation 
som udført

Opdatering af tegningsmateriale og beregninger for at afspejle bygningen, som 
bygget. 

Facility management manual

Udarbejdelse af en Facility Management (FM) manual 

Planlægning ved brug af BIM
En FM manual er udarbejdet og overdraget til driftsorganisationen 

Nr. Kriterium Indikator

D&V skal afleveres i MDOC-FM. Der udarbejdes manual/brugerhåndbog

Indikator Kommentarer / Bemærkninger AUDITOR

Der vil være en væsentlig brugerinddragelse i projektet

Fx vedr. beskæftigelse, uddannelse, integration, fastholdelse på arbejdsmarkedet

Kun krav om sortering og minimering af overskydende byggematerialer - ikke point

Udbudsmateriale stiller krav om frivillig bæredygtighedsklasse

Mulige point - ikke indeholdt pt.

Den relevante dokumentation og beregninger, såsom energirammeberegninger, 
lydisoleringsdokumentation, akustiske beregninger, brandsikkerhedskoncept, 
indeklimasimuleringer, dagslyssimuleringer mv. afspejler bygningen, som den 
faktisk er blevet bygget og udført.
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Gennemførelse af en arkitektkonkurrence
Arkitektkonkurrence er holdt i overensstemmelse med Akademisk Arkitektforenings 
Konkurrenceregler eller en tilsvarende international proces iht. UNESCO og UIA, 
hvor en jury har evalueret og udvalgt arkitektforslagne.

Arkitektur og landskab vægter med 49%

Mulighed for variation i løsningsforslag
Der foreligger et skitseprojekt der foreskriver de overordnede arkitektoniske 
løsninger, men der er mulighed for variation inden for rammerne af skitseprojektet. 
15 point
De bydende totalentreprenører har stor frihed i den arkitektoniske løsning og 
konkurrenceudbuddet ligger op til bred variation i mulige løsninger, både i forhold 
til arkitektonisk greb og funktionel løsning af byggeprogram. 30 point

Jury bedømmelse
Byggeprojektet er blevet positivt evalueret med henblik på arkitektonisk kvalitet af 
et uafhængigt ekpertudvalg, baseret på akitektens redegørelse

Forventet point. Det undersøges ved GBC, om niveau 3 er tilstrækkeligt.

Proces for arkitektonisk kvalitet

Der er foretaget planlægning med BIM, og en kopi af en opdateret delmodel er 
leveret til driftsansvarlig og bygningsejer. Del af udbudsmateriale

DGNB Diamant - bonus Arkitektonisk og funktionel Kvalitet  
5.1 Projektet har gennemgået en DGNB Diamant Trin 1 evaluering og modtaget positiv 

tilbagemelding. Ved overvejende negativ tilbagemelding skal det dokumenteres 
hvordan input fra evalueringen er blevet inkluderet i det videre arbejde med 
projektet. 

Forventet point. Afhænger af den arkitektoniske evaluering.

Arkitektkonkurrence

Konkurrenceproces
Indbudt konkurrence (en eller flere faser; med udvælgelse af egnede deltagere). 
10 point
Åben konkurrence (en eller flere faser). 20 point
Implementering af det vindende projekt
Det vindende projekt er implementeret i projekteringen 10 point
Det vindende projekt er implementeret i projekteringen og udførelsen. 30 point

Udpegning af designteamet
Samtidig med offentliggørelse af vinderprojektet vælges designteamet bag 
vinderprojekt som rådgivningsteam til projekteringen.  

Totalentreprisekonkurrence
Gennemførelse af en totalentreprise konkurrence
Er der gennemført en totalentreprisekonkurrence eller en tilsvarende proces med 
tildeling efter økonomisk mest fordelagtige bud eller en projektkonkurrence, hvor 
bedømmelseskomite med arkitekt fagdommere har evalueret den arkitektoniske 
kvalitet af projekterne.
Vægtning af akitektonisk kvalitet
Tildelingskriteriet arkitektonisk kvalitet vægtes minimum med 20 %, og pris maks. 
40 %.

Gennemførelse af planlægning med BIM og levering af BIM-modellen

Byggeprojektet er blevet evalueret af et uafhængigt ekspertudvalg, udpeget af 
Akademisk Arkitektforening, som enestående og af høj arkitektonisk kvalitet set i et 
langtidsperspektiv. 
Alternativt har projektet opnået en DGNB Diamant ved Trin 2 evalueringForudgående variant undersøgelse
Der er ikke gennemført en arkitektkonkurrence eller jurybedømmelse, men 
designteamet har gennemført en variantundersøgelse med minimum 2 varianter i 
de indledende faser

Der er foretaget planlægning med BIM, og en kopi af den ajourførte komplette 
model er leveret til driftsansvarlig og bygningsejer.
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Gennemførelse af en arkitektkonkurrence
Arkitektkonkurrence er holdt i overensstemmelse med Akademisk Arkitektforenings 
Konkurrenceregler eller en tilsvarende international proces iht. UNESCO og UIA, 
hvor en jury har evalueret og udvalgt arkitektforslagne.

Arkitektur og landskab vægter med 49%

Mulighed for variation i løsningsforslag
Der foreligger et skitseprojekt der foreskriver de overordnede arkitektoniske 
løsninger, men der er mulighed for variation inden for rammerne af skitseprojektet. 
15 point
De bydende totalentreprenører har stor frihed i den arkitektoniske løsning og 
konkurrenceudbuddet ligger op til bred variation i mulige løsninger, både i forhold 
til arkitektonisk greb og funktionel løsning af byggeprogram. 30 point

Jury bedømmelse
Byggeprojektet er blevet positivt evalueret med henblik på arkitektonisk kvalitet af 
et uafhængigt ekpertudvalg, baseret på akitektens redegørelse

Forventet point. Det undersøges ved GBC, om niveau 3 er tilstrækkeligt.

Proces for arkitektonisk kvalitet

Der er foretaget planlægning med BIM, og en kopi af en opdateret delmodel er 
leveret til driftsansvarlig og bygningsejer. Del af udbudsmateriale

DGNB Diamant - bonus Arkitektonisk og funktionel Kvalitet  
5.1 Projektet har gennemgået en DGNB Diamant Trin 1 evaluering og modtaget positiv 

tilbagemelding. Ved overvejende negativ tilbagemelding skal det dokumenteres 
hvordan input fra evalueringen er blevet inkluderet i det videre arbejde med 
projektet. 

Forventet point. Afhænger af den arkitektoniske evaluering.

Arkitektkonkurrence

Konkurrenceproces
Indbudt konkurrence (en eller flere faser; med udvælgelse af egnede deltagere). 
10 point
Åben konkurrence (en eller flere faser). 20 point
Implementering af det vindende projekt
Det vindende projekt er implementeret i projekteringen 10 point
Det vindende projekt er implementeret i projekteringen og udførelsen. 30 point

Udpegning af designteamet
Samtidig med offentliggørelse af vinderprojektet vælges designteamet bag 
vinderprojekt som rådgivningsteam til projekteringen.  

Totalentreprisekonkurrence
Gennemførelse af en totalentreprise konkurrence
Er der gennemført en totalentreprisekonkurrence eller en tilsvarende proces med 
tildeling efter økonomisk mest fordelagtige bud eller en projektkonkurrence, hvor 
bedømmelseskomite med arkitekt fagdommere har evalueret den arkitektoniske 
kvalitet af projekterne.
Vægtning af akitektonisk kvalitet
Tildelingskriteriet arkitektonisk kvalitet vægtes minimum med 20 %, og pris maks. 
40 %.

Gennemførelse af planlægning med BIM og levering af BIM-modellen

Byggeprojektet er blevet evalueret af et uafhængigt ekspertudvalg, udpeget af 
Akademisk Arkitektforening, som enestående og af høj arkitektonisk kvalitet set i et 
langtidsperspektiv. 
Alternativt har projektet opnået en DGNB Diamant ved Trin 2 evalueringForudgående variant undersøgelse
Der er ikke gennemført en arkitektkonkurrence eller jurybedømmelse, men 
designteamet har gennemført en variantundersøgelse med minimum 2 varianter i 
de indledende faser

Der er foretaget planlægning med BIM, og en kopi af den ajourførte komplette 
model er leveret til driftsansvarlig og bygningsejer.
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Gennemførelse af en arkitektkonkurrence
Arkitektkonkurrence er holdt i overensstemmelse med Akademisk Arkitektforenings 
Konkurrenceregler eller en tilsvarende international proces iht. UNESCO og UIA, 
hvor en jury har evalueret og udvalgt arkitektforslagne.

Arkitektur og landskab vægter med 49%

Mulighed for variation i løsningsforslag
Der foreligger et skitseprojekt der foreskriver de overordnede arkitektoniske 
løsninger, men der er mulighed for variation inden for rammerne af skitseprojektet. 
15 point
De bydende totalentreprenører har stor frihed i den arkitektoniske løsning og 
konkurrenceudbuddet ligger op til bred variation i mulige løsninger, både i forhold 
til arkitektonisk greb og funktionel løsning af byggeprogram. 30 point

Jury bedømmelse
Byggeprojektet er blevet positivt evalueret med henblik på arkitektonisk kvalitet af 
et uafhængigt ekpertudvalg, baseret på akitektens redegørelse

Forventet point. Det undersøges ved GBC, om niveau 3 er tilstrækkeligt.

Proces for arkitektonisk kvalitet

Der er foretaget planlægning med BIM, og en kopi af en opdateret delmodel er 
leveret til driftsansvarlig og bygningsejer. Del af udbudsmateriale

DGNB Diamant - bonus Arkitektonisk og funktionel Kvalitet  
5.1 Projektet har gennemgået en DGNB Diamant Trin 1 evaluering og modtaget positiv 

tilbagemelding. Ved overvejende negativ tilbagemelding skal det dokumenteres 
hvordan input fra evalueringen er blevet inkluderet i det videre arbejde med 
projektet. 

Forventet point. Afhænger af den arkitektoniske evaluering.

Arkitektkonkurrence

Konkurrenceproces
Indbudt konkurrence (en eller flere faser; med udvælgelse af egnede deltagere). 
10 point
Åben konkurrence (en eller flere faser). 20 point
Implementering af det vindende projekt
Det vindende projekt er implementeret i projekteringen 10 point
Det vindende projekt er implementeret i projekteringen og udførelsen. 30 point

Udpegning af designteamet
Samtidig med offentliggørelse af vinderprojektet vælges designteamet bag 
vinderprojekt som rådgivningsteam til projekteringen.  

Totalentreprisekonkurrence
Gennemførelse af en totalentreprise konkurrence
Er der gennemført en totalentreprisekonkurrence eller en tilsvarende proces med 
tildeling efter økonomisk mest fordelagtige bud eller en projektkonkurrence, hvor 
bedømmelseskomite med arkitekt fagdommere har evalueret den arkitektoniske 
kvalitet af projekterne.
Vægtning af akitektonisk kvalitet
Tildelingskriteriet arkitektonisk kvalitet vægtes minimum med 20 %, og pris maks. 
40 %.

Gennemførelse af planlægning med BIM og levering af BIM-modellen

Byggeprojektet er blevet evalueret af et uafhængigt ekspertudvalg, udpeget af 
Akademisk Arkitektforening, som enestående og af høj arkitektonisk kvalitet set i et 
langtidsperspektiv. 
Alternativt har projektet opnået en DGNB Diamant ved Trin 2 evalueringForudgående variant undersøgelse
Der er ikke gennemført en arkitektkonkurrence eller jurybedømmelse, men 
designteamet har gennemført en variantundersøgelse med minimum 2 varianter i 
de indledende faser

Der er foretaget planlægning med BIM, og en kopi af den ajourførte komplette 
model er leveret til driftsansvarlig og bygningsejer.
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INNOVATIONS OMRÅDE
Forklaring: Der kan gives point for alternative, innovative, nye koncepter, processer 
og teknologier, som reducerer støjforureningen, som byggepladsarbejderne og det 
omkringliggende miljø er udsat for.

Byggeplads/byggeproces

Projektet har desuden opnået en DGNB Diamant ved Trin 2 evaluering.
(bonus for trin 2 evaluering kan ikke kombineres med indikator 3.1 og 3.2) 

Minimering og sortering af affald på byggepladsen BH-krav om min. 20 point
Koncept for minimering og sortering af affald på byggepladsen. 
Der er formuleret et koncept for minimering og sortering af affald på byggepladsen.

Lavt støj- og vibrationsniveau på byggepladsen
Koncept for minimering af støj- og vibrationsniveau på byggepladsen
Der er udarbejdet et koncept for at minimere støj- og vibrationsniveauet på 
byggepladsen. 
Informering af deltagere i byggeprocessen på byggepladsen
Informering af alle involveret i byggeprocessen med fokus på problematikken 
vedrørende minimering af støj og vibrationer på byggepladsen. Introduktionsmøde/film for alle på byggepladsen

Gennemgang af det implementerede arbejde
Gennemgang og dokumentation af arbejdet relateret til minimering af støj- og 
vibrationsniveau på byggepladsen. 

Informering af deltagere i byggeprocessen på byggepladsen
Informering af for alle involveret i byggeprocessen med fokus på problematikken 
vedrørende affaldsforebyggelse og sortering eller sparring med 
affaldslogistikeksperter.Gennemgang af det implementerede arbejde
Gennemgang og dokumentation af arbejdet relateret til minimering og sortering af 
affald på byggepladsen.

Rapport fra affaldssorterings-firma

CIRKULÆR ØKONOMI BONUS
Forklaring: Innovative/nye koncepter, konstruktionsmetoder eller teknologier der 
markant reducerer mængden af genereret affald på byggepladsen.

Miljøbeskyttelse på byggepladsen (miljøbeskyttelse af byggegrunden)

1.1

Opgørelse af byggeaffald fra byggeprocessen i overensstemmelse med 
kravet om ressourceanvendelse på byggepladsen i frivillig bæredygtighedsklasse.

Mulige point

Koncept for miljøbeskyttelse på byggepladsen
Der er udarbejdet et koncept for at minimere støvniveauet på byggepladsen.

Byggeplads med lavt støjniveau

Koncept for miljøbeskyttelse på byggepladsen
Der er udarbejdet et koncept for jord- og grundvandsbeskyttelse på relevante 
installationer på byggepladsen, herunder containere og maskiner. Konceptet er 
integreret i udbudsspecifikationer.

Informering af deltagere i byggeprocessen på byggepladsen
Informering af alle involveret i byggeprocessen med fokus på problematikker 
vedrørende minimering af støvniveauet på byggepladsen.
Gennemgang af det implementerede arbejde
Gennemgang og dokumentation af arbejdet relateret til minimering af støvniveau.

INNOVATIONS OMRÅDE
Forklaring: Der kan gives point for alternative, innovative, nye koncepter, processer 
og teknologier, som reducerer støvforureningen, som byggepladsarbejderne og det 
omkringliggende miljø er udsat for.

Krav i udbudsmaterialet

Introduktionsmøde/film for alle på byggepladsen

Koncept indarbejdes i byggepladsmanual

Mulige point
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Informering af deltagere i byggeprocessen på byggepladsen
Informering af alle involveret i byggeprocessen med fokus på problematikker 
vedrørende jord- og grundvandsbeskyttelse.
Gennemgang af det implementerede arbejde
Gennemgang og dokumentation af arbejdet relateret til miljøbeskyttelse på 
byggegrunden.

Mulige point
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INNOVATIONS OMRÅDE
Forklaring: Der kan gives point for alternative, innovative, nye koncepter, processer 
og teknologier, som reducerer støjforureningen, som byggepladsarbejderne og det 
omkringliggende miljø er udsat for.

Byggeplads/byggeproces

Projektet har desuden opnået en DGNB Diamant ved Trin 2 evaluering.
(bonus for trin 2 evaluering kan ikke kombineres med indikator 3.1 og 3.2) 

Minimering og sortering af affald på byggepladsen BH-krav om min. 20 point
Koncept for minimering og sortering af affald på byggepladsen. 
Der er formuleret et koncept for minimering og sortering af affald på byggepladsen.

Lavt støj- og vibrationsniveau på byggepladsen
Koncept for minimering af støj- og vibrationsniveau på byggepladsen
Der er udarbejdet et koncept for at minimere støj- og vibrationsniveauet på 
byggepladsen. 
Informering af deltagere i byggeprocessen på byggepladsen
Informering af alle involveret i byggeprocessen med fokus på problematikken 
vedrørende minimering af støj og vibrationer på byggepladsen. Introduktionsmøde/film for alle på byggepladsen

Gennemgang af det implementerede arbejde
Gennemgang og dokumentation af arbejdet relateret til minimering af støj- og 
vibrationsniveau på byggepladsen. 

Informering af deltagere i byggeprocessen på byggepladsen
Informering af for alle involveret i byggeprocessen med fokus på problematikken 
vedrørende affaldsforebyggelse og sortering eller sparring med 
affaldslogistikeksperter.Gennemgang af det implementerede arbejde
Gennemgang og dokumentation af arbejdet relateret til minimering og sortering af 
affald på byggepladsen.

Rapport fra affaldssorterings-firma

CIRKULÆR ØKONOMI BONUS
Forklaring: Innovative/nye koncepter, konstruktionsmetoder eller teknologier der 
markant reducerer mængden af genereret affald på byggepladsen.

Miljøbeskyttelse på byggepladsen (miljøbeskyttelse af byggegrunden)

1.1

Opgørelse af byggeaffald fra byggeprocessen i overensstemmelse med 
kravet om ressourceanvendelse på byggepladsen i frivillig bæredygtighedsklasse.

Mulige point

Koncept for miljøbeskyttelse på byggepladsen
Der er udarbejdet et koncept for at minimere støvniveauet på byggepladsen.

Byggeplads med lavt støjniveau

Koncept for miljøbeskyttelse på byggepladsen
Der er udarbejdet et koncept for jord- og grundvandsbeskyttelse på relevante 
installationer på byggepladsen, herunder containere og maskiner. Konceptet er 
integreret i udbudsspecifikationer.

Informering af deltagere i byggeprocessen på byggepladsen
Informering af alle involveret i byggeprocessen med fokus på problematikker 
vedrørende minimering af støvniveauet på byggepladsen.
Gennemgang af det implementerede arbejde
Gennemgang og dokumentation af arbejdet relateret til minimering af støvniveau.

INNOVATIONS OMRÅDE
Forklaring: Der kan gives point for alternative, innovative, nye koncepter, processer 
og teknologier, som reducerer støvforureningen, som byggepladsarbejderne og det 
omkringliggende miljø er udsat for.

Krav i udbudsmaterialet

Introduktionsmøde/film for alle på byggepladsen

Koncept indarbejdes i byggepladsmanual

Mulige point
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1.3
5,0 5

1.4
0,0 10

2 10,0 Max 25
2.1

5,0 5

2.2

5,0 10

2.3
0,0 10

Re 2

0,0 25

3 10,0 Max 25
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5,0 5

3.2
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3.3
0,0 10

Re 3

0,0 25

4 Max 25

4.1

5,0 5

INNOVATIONS OMRÅDE
Forklaring: Der kan gives point for alternative, innovative, nye koncepter, processer 
og teknologier, som reducerer støjforureningen, som byggepladsarbejderne og det 
omkringliggende miljø er udsat for.

Byggeplads/byggeproces

Projektet har desuden opnået en DGNB Diamant ved Trin 2 evaluering.
(bonus for trin 2 evaluering kan ikke kombineres med indikator 3.1 og 3.2) 

Minimering og sortering af affald på byggepladsen BH-krav om min. 20 point
Koncept for minimering og sortering af affald på byggepladsen. 
Der er formuleret et koncept for minimering og sortering af affald på byggepladsen.

Lavt støj- og vibrationsniveau på byggepladsen
Koncept for minimering af støj- og vibrationsniveau på byggepladsen
Der er udarbejdet et koncept for at minimere støj- og vibrationsniveauet på 
byggepladsen. 
Informering af deltagere i byggeprocessen på byggepladsen
Informering af alle involveret i byggeprocessen med fokus på problematikken 
vedrørende minimering af støj og vibrationer på byggepladsen. Introduktionsmøde/film for alle på byggepladsen

Gennemgang af det implementerede arbejde
Gennemgang og dokumentation af arbejdet relateret til minimering af støj- og 
vibrationsniveau på byggepladsen. 

Informering af deltagere i byggeprocessen på byggepladsen
Informering af for alle involveret i byggeprocessen med fokus på problematikken 
vedrørende affaldsforebyggelse og sortering eller sparring med 
affaldslogistikeksperter.Gennemgang af det implementerede arbejde
Gennemgang og dokumentation af arbejdet relateret til minimering og sortering af 
affald på byggepladsen.

Rapport fra affaldssorterings-firma

CIRKULÆR ØKONOMI BONUS
Forklaring: Innovative/nye koncepter, konstruktionsmetoder eller teknologier der 
markant reducerer mængden af genereret affald på byggepladsen.

Miljøbeskyttelse på byggepladsen (miljøbeskyttelse af byggegrunden)

1.1

Opgørelse af byggeaffald fra byggeprocessen i overensstemmelse med 
kravet om ressourceanvendelse på byggepladsen i frivillig bæredygtighedsklasse.

Mulige point

Koncept for miljøbeskyttelse på byggepladsen
Der er udarbejdet et koncept for at minimere støvniveauet på byggepladsen.

Byggeplads med lavt støjniveau

Koncept for miljøbeskyttelse på byggepladsen
Der er udarbejdet et koncept for jord- og grundvandsbeskyttelse på relevante 
installationer på byggepladsen, herunder containere og maskiner. Konceptet er 
integreret i udbudsspecifikationer.

Informering af deltagere i byggeprocessen på byggepladsen
Informering af alle involveret i byggeprocessen med fokus på problematikker 
vedrørende minimering af støvniveauet på byggepladsen.
Gennemgang af det implementerede arbejde
Gennemgang og dokumentation af arbejdet relateret til minimering af støvniveau.

INNOVATIONS OMRÅDE
Forklaring: Der kan gives point for alternative, innovative, nye koncepter, processer 
og teknologier, som reducerer støvforureningen, som byggepladsarbejderne og det 
omkringliggende miljø er udsat for.

Krav i udbudsmaterialet

Introduktionsmøde/film for alle på byggepladsen

Koncept indarbejdes i byggepladsmanual

Mulige point
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Informering af deltagere i byggeprocessen på byggepladsen
Informering af alle involveret i byggeprocessen med fokus på problematikker 
vedrørende jord- og grundvandsbeskyttelse.
Gennemgang af det implementerede arbejde
Gennemgang og dokumentation af arbejdet relateret til miljøbeskyttelse på 
byggegrunden.

Mulige point
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PRO2.1 60,0 110 2 0 60,0% 1,2%
1 25,0 Max 35

5,0 5

10,0 10

1.2
5,0 5

1.3
5,0 5

1.4
0,0 10

2 10,0 Max 25
2.1

5,0 5

2.2

5,0 10

2.3
0,0 10

Re 2

0,0 25

3 10,0 Max 25
3.1

5,0 5

3.2
5,0 10

3.3
0,0 10

Re 3

0,0 25

4 Max 25

4.1

5,0 5

INNOVATIONS OMRÅDE
Forklaring: Der kan gives point for alternative, innovative, nye koncepter, processer 
og teknologier, som reducerer støjforureningen, som byggepladsarbejderne og det 
omkringliggende miljø er udsat for.

Byggeplads/byggeproces

Projektet har desuden opnået en DGNB Diamant ved Trin 2 evaluering.
(bonus for trin 2 evaluering kan ikke kombineres med indikator 3.1 og 3.2) 

Minimering og sortering af affald på byggepladsen BH-krav om min. 20 point
Koncept for minimering og sortering af affald på byggepladsen. 
Der er formuleret et koncept for minimering og sortering af affald på byggepladsen.

Lavt støj- og vibrationsniveau på byggepladsen
Koncept for minimering af støj- og vibrationsniveau på byggepladsen
Der er udarbejdet et koncept for at minimere støj- og vibrationsniveauet på 
byggepladsen. 
Informering af deltagere i byggeprocessen på byggepladsen
Informering af alle involveret i byggeprocessen med fokus på problematikken 
vedrørende minimering af støj og vibrationer på byggepladsen. Introduktionsmøde/film for alle på byggepladsen

Gennemgang af det implementerede arbejde
Gennemgang og dokumentation af arbejdet relateret til minimering af støj- og 
vibrationsniveau på byggepladsen. 

Informering af deltagere i byggeprocessen på byggepladsen
Informering af for alle involveret i byggeprocessen med fokus på problematikken 
vedrørende affaldsforebyggelse og sortering eller sparring med 
affaldslogistikeksperter.Gennemgang af det implementerede arbejde
Gennemgang og dokumentation af arbejdet relateret til minimering og sortering af 
affald på byggepladsen.

Rapport fra affaldssorterings-firma

CIRKULÆR ØKONOMI BONUS
Forklaring: Innovative/nye koncepter, konstruktionsmetoder eller teknologier der 
markant reducerer mængden af genereret affald på byggepladsen.

Miljøbeskyttelse på byggepladsen (miljøbeskyttelse af byggegrunden)

1.1

Opgørelse af byggeaffald fra byggeprocessen i overensstemmelse med 
kravet om ressourceanvendelse på byggepladsen i frivillig bæredygtighedsklasse.

Mulige point

Koncept for miljøbeskyttelse på byggepladsen
Der er udarbejdet et koncept for at minimere støvniveauet på byggepladsen.

Byggeplads med lavt støjniveau

Koncept for miljøbeskyttelse på byggepladsen
Der er udarbejdet et koncept for jord- og grundvandsbeskyttelse på relevante 
installationer på byggepladsen, herunder containere og maskiner. Konceptet er 
integreret i udbudsspecifikationer.

Informering af deltagere i byggeprocessen på byggepladsen
Informering af alle involveret i byggeprocessen med fokus på problematikker 
vedrørende minimering af støvniveauet på byggepladsen.
Gennemgang af det implementerede arbejde
Gennemgang og dokumentation af arbejdet relateret til minimering af støvniveau.

INNOVATIONS OMRÅDE
Forklaring: Der kan gives point for alternative, innovative, nye koncepter, processer 
og teknologier, som reducerer støvforureningen, som byggepladsarbejderne og det 
omkringliggende miljø er udsat for.

Krav i udbudsmaterialet

Introduktionsmøde/film for alle på byggepladsen

Koncept indarbejdes i byggepladsmanual

Mulige point
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1 25,0 Max 35

5,0 5
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1.2
5,0 5

1.3
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2 10,0 Max 25
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Re 2

0,0 25
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Re 3

0,0 25
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INNOVATIONS OMRÅDE
Forklaring: Der kan gives point for alternative, innovative, nye koncepter, processer 
og teknologier, som reducerer støjforureningen, som byggepladsarbejderne og det 
omkringliggende miljø er udsat for.

Byggeplads/byggeproces

Projektet har desuden opnået en DGNB Diamant ved Trin 2 evaluering.
(bonus for trin 2 evaluering kan ikke kombineres med indikator 3.1 og 3.2) 

Minimering og sortering af affald på byggepladsen BH-krav om min. 20 point
Koncept for minimering og sortering af affald på byggepladsen. 
Der er formuleret et koncept for minimering og sortering af affald på byggepladsen.

Lavt støj- og vibrationsniveau på byggepladsen
Koncept for minimering af støj- og vibrationsniveau på byggepladsen
Der er udarbejdet et koncept for at minimere støj- og vibrationsniveauet på 
byggepladsen. 
Informering af deltagere i byggeprocessen på byggepladsen
Informering af alle involveret i byggeprocessen med fokus på problematikken 
vedrørende minimering af støj og vibrationer på byggepladsen. Introduktionsmøde/film for alle på byggepladsen

Gennemgang af det implementerede arbejde
Gennemgang og dokumentation af arbejdet relateret til minimering af støj- og 
vibrationsniveau på byggepladsen. 

Informering af deltagere i byggeprocessen på byggepladsen
Informering af for alle involveret i byggeprocessen med fokus på problematikken 
vedrørende affaldsforebyggelse og sortering eller sparring med 
affaldslogistikeksperter.Gennemgang af det implementerede arbejde
Gennemgang og dokumentation af arbejdet relateret til minimering og sortering af 
affald på byggepladsen.

Rapport fra affaldssorterings-firma

CIRKULÆR ØKONOMI BONUS
Forklaring: Innovative/nye koncepter, konstruktionsmetoder eller teknologier der 
markant reducerer mængden af genereret affald på byggepladsen.

Miljøbeskyttelse på byggepladsen (miljøbeskyttelse af byggegrunden)

1.1

Opgørelse af byggeaffald fra byggeprocessen i overensstemmelse med 
kravet om ressourceanvendelse på byggepladsen i frivillig bæredygtighedsklasse.

Mulige point

Koncept for miljøbeskyttelse på byggepladsen
Der er udarbejdet et koncept for at minimere støvniveauet på byggepladsen.

Byggeplads med lavt støjniveau

Koncept for miljøbeskyttelse på byggepladsen
Der er udarbejdet et koncept for jord- og grundvandsbeskyttelse på relevante 
installationer på byggepladsen, herunder containere og maskiner. Konceptet er 
integreret i udbudsspecifikationer.

Informering af deltagere i byggeprocessen på byggepladsen
Informering af alle involveret i byggeprocessen med fokus på problematikker 
vedrørende minimering af støvniveauet på byggepladsen.
Gennemgang af det implementerede arbejde
Gennemgang og dokumentation af arbejdet relateret til minimering af støvniveau.

INNOVATIONS OMRÅDE
Forklaring: Der kan gives point for alternative, innovative, nye koncepter, processer 
og teknologier, som reducerer støvforureningen, som byggepladsarbejderne og det 
omkringliggende miljø er udsat for.

Krav i udbudsmaterialet

Introduktionsmøde/film for alle på byggepladsen

Koncept indarbejdes i byggepladsmanual

Mulige point
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PRO2.2 80,0 100 3 3 80,0% 1,8%

1
1.1

10,0 10

2
2.1 60,0 Max 60

2.1.1 Der udføres målinger af bygningens lufttæthed (fx blowerdoor test). 
Resultaterne dokumenteres i detaljer. 10,0 10

2.1.2 Der udføres termografisk kvalitetssikring. 10,0 10
2.1.3 Efterklangstid er målt for relevante og repræsentative rum. 10,0 10 ######
2.1.4 Luftlydisolation mellem rum er målt for repræsentative bygningsdele. 10,0 10 ######
2.1.5 Trinlydniveau mellem rum er målt for repræsentative bygningsdele. 10,0 10 ######
2.1.6 Andre relevante kvalitetskontrolmålinger er udført (f.eks. 

emissionskontrolmålinger, røgudsugningstest, lydmålinger vedrørende 
dæmpning af ekstern støjindtrængning gennem facade mv.). 10,0 10 ######

Re 2.1

0,0 60 0,0%

3
3.1

0,0 20

4

10,0 10

0,0 10

PRO2.3 90,0 100 4 2 90,0% 2,4%

1
1.1 

50,0 50

2
2.1 10,0 10

Dokumentation af kvalitet i udførelsen

Udført funktions- og performancetest
Der er udarbejdet en plan for måling og overvågning af de tekniske installationer, 
hvor det er sikret, at der er opsat tilstrækkeligt antal målere til at funktionen af 
installationerne kan testes. Alle anlægsdele underkastes en funktionsafprøvning iht 
bygningsreglementets krav. 30 point
Som ovenfor og desuden er der gennemført tværfaglige og systemorienterede 
performancetests, der rækker videre end omfanget end bygningsreglementets krav 
om funktionsafprøvning. 50 point

Skimmelforebyggelse

4.1

Der er udarbejdet og implementeret et udtørringsprogram for byggeprocessen for 
at sikre, at bygningskomponenterne er tilstrækkeligt tørre før de indelukkes m.m.

Commissioning

50 point iht. udbudsmateriale

Udarbejdes i kvalittssikringsmaterialet

Mulige point

Implementering af kvalitetskontrol

Byggepladsledelsen er blevet instrueret på baggrund af fastsatte kravlister for 
anvendte byggematerialer (med link til kriterierne ENV1.2, ENV1.3 og SOC1.2). 
Desuden er udført løbende kvalitetssikring af byggematerialer på byggepladsen, 
med detaljeret kontrol af hvorvidt de anvendte byggematerialer stemmer overens 
med den fastsatte kravliste.

Plan for kvalitetskontrol
Plan for kvalitetskontrol af færdigt byggeri
Der er udarbejdet en kvalitetssikringsplan for den færdige bygning med fokus på 
relevante målinger og angive de personer, der er ansvarlige for opgaverne. Forventede point

Målinger med henblik på kvalitetskontrol

INNOVATIONSOMRÅDE
Forklaring: Der kan gives point for alternative målinger, der efterviser høj kvalitet af 
specifikke bygningsdele eller bygningen i sin helhed, og som i forvejen ikke er 
lovkrav, myndighedskrav eller almindelig praksis.

Kvalitetssikring af byggematerialer

Krav i udbudsmateriale

Krav i udbudsmateriale

Krav i udbudsmateriale

Krav i udbudsmateriale om måling af installationsstøj

Mulige point

40 point iht. udbudsmateriale
Dokumentation for nedsættelse af en commissioning-organisation, som har til 
opdrag at sikre commissioning-aktiviteter til og med 1-års gennemgangen.  

Forebyggelse og afhjælpning af fugt i byggematerialer
Der er udarbejdet en plan for håndtering af fugt med visuel modtagekontrol og for 
opbevaring af materialer på byggepladsen.

Måling og registrering, indregulering og performancetest

Commissioning
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2.2

10,0 10

2.3

10,0 10

2.4
10,0 10

2.5

0,0 10

2.6

0,0 10

Re 2.

0,0 60

PRO2.4 70,0 100 1 1 70,0% 0,6%

1 35,0 Max 35 
1.1

15,0 15

1.2
20,0 20

Re 2.1

0,0 35

2
2.1

0,0 30

3
3.1

35,0 35

Brugerkommunikation

Mulige point

Udarbejdelse af teknisk brugermanual
Der er udarbejdet en teknisk brugermanual Der udarbejdes teknisk brugermanual

Dokumentation for at commissioning-organisationens leder og fagpersoner er 
ansat i et firma, der er uafhængigt af projektering og udførelse af byggeriet (dvs. at 
hvis f.eks. byggeledelse er udbudt separat, kan commissioning-lederen godt 
arbejde for byggeledelsen, hvis det samme firma ikke er involveret i projektering og 
udførelse).

Bæredygtighedsinformationssystem
Implementering af informationssystem for bygningens bæredygtighed
Der er udarbejdet et og installeret et informationssystem for bygningens 
bæredygtighed.

Dette informationssystem skal tilbyde information ved hjælp af forskellige informationsmedier 
(skærme, klistermærker, plakater, mærkater, mærkning osv.) om de energi- og 
vandbesparelser, der er opnået i bygningen, målsætninger for 
bygningens energiforbrug osv. Det er optimalt, hvis bygningens brugere løbende kan følge 
med i, hvordan bygningen og brugerne performer i forhold til forventet.  
Mulige point?

Teknisk brugermanual 

Bæredygtigheds håndbog
Der er udarbejdet en bæredygtighedshåndbog henvendt til personalet/brugerne 
med information om bygningens anvendelse. Bæredygtighedshåndbogen forklarer 
sammenhænge i bygningens tekniske installationer og de forudsætninger, der skal 
opfyldes, for at de fungerer korrekt. I vejledningen indgår miljømæssige 
bæredygtighedsaspekter med information om minimering af energi- og 
vandforbrug.

Bæredygtighedshåndbogen indeholder desuden information om optimering af 
indeklimaet ved almindelig brug af bygningen. Heri kan indgå en tjekliste til 
brugerne, der kan hjælpe dem til at sikre en bæredygtig brug af bygningen.

Mulige point

INNOVATIONSOMRÅDE
Forklaring: Alternative informationskanaler er taget i brug for at oplyse bygningens 
brugerne og gæster om hvordan bygninger i byggefase og driftsfase er 
bæredygtigt og hvordan brugerne kan understøtte bygningens bæredygtighed ved 
deres adfærd. 

Dokumentation for sikring af målbare commissioning-krav samt perioder afsat i 
byggeriets hovedtidsplan til alle DS3090-aktiviteter inkl. indbyrdes afhængigheder 
til færdiggørelser af forudsatte projekterings- og udførelsesaktiviteter.

Dokumentation for fremkomsten af en projektbasis samt udførelse af tværfaglige 
commissioning-granskninger af projektforslag og hovedprojekt.
Der er gennemført en commissioning-proces med løbende indregulering og 
efterjustering i de første 14 måneder af driftstiden, eller det er aftalt, at denne 
procedure skal være gennemført.
Der foreligger en fuldstændig dokumentation, eller det er aftalt, at en sådan 
dokumentation skal udarbejdes.
Desuden er der udført en funktions- og ydelseskontrol, som bekræfter at 
ordregiverens specifikke krav er opfyldt.
Der foreligger et koncept, der sikrer, at brugen kontrolleres og optimeres 
kontinuerligt.
Dokumentation for at der udover gennemførelse af en fuld commissioning-proces 
er en plan for fortløbende commissioning-aktiviteter inkl. monitorerende 
commissioning samt et organisationsdiagram for den organisation, der efter det 
første driftsår skal tage over efter den organisation, der håndter første 
driftsperiode.
INNOVATIONSOMRÅDE
Forklaring: Ekstra eller alternative målinger eller anden kvalitetssikring kan tildeles 
point her, hvis de dokumenterer at bygningen og/eller de tilhørende bygningsdele 
er af højere kvalitet end lovgivningen foreskriver og at løsningerne ikke er kendt 
som normal praksis.
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ENV1.1 70,0 140 8 0 70,0% 9,4%
1 15,0 Max 20

0,0 5

5,0 5 ######

Re 1.1
0,0 10

1.2

10,0 10

2

3.1 40,0 75

3

3.1
3.1.1 GWP for bygningens LCA er mindre end målværdien. 30 point opnås, hvis 

ækvivalent CO2-udledning er 50 % af referenceværdien. For reduktioner 
lavere end 50 % kan der interpoleres.

0,0 30

3.2
3.2.1 Der er udført beregning af fase A4 Transport til byggeplads. Beregning er 

udført i henhold til vejledning for frivillig bæredygtighedsklasse. 5,0 5

3.2.2 Der er udført beregning af fase A5 Opførelse/montering. Beregning er 
udført i henhold til vejledning for frivillig bæredygtighedsklasse. 5,0 5

5
6.1 5,0 5 ######

ENV1.2 30,0 100 4 0 30,0% 4,7%

1

1.1 30,0 100

ENV1.3 100,0 100 2 0 ###### 2,3%

1
1.1

50,0 50

1.2
50,0 50

ENV2.2 95,0 100 2 0 95,0% 2,3%

1

1.1

Bygningsvariationer eller bygningsdele, der overvejes i den tidlige designfase, 
sammenlignes med hensyn til deres potentielle miljøpåvirkninger på baggrund af 
valg af konstruktionsprincipper, materialevalg og volumenstudier. Resultaterne 
anvendes som en del af beslutningsgrundlaget i forbindelse med de specifikke 
designvalg.

Livscyklusvurdering

Køling uden halogenerede/delvist halogenerede kølemidler
GWP faktor for kølemidler 
Ingen brug af kølemidler med GWP faktor ≥ 150 kg CO2 ækvivalent.

Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning

INNOVATIONS OMRÅDE
Forklaring: Alternative tilgange, der opnår integration af livscyklusvurderinger for 
bygningen i planlægningsprocessen kan opfylde indikatoren.

Særlig indsats for at reducere klimabelastning gennem hele livscyklus

Point vil tilstræbes

LCA-resultater ift. referenceværdier

Vægtede miljøpåvirkningskategorier for den samlede (færdige) bygning Minimumskrav fra udbudsmaterialet er 40 point

KLIMABONUS

Drikkevandsbehov og spildevandsudledning

Miljøfarlige materialer

Opfyldelse af kvalitetstrin i henhold til kriterie matrix bilag 1

Ansvarsbevidst ressourceindvinding

Krav i udbudsmateriale

Krav i udbudsmateriale - opfyldelse af kvalitetstrin 2

Ingen kølemidler giver 5 point

Krav i udbudsmateriale

Krav i udbudsmateriale

Livscyklusvurdering i tidlig planlægningsfase
Integration af LCA i tidlig planlægningsfase
Der oprettes en livscyklusvurderingsmodel i tidlig planlægningsfase, skitseprojekt 
eller forprojekt og denne kommunikeres i planlægningsteamet.

LCA beregning udført for yderligere faser

Natursten fra dokumenteret ansvarlig oprindelse
Al anvendt natursten i bygning og i terræn er fra dokumenteret ansvarlig oprindelse Krav i udbudsmateriale

Ansvarlig oprindelse af byggematerialer
Træ fra dokumenteret ansvarlig skovdrift
Kvalitetstrin 1: 50 % dokumenteret ansvarlig ressource. 10 point
Kvalitetstrin 2: 75 % dokumenteret ansvarlig ressource. 30 point
Kvalitetstrin 3: 90 % dokumenteret ansvarlig ressource. 50 point

Miljøricisi relateret til byggevarer

Udførelse af LCA i overensstemmelse med frivillig bæredygtighedsklasse
Livscyklusvurderingen er i udført overensstemmelse med kravet om 
livscyklusvurdering i den frivillige bæredygtighedsklasse (tilsvarende indikator 3) og 
livscyklusvurderingen er dokumenteret i forbindelse med tidspunktet for ansøgning 
om byggetilladelse og ved færdigmelding af byggeriet.

Krav i udbudsmateriale
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ENV1.1 70,0 140 8 0 70,0% 9,4%
1 15,0 Max 20

0,0 5

5,0 5 ######

Re 1.1
0,0 10

1.2

10,0 10

2

3.1 40,0 75

3

3.1
3.1.1 GWP for bygningens LCA er mindre end målværdien. 30 point opnås, hvis 

ækvivalent CO2-udledning er 50 % af referenceværdien. For reduktioner 
lavere end 50 % kan der interpoleres.

0,0 30

3.2
3.2.1 Der er udført beregning af fase A4 Transport til byggeplads. Beregning er 

udført i henhold til vejledning for frivillig bæredygtighedsklasse. 5,0 5

3.2.2 Der er udført beregning af fase A5 Opførelse/montering. Beregning er 
udført i henhold til vejledning for frivillig bæredygtighedsklasse. 5,0 5

5
6.1 5,0 5 ######

ENV1.2 30,0 100 4 0 30,0% 4,7%

1

1.1 30,0 100

ENV1.3 100,0 100 2 0 ###### 2,3%

1
1.1

50,0 50

1.2
50,0 50

ENV2.2 95,0 100 2 0 95,0% 2,3%

1

1.1

Bygningsvariationer eller bygningsdele, der overvejes i den tidlige designfase, 
sammenlignes med hensyn til deres potentielle miljøpåvirkninger på baggrund af 
valg af konstruktionsprincipper, materialevalg og volumenstudier. Resultaterne 
anvendes som en del af beslutningsgrundlaget i forbindelse med de specifikke 
designvalg.

Livscyklusvurdering

Køling uden halogenerede/delvist halogenerede kølemidler
GWP faktor for kølemidler 
Ingen brug af kølemidler med GWP faktor ≥ 150 kg CO2 ækvivalent.

Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning

INNOVATIONS OMRÅDE
Forklaring: Alternative tilgange, der opnår integration af livscyklusvurderinger for 
bygningen i planlægningsprocessen kan opfylde indikatoren.

Særlig indsats for at reducere klimabelastning gennem hele livscyklus

Point vil tilstræbes

LCA-resultater ift. referenceværdier

Vægtede miljøpåvirkningskategorier for den samlede (færdige) bygning Minimumskrav fra udbudsmaterialet er 40 point

KLIMABONUS

Drikkevandsbehov og spildevandsudledning

Miljøfarlige materialer

Opfyldelse af kvalitetstrin i henhold til kriterie matrix bilag 1

Ansvarsbevidst ressourceindvinding

Krav i udbudsmateriale

Krav i udbudsmateriale - opfyldelse af kvalitetstrin 2

Ingen kølemidler giver 5 point

Krav i udbudsmateriale

Krav i udbudsmateriale

Livscyklusvurdering i tidlig planlægningsfase
Integration af LCA i tidlig planlægningsfase
Der oprettes en livscyklusvurderingsmodel i tidlig planlægningsfase, skitseprojekt 
eller forprojekt og denne kommunikeres i planlægningsteamet.

LCA beregning udført for yderligere faser

Natursten fra dokumenteret ansvarlig oprindelse
Al anvendt natursten i bygning og i terræn er fra dokumenteret ansvarlig oprindelse Krav i udbudsmateriale

Ansvarlig oprindelse af byggematerialer
Træ fra dokumenteret ansvarlig skovdrift
Kvalitetstrin 1: 50 % dokumenteret ansvarlig ressource. 10 point
Kvalitetstrin 2: 75 % dokumenteret ansvarlig ressource. 30 point
Kvalitetstrin 3: 90 % dokumenteret ansvarlig ressource. 50 point

Miljøricisi relateret til byggevarer

Udførelse af LCA i overensstemmelse med frivillig bæredygtighedsklasse
Livscyklusvurderingen er i udført overensstemmelse med kravet om 
livscyklusvurdering i den frivillige bæredygtighedsklasse (tilsvarende indikator 3) og 
livscyklusvurderingen er dokumenteret i forbindelse med tidspunktet for ansøgning 
om byggetilladelse og ved færdigmelding af byggeriet.

Krav i udbudsmateriale
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5,0 5

ENV2.3 50,0 110 1 0 50,0% 1,2%

1
1.1

0,0 50

1.2

0,0 10

2
2.1

50,0 50

Vandforbrugsværdien
Dynamisk grænseværdi ≤ vandforbrugsværdi. 10 point
Dynamisk referenceværdi ≥ vandforbrugsværdi. 45 point
Dynamisk målværdi ≥ vandforbrugsværdi. 90 point

Omfang af "genbrugsarealer"

Skal detailberegnes - forventer maks. point

Udearealer

Vanding og vandtilbageholdelse

Der etableres forsinkelsesbassin til tilbagehold af regnvand.

Graden af jordbalance for grunden
Potentialet for genanvendelse af jord er delvist udnyttet. Jord, som er egnet, 
genanvendes i projektet eller i andre lokale projekter. Jord, der tilkøres projektet, er 
overskudsjord fra andre lokale projekter.
Der tilkøres/bortkøres maks. 50% af al genanvendelsesegnet jord. 15 point
Der tilkøres/bortkøres maks. 30% af al genanvendelsesegnet jord. 25 point
Der tilkøres/bortkøres maks. 20% af al genanvendelsesegnet jord. 40 point
Al jord, som er egnet, genanvendes i projektet. Der opnås maks. point for ikke at 
tilkøre/bortkøre jord. Der er opnået 100 % jordbalance for den del af jorden, som er 
egnet til genanvendelse. 50 point

Der er ikke behov for vanding af udarealer med drikkevand. Mulige point

Udearaler inkluderer elementer til tilbageholdelse af regnvand.

Arealanvendelse

Fyldjord anvendes til forlængelse af bakke syd for projektområdet. Der forventes derfor 100% 
genanvendelse af jorden.

Der er udført forureningsundersøgelse af grunden. Der er fundet tilstedeværelse af kategori 2 
jord i enkelte boreprøver. Dette vil blive indbygget i en kerne i nærliggende bakke. Der 
forventes ikke point, eftersom jorden ikke oprenses eller bortskaffes.

CIRKULÆR ØKONOMI BONUS – BROWNFIELD TRANSFORMATION
Forklaring: Betydelig forbedring af forurenet grund
Den eksisterende grund forbedres markant, hvis den forurenede jord bortskaffes 
korrekt eller oprenses. Jorden kategoriseres ved hjælp af jordklassificering.
Oprensning eller bortskaffelse af lettere forurenet jord, jf. bekendtgørelse nr. 1519 
af 14. december 2006, svarer til kategori 2-jord. 5 point
Oprensning eller bortskaffelse af stærk forurenet jord. Svarende til over kategori 2. 
10 point

 Jordbalance og jordhåndtering

Byggeområdet har tidligere været anvendt til legeplads for nærområdet. Der forventes ikke 
point i denne kategori. 

Nyudpeget byzone. 
Nyudlagte arealer der indenfor de seneste 10 år har ændret status fra landzone til 
byzone. 10 point
Byomdannelse og fortætning. 
Herunder byomdannelsesområder og transformationsområder. Indenfor en 
allerede eksisterende bebyggelsesstruktur, der allerede defineres under kategorien 
"beboelsesareal", "erhvervsareal" eller "trafikareal", eller som hidtil overvejende har 
været brugt til beboelse, industri, erhverv eller trafik, herunder også mindre 
ubebyggede arealer (lakuner) og braklagte arealer (dog uden nævneværdig 
forurening som følge af den tidligere anvendelse). 30 point
Arealet, der skal bruges til byggeformål, tages først og fremmest fra 
"genbrugsarealer" (”brownfields redevelopment“). Særligt ved (gen)anvendelse af 
forurenede arealer. 50 point
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ENV2.4 80,0 110 2 2 72,7% 2,6%

1 ######
1.1

20,0 30

1.2
10,0 10

2

4.1 20,0 20

3

3.1 10,0 20

4
4.1

10,0 10

5
5.1

0,0 10

6
6.1

5,0 5

6.2

5,0 5

7
7.1

0,0 10 0,0%

Forventede point

Krav i udbudsmateriale. Stor variation i beplantning, som bidrager til høj biodiversitet.

Sedumtag bidrager til en stor variation af insekter

Biodiversitet på matrikel

Biofaktorindeks
Bygningsspecifik biofaktorindeks beregnes som arealvægtet biofaktor for matriklen 
gange arealfaktorindeks afhængig af arealanvendelseskategorien.
Biofaktorindeks = (sum(areal * biofaktor) * Arealfaktor/0,25)/(grundareal) * 30 point
Biofaktorindeks = 30. 30 point
Biofaktorindeks ≤ 0. 0 point

FN SDG BONUS - KLIMA OG ARTS BESKYTTELSE 
Begrønnede overflader på bygningen: Bygningsspecifik biotoppoint > 30 
(hvert helt biotoppoint over 30 giver 1 bonuspoint op til maks. 10 point.)

Specifikke tiltag til aktiv introduktion af nye hjemmehørende dyrearter på 
bygningen.
Tiltag til at tilskynde og støtte eksisterende arter og introducere nye 
hjemmehørende dyrearter i selve bygningen (f.eks. redekasser, bikuber, 
fuglebeskyttelsesglas osv.) er blevet og vil blive gennemført som en del af 
projektet.

Invasive plantearter
Bekæmpelse af invasive arter 
Der plantes ingen invasive plantearter som en del af byggeprojektet.

Habitatforbindelser
Tiltag til sammenhængende habitater
Der er foretaget en evaluering med hensyn til projektets påvirkning, og om det 
forstyrrer eller forbedrer forbindelserne mellem omgivende biotoper eller 
bevægelse af dyr mellem områder. Hvor der er forventet forstyrrelse som et 
resultat af projektet, er der iværksat foranstaltninger til at mindske forstyrrelsen 
eller for at forbinde områder.

Udvikling og vedligeholdelse

Grønt tag på hele bygningen.

Mangfoldighed af dyrearter i udearealer
Specifikke tiltag til aktiv introduktion af nye hjemmehørende dyrearter i 
udendørsområde.
Tiltag til at tilskynde og støtte eksisterende arter og introducere nye 
hjemmehørende dyrearter i udearealet er blevet og vil blive gennemført som en del 
af byggeprojektet på det areal, der er omfattet af projektet.

Mangfordighed af dyrearter på selve bygningen

Udviklingsaftale
Der er indgået vedligeholdelsesaftale for udearealer, der sikrer pleje og udvikling af 
udearealer efter byggeprocessens afslutning, og udearealer er anlagt og beplantet. 
Normalt er 1-2-årig aftale tilstrækkeligt til at fremskynde tilvækst af vegetation.

Vedligeholdelse 
Som en del af vedligeholdelsesaftalen tilses udearealer for at sikre, at det 
opretholder miljøkvaliteten.
En kontraktligt aftalt inspektion finder sted en gang om året.

 Biodiversitets strategi 

Eventuelt point

Point bør opnås iht. kommunens vedligeholdsaftale med Park & Miljø

Point bør opnås iht. kommunens vedligeholdsaftale med Park & Miljø

Udarbejdelse og implementering af en biodiversitetsstrategi
En omfattende og langsigtet biodiversitetsstrategi, der går ud over de 
foranstaltninger, der er fastsat i lokalplanen og angiver mulighed for fremtidig 
udvikling af området, er udtænkt og implementeret for bygningen og dens 
umiddelbare omgivelser.
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ENV2.3 50,0 110 1 0 50,0% 1,2%

1
1.1

0,0 50
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2
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50,0 50

Vandforbrugsværdien
Dynamisk grænseværdi ≤ vandforbrugsværdi. 10 point
Dynamisk referenceværdi ≥ vandforbrugsværdi. 45 point
Dynamisk målværdi ≥ vandforbrugsværdi. 90 point

Omfang af "genbrugsarealer"

Skal detailberegnes - forventer maks. point

Udearealer

Vanding og vandtilbageholdelse

Der etableres forsinkelsesbassin til tilbagehold af regnvand.

Graden af jordbalance for grunden
Potentialet for genanvendelse af jord er delvist udnyttet. Jord, som er egnet, 
genanvendes i projektet eller i andre lokale projekter. Jord, der tilkøres projektet, er 
overskudsjord fra andre lokale projekter.
Der tilkøres/bortkøres maks. 50% af al genanvendelsesegnet jord. 15 point
Der tilkøres/bortkøres maks. 30% af al genanvendelsesegnet jord. 25 point
Der tilkøres/bortkøres maks. 20% af al genanvendelsesegnet jord. 40 point
Al jord, som er egnet, genanvendes i projektet. Der opnås maks. point for ikke at 
tilkøre/bortkøre jord. Der er opnået 100 % jordbalance for den del af jorden, som er 
egnet til genanvendelse. 50 point

Der er ikke behov for vanding af udarealer med drikkevand. Mulige point

Udearaler inkluderer elementer til tilbageholdelse af regnvand.

Arealanvendelse

Fyldjord anvendes til forlængelse af bakke syd for projektområdet. Der forventes derfor 100% 
genanvendelse af jorden.

Der er udført forureningsundersøgelse af grunden. Der er fundet tilstedeværelse af kategori 2 
jord i enkelte boreprøver. Dette vil blive indbygget i en kerne i nærliggende bakke. Der 
forventes ikke point, eftersom jorden ikke oprenses eller bortskaffes.

CIRKULÆR ØKONOMI BONUS – BROWNFIELD TRANSFORMATION
Forklaring: Betydelig forbedring af forurenet grund
Den eksisterende grund forbedres markant, hvis den forurenede jord bortskaffes 
korrekt eller oprenses. Jorden kategoriseres ved hjælp af jordklassificering.
Oprensning eller bortskaffelse af lettere forurenet jord, jf. bekendtgørelse nr. 1519 
af 14. december 2006, svarer til kategori 2-jord. 5 point
Oprensning eller bortskaffelse af stærk forurenet jord. Svarende til over kategori 2. 
10 point

 Jordbalance og jordhåndtering

Byggeområdet har tidligere været anvendt til legeplads for nærområdet. Der forventes ikke 
point i denne kategori. 

Nyudpeget byzone. 
Nyudlagte arealer der indenfor de seneste 10 år har ændret status fra landzone til 
byzone. 10 point
Byomdannelse og fortætning. 
Herunder byomdannelsesområder og transformationsområder. Indenfor en 
allerede eksisterende bebyggelsesstruktur, der allerede defineres under kategorien 
"beboelsesareal", "erhvervsareal" eller "trafikareal", eller som hidtil overvejende har 
været brugt til beboelse, industri, erhverv eller trafik, herunder også mindre 
ubebyggede arealer (lakuner) og braklagte arealer (dog uden nævneværdig 
forurening som følge af den tidligere anvendelse). 30 point
Arealet, der skal bruges til byggeformål, tages først og fremmest fra 
"genbrugsarealer" (”brownfields redevelopment“). Særligt ved (gen)anvendelse af 
forurenede arealer. 50 point
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Forventede point

Krav i udbudsmateriale. Stor variation i beplantning, som bidrager til høj biodiversitet.

Sedumtag bidrager til en stor variation af insekter

Biodiversitet på matrikel

Biofaktorindeks
Bygningsspecifik biofaktorindeks beregnes som arealvægtet biofaktor for matriklen 
gange arealfaktorindeks afhængig af arealanvendelseskategorien.
Biofaktorindeks = (sum(areal * biofaktor) * Arealfaktor/0,25)/(grundareal) * 30 point
Biofaktorindeks = 30. 30 point
Biofaktorindeks ≤ 0. 0 point

FN SDG BONUS - KLIMA OG ARTS BESKYTTELSE 
Begrønnede overflader på bygningen: Bygningsspecifik biotoppoint > 30 
(hvert helt biotoppoint over 30 giver 1 bonuspoint op til maks. 10 point.)

Specifikke tiltag til aktiv introduktion af nye hjemmehørende dyrearter på 
bygningen.
Tiltag til at tilskynde og støtte eksisterende arter og introducere nye 
hjemmehørende dyrearter i selve bygningen (f.eks. redekasser, bikuber, 
fuglebeskyttelsesglas osv.) er blevet og vil blive gennemført som en del af 
projektet.

Invasive plantearter
Bekæmpelse af invasive arter 
Der plantes ingen invasive plantearter som en del af byggeprojektet.

Habitatforbindelser
Tiltag til sammenhængende habitater
Der er foretaget en evaluering med hensyn til projektets påvirkning, og om det 
forstyrrer eller forbedrer forbindelserne mellem omgivende biotoper eller 
bevægelse af dyr mellem områder. Hvor der er forventet forstyrrelse som et 
resultat af projektet, er der iværksat foranstaltninger til at mindske forstyrrelsen 
eller for at forbinde områder.

Udvikling og vedligeholdelse

Grønt tag på hele bygningen.

Mangfoldighed af dyrearter i udearealer
Specifikke tiltag til aktiv introduktion af nye hjemmehørende dyrearter i 
udendørsområde.
Tiltag til at tilskynde og støtte eksisterende arter og introducere nye 
hjemmehørende dyrearter i udearealet er blevet og vil blive gennemført som en del 
af byggeprojektet på det areal, der er omfattet af projektet.

Mangfordighed af dyrearter på selve bygningen

Udviklingsaftale
Der er indgået vedligeholdelsesaftale for udearealer, der sikrer pleje og udvikling af 
udearealer efter byggeprocessens afslutning, og udearealer er anlagt og beplantet. 
Normalt er 1-2-årig aftale tilstrækkeligt til at fremskynde tilvækst af vegetation.

Vedligeholdelse 
Som en del af vedligeholdelsesaftalen tilses udearealer for at sikre, at det 
opretholder miljøkvaliteten.
En kontraktligt aftalt inspektion finder sted en gang om året.

 Biodiversitets strategi 

Eventuelt point

Point bør opnås iht. kommunens vedligeholdsaftale med Park & Miljø

Point bør opnås iht. kommunens vedligeholdsaftale med Park & Miljø

Udarbejdelse og implementering af en biodiversitetsstrategi
En omfattende og langsigtet biodiversitetsstrategi, der går ud over de 
foranstaltninger, der er fastsat i lokalplanen og angiver mulighed for fremtidig 
udvikling af området, er udtænkt og implementeret for bygningen og dens 
umiddelbare omgivelser.
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ECO1.1 69,8 110 3 0 69,7% 9,6%

1
1.1 Max 10

1.1.1 En LCC-model er udarbejdet for projektet i de tidlige designfaser. 
Bygningsvarianter benyttet i tidlig designfase sammenlignes ift. 
opførelsesomkostninger og relevante driftsomkostninger. Som minimum 
inkluderes udgifter til energi og væsentlige renholdningsomkostninger.

5,0 5

1.1.2 De totaløkonomiske omkostninger er beregnet med regelmæssige 
intervaller, justeret for faseskift og er kommunikeret og delt med 
projekteringsteamet. Senest ved hovedprojektet er alle relevante 
driftsomkostninger inkluderet i LCC-beregningerne.

0,0 5

2

2.1 10,0 Max 10
2.1.1 Der er udført beregning af forventede totaløkonomiske effekter af 

væsentlige alternative løsningsforslag. Beregninger er foretaget som LCC-
beregning af hele bygningen.
Per alternativ hvoraf der foretages LCC-vurdering beregnet for hele 
bygningen inden for en eller flere af faserne Ideprojekt, Forprojekt eller 
Myndighedsprojekt. +3 point
Per alternativ hvoraf der foretages LCC-vurdering beregnet for hele 
bygningen inden for en eller flere af faserne Hovedprojekt eller 
Udbudsprojekt. +2 pont

5,0 10

2.1.2 Udførelse af LCC i overensstemmelse med frivillig bæredygtighedsklasse
Der er udført beregning af totaløkonomi (LCC) for mindst tre væsentlige 
valg, hvor to eller flere alternativer sammenlignes for hvert af de tre valg. 
Beregningerne er udført i overensstemmelse med krav om totaløkonomisk 
analyse i den i den frivillige bæredygtighedsklasse.

10,0 10

Re 2.1
0,0 10

2.2

0,0 10

3
3.1

54,8 80

ECO2.1 81,0 110 2 2 81,0% 6,4%
1

1.1
15,0 20

2

Totaløkonomi

Bygningsrelaterede levetidsomkosninger
Levetidsomkostninger sammenholdt med referenceværdien 
Beregning af nutidsværdien i kr./m2 for bygning og udearealer opførelse og drift 
over 50 år. 
For Logistik og Produktion er tidsperiode 20 år.  

Fleksibilitet og omstillingsevne
Arealudnyttelse

Arealudnyttelse 
Arealudnyttelsesfaktor = nytteareal (NA) / samlet bruttoareal (SBA) 
≤ 0.48 – ≥ 0.75

Estimeret med udgangspunkt i DIS

Etagehøjde

Totaløkonomisk analyse i projekteringsfasen
Integration af totaløkonomiske beregninger projekteringsfasen

Totaløkonomisk optimering

Bygningsvarianter undersøges med henblik på totaløkonomi

Totaløkonomisk optimering i projekteringsfasen

INNOVATIONS OMRÅDE
Forklaring: Alternative tilgange, der opnår optimering af livscyklusomkostningerne, 
kan også vælges og krediteres.
CIRKULÆR ØKONOMI BONUS – GENBRUG 
Forklaring: Hvis en betydelig del af den relevante værdi af en bygningsdel 
påviseligt er genanvendt eller genbrug eller implementeres via forretningsmodeller, 
der er i overensstemmelse med konceptet med cirkulær / delingsøkonomi og sikrer 
eller i væsentlig grad understøtter genanvendelighed, kan der tildeles bonus.
(f.eks. service-kontrakt for bygningsdel med tilbagetagelse- eller genbrugsstrategi). 
For hver implementeret cirkulær økonomi løsning kan der tildeles 5 bonuspoint.

Forventet point

Krav i udbudsmateriale

Beregnes. Højere point muligt.

17-02-2021 10 Copyright DGNB GmbH98



Kriterie 
point

Indikator 
point Max

Nr. Kriterium Indikator

Checklist-point 
(TLP - Auditor)

Væ
gt

ni
ng

s 
fa

kt
or

H
JE

R
TE

 
VÆ

G
TN

IN
G Kommentarer / Bemærkninger AUDITOR

Pe
rfo

rm
an

ce
 

in
de

x

Væ
gt

ni
ng

ECO1.1 69,8 110 3 0 69,7% 9,6%

1
1.1 Max 10

1.1.1 En LCC-model er udarbejdet for projektet i de tidlige designfaser. 
Bygningsvarianter benyttet i tidlig designfase sammenlignes ift. 
opførelsesomkostninger og relevante driftsomkostninger. Som minimum 
inkluderes udgifter til energi og væsentlige renholdningsomkostninger.

5,0 5

1.1.2 De totaløkonomiske omkostninger er beregnet med regelmæssige 
intervaller, justeret for faseskift og er kommunikeret og delt med 
projekteringsteamet. Senest ved hovedprojektet er alle relevante 
driftsomkostninger inkluderet i LCC-beregningerne.

0,0 5

2

2.1 10,0 Max 10
2.1.1 Der er udført beregning af forventede totaløkonomiske effekter af 

væsentlige alternative løsningsforslag. Beregninger er foretaget som LCC-
beregning af hele bygningen.
Per alternativ hvoraf der foretages LCC-vurdering beregnet for hele 
bygningen inden for en eller flere af faserne Ideprojekt, Forprojekt eller 
Myndighedsprojekt. +3 point
Per alternativ hvoraf der foretages LCC-vurdering beregnet for hele 
bygningen inden for en eller flere af faserne Hovedprojekt eller 
Udbudsprojekt. +2 pont

5,0 10

2.1.2 Udførelse af LCC i overensstemmelse med frivillig bæredygtighedsklasse
Der er udført beregning af totaløkonomi (LCC) for mindst tre væsentlige 
valg, hvor to eller flere alternativer sammenlignes for hvert af de tre valg. 
Beregningerne er udført i overensstemmelse med krav om totaløkonomisk 
analyse i den i den frivillige bæredygtighedsklasse.

10,0 10

Re 2.1
0,0 10

2.2

0,0 10

3
3.1

54,8 80

ECO2.1 81,0 110 2 2 81,0% 6,4%
1

1.1
15,0 20

2

Totaløkonomi

Bygningsrelaterede levetidsomkosninger
Levetidsomkostninger sammenholdt med referenceværdien 
Beregning af nutidsværdien i kr./m2 for bygning og udearealer opførelse og drift 
over 50 år. 
For Logistik og Produktion er tidsperiode 20 år.  

Fleksibilitet og omstillingsevne
Arealudnyttelse

Arealudnyttelse 
Arealudnyttelsesfaktor = nytteareal (NA) / samlet bruttoareal (SBA) 
≤ 0.48 – ≥ 0.75

Estimeret med udgangspunkt i DIS

Etagehøjde

Totaløkonomisk analyse i projekteringsfasen
Integration af totaløkonomiske beregninger projekteringsfasen

Totaløkonomisk optimering

Bygningsvarianter undersøges med henblik på totaløkonomi

Totaløkonomisk optimering i projekteringsfasen

INNOVATIONS OMRÅDE
Forklaring: Alternative tilgange, der opnår optimering af livscyklusomkostningerne, 
kan også vælges og krediteres.
CIRKULÆR ØKONOMI BONUS – GENBRUG 
Forklaring: Hvis en betydelig del af den relevante værdi af en bygningsdel 
påviseligt er genanvendt eller genbrug eller implementeres via forretningsmodeller, 
der er i overensstemmelse med konceptet med cirkulær / delingsøkonomi og sikrer 
eller i væsentlig grad understøtter genanvendelighed, kan der tildeles bonus.
(f.eks. service-kontrakt for bygningsdel med tilbagetagelse- eller genbrugsstrategi). 
For hver implementeret cirkulær økonomi løsning kan der tildeles 5 bonuspoint.

Forventet point

Krav i udbudsmateriale

Beregnes. Højere point muligt.
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2.1
10,0 15

4 10,0 Max 10
4.1

10,0 10

4.1 0,0 10

6 9,0 Max 10

6.1 9,0 10

Re 6
0,0 10

6 0,0 Max 30
6.1

0,0 30

Re 6
0,0 30

7 37,0 Max 40
7.1

7.1.1 Ventilation
Omfattende konstruktive ændringer. 1 point
Mindre konstruktive ændringer. 7 point
Ingen konstruktive ændringer. 10 point

10,0 10

7.1.2 Køling
Omfattende konstruktive ændringer. 1 point
Mindre konstruktive ændringer. 7 point
Ingen konstruktive ændringer. 10 point

10,0 10

7.1.3 Varme
Omfattende konstruktive ændringer. 1 point
Mindre konstruktive ændringer. 7 point
Ingen konstruktive ændringer. 10 point

10,0 10

Kan evalueres enten som fri rumhøjde eller som etagehøjde (overkant rå-gulv til 
underkant rå-loft) 
Fri rumhøjde ≥ 2,6 m – ≥ 3,0 m eller etagehøjde ≥ 3,0 m – ≥ 3,5 m

INNOVATIONS OMRÅDE
Forklaring: Konceptuel plan eller alternative designs der viser, at den bærende 
konstruktion er fleksibel. 

Vertikale adgangsveje

Konceptuel plan eller alternative designs, der viser, at den vertikale infrastruktur 
gør det let at konvertere bygningen til andre anvendelser eller opdelinger.

Estimeret med udgangspunkt i DIS

Forholdet mellem bygningens bruttoetageareal og antal adgangskerner opgjort for 
hver etage. SBA-etage / antal adgangskerner. 
Der opnås 1 point hvis SBA/kerne ≤ 1200 m2. Maks. point opnås hvis SBA/kerne ≤ 
400 m2

Kun én etage = maks. point

Fleksibilitet af den bærende konstruktion

Konstruktion

Indervægge ikke bærende (3p), ikke-bærende facader (+3), max 1 stabiliserende væg ved 
teknikskakt/rum (3p), nye skillevægge kan etableres uden indgreb i gulv eller loft (3p).

Ændringer kan udføres uden indgreb i de bærende konstruktioner

Dette felt er ikke gældende

Dette felt er ikke gældende

Ingen køl = max point

10 point accepteret på DIS

Konstruktion
Fleksibilitet af den bærende konstruktion

+ 10 POINT
Der er nyttelastreserver i den bærende konstruktion til en bred vifte af 
omstillingsmuligheder. Alternativt: Det bærende system er opbygget på en måde, 
der muliggør efterfølgende ændringer, så der kan opnås højere nyttelast. 

+ 10 POINT
Der er monteringsområder til lejerinstallationer (f.eks. køleenheder) med 
tilsvarende nyttelast/arealreservekapacitet.

+ 10 POINT
Der er potentiale for udvidelse (f.eks. uUdvidelse af elevatorinstallationer og 
løfteudstyr) til levering. Der findes et logistikkoncept, der viser de 
reservekapaciteter, der kan bruges (f.eks. ved skift til nye produktlinjer / lejere).

INNOVATIONS OMRÅDE
Forklaring: Konceptuel plan eller alternative designs der viser, at den bærende 
konstruktion er fleksibel. 

Tekniske installationer
Fleksibilitet af de tekniske installationer
Ved ombygning eller ændring af rummenes funktioner er fordelingsenhederne og 
tilslutningerne udført på en sådan måde, at tilpasning ved ændret 
behov/ombygning kræver:

17-02-2021 11 Copyright DGNB GmbH99



Kriterie 
point

Indikator 
point Max

Nr. Kriterium Indikator

Checklist-point 
(TLP - Auditor)

Væ
gt

ni
ng

s 
fa

kt
or

H
JE

R
TE

 
VÆ

G
TN

IN
G Kommentarer / Bemærkninger AUDITOR

Pe
rfo

rm
an

ce
 

in
de

x

Væ
gt

ni
ng

7.1.4 Vand og afløb
Omfattende konstruktive ændringer. 1 point
Mindre konstruktive ændringer. 7 point
Ingen konstruktive ændringer. 10 point

7,0 10

Re 7
0,0 40

8
8.1

0,0 10

ECO2.2 61,0 110 2 3 61,0% 6,4%
1

1.1

5,0 10

1.2

1,0 10 10,0%

1.3

10,0 10 ######

2
2.1

5,0 5 ######

2.2 5,0 5

2.3
5,0 5

2.4
5,0 5

3 20,0 Max 20
3.1

20,0 20

Re 3

0,0 20

4
4.1

5,0 10

5

INNOVATIONS OMRÅDE
Forklaring: Der er implementeret andre typer af ordninger eller passive løsninger 
eller systemer der reducere energiforbrug, forbedre komforten, eller på anden 
måde øger kvaliteten af bygningen.

Byggeteknisk udførelse - omfang af mangler ved aflevering
Antal mangler pr. 1 mio. kr. byggesum
50+ mangler. 1 point
< 50 mangler. 5 point
<15 mangler. 10 point

Højere point muligt

Følges

Opbygges i blokke

Solafskærmning sker via udhæng på bygningen.

Der udarbejdes passivt designkoncept

Facader udføres i hhv. tegl (80 år) og træ (50 år). Træ anvendes på beskyttede områder. 
Forventet midlet værdi.

Robusthed af indeklima

Risikoerklæring
Der er udarbejdet en risikovurdering af sårbare bygningsdele med tilhørende 
risikoerklæring.

Udarbejdes

Konstruktiv træbeskyttelse
Principperne bag ’Konstruktiv træbeskyttelse’ er fulgt.
Tunge vådrum
Vådrum er opbygget med tunge konstruktioner.

Robust solafskærmning
Evt. udvendig solafskærmning er udført robust. 

Passive designstrategier

Klimaskærmens robusthed
Facadematerialernes robusthed
Facadematerialerne har en funktionel levetid < 45 år. 1 point
Facadematerialerne har en funktionel levetid < 60 år. 5 point
Facadematerialerne har en funktionel levetid ≥ 60 år. 10 point
Tagmaterialernes robusthed
Tagmaterialerne har en funktionel levetid < 45 år. 1 point
Tagmaterialerne har en funktionel levetid < 60 år. 5 point
Tagmaterialerne har en funktionel levetid ≥ 60 år. 10 point

Tagpap/sedum: 25 års levetid

Vinduernes robusthed
Vinduerne (ramme-karm) har en funktionel levetid < 40 år. 1 point
Vinduerne (ramme-karm) har en funktionel levetid < 50 år. 5 point
Vinduerne (ramme-karm) har en funktionel levetid ≥ 50 år. 10 point

Træ/alu eller alu/alu har levetid = 60 år

Robuste løsninger

INNOVATIONS OMRÅDE
Forklaring: Konceptuel plan eller alternative designs der viser, at de tekniske 
installationer er fleksible. 

CIRCULÆR ØKONOMI BONUS – INTENSIVT BRUG AF AREALER 
Forklaring: For en betydelig del af bygningens areal (mindst 50%) er der blevet 
implementeret arealanvendelses-koncepter, der giver mulighed for en højere 
brugsintensitet med hensyn til et større antal brugere og/eller forskellige brugstider 
(f.eks. flyver-pladser, brug til flere funktioner, brug uden for almindelig åbningstid, 
osv.).

Robusthed

Passivt designkoncept i design og udførelse.
Der er gennemført et passivt bygningskoncept designet til at reducere det primære 
energibehov forårsaget af de tekniske systemer i bygningsdriften. 
Der er gennemført passiv design-koncept for sikring af lang levetid af 
bygningsdele, god akustik
eller effektiv udnyttelse af arealet.
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5.1 0,0 Max 20

0,0 5

0,0 20

SOC1.1 90,0 100 3 4 90,0% 3,4%

1
1.1 10,0 20
1.2 5,0 10

1.3 5,0 5 ######

1.4 15,0 15

2
2.1 10,0 25 40,0%
2.2 2,5 5
2.3 5,0 5

3 15,0 Max 15

3.1 5,0 5

3.2 10,0 10

3.3 7,5 7,5

SOC1.2 81,5 100 3 4 81,7% 3,4%

1
1.1 20,0 30

2 47,0 Max 62,5
2.1

30,0 45

Re 2.1
0,0 45 0,0%

2.2

7,0 10 70,0%

Termisk komfort

Der er oprettet og implementeret et koncept som beskriver de vigtigste og mest 
følsomme parametre for opretholdelse af et tilfredsstillende termisk indeklima.
Der er oprettet og implementeret et koncept som beskriver de vigtigste og mest 
følsomme parametre for opretholdelse af et tilfredsstillende termisk indeklima. Der 
er endvidere udført termiske simuleringer med variationer af de mest betydende 
parametre. Resultaterne videreformidles til bygherre og brugerafhængige 
konsekvenser videreføres til en brugerhåndbog for brugere/beboere.

Mulige point

Mulige point

Udførelse af robusthedsundersøgelse af indeklimaet 

Afgasning fra byggematerialer
Flygtige organiske forbindelser (VOC'er og aldehyder). Krav i udbudsmateriale

Operativ temperatur (vinterperiode)

Indendørs luftkvalitet

Hygrostatisk rotorveksler

Draught-rate maks 20%

Operativ temperatur (vinterperiode)
Træk (vinterperiode) Draught-rate maks 20%

Træk (sommerperiode)
Asymmetrisk strålingstemperatur og gulvtemperatur (sommerperiode)

Brugerstyring
Temperatur i vinterperioden

Temperatur i sommerperiode

Infoskærme

Asymmetrisk strålingstemperatur og gulvtemperatur (vinterperiode)

Relativ luftfugtighed (vinterperiode)

Termisk komfort (sommerperiode)
Operativ temperatur/sommerperiode Krav i udbudsmateriale

Temperatur kan reguleres i det enkelte rum af brugeren + naturlig ventilation m. åbningsareal 
> 3% af gulvareal
Krav om display med temperaturvisning i udbudsmateriale. Skal undersøges om CO2 også 
kan vises.

Temperatur kan reguleres i det enkelte rum af brugeren

Ventilation
Ventilationsrate evalueres i forhold til en samtidighed på 100 %. Der tillades en 
overskridelse på 50 timer for kat. I og 100 timer for kat. II og III, hvor 
ventilationsraten er under de i beregningerne fundne værdier.
Cat 3 Acceptable, moderate forventninger. 15 point
Cat 2 Normale forventninger. 30 point
Cat 1 Høje forventninger. 45 point

INNOVATIONS OMRÅDE
Forklaring: Hvis den indendørs luftkvalitet er verificerbart forbedret med alternative, 
innovative løsninger kan der opnås innovationspoint.

Ventilationsfilter 
Kvalitet af ventilationsfilter jf. ISO16890 i indtagskanal
Intet ventilationsfilter. 0 point
Coarse 70%+. 0 point
ePM10 70%+. 2 point
ePM1 50%+. 7 point
>ePM1 70%+. 10 point

ePM1 60% (F7) er standard = 7p

Forventet point
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2.3

7,5 5

2.4

2,5 2,5

3
3.1

7,0 10

3.2 0,0 Max 2,5

0,0 1,5

0,0 1

3.3 5,0 Max 7,5

4
4.1 2,5 2,5 ######

SOC1.3 77,5 100 3 4 77,7% 3,4%

1
1.1

10,0 10

2
2.1

25,0 25 ######

Ad. 2.1

0,0 5

3

3.1

Akustisk koncept

Der er aftræk fra køkkenovn. Indbygningsovn er udført med mekanisk aftræk via 
emhætte eller lignende
Køkkenovn har ikke pyrolysefunktion

Kvalitet og udnyttelse af emhætte

Radon
Evaluering af radon målinger

Køkkenovne

Placering af luftindtag og -afkast
Luftindtag er placeret med hensyntagen til omkringliggende forureningskilder, 
temperaturforhold, naboer, vindforhold, beskyttelse mod regn og sne samt 
overholdelse af gældende afstandskrav. Eventuelle mulige lokal luftindtag og -
afkast er placeret uden risiko for intern kortslutning. Der vises hensyn til fremtidig 
udstykning jf. lokalplan.

Indarbejdes

Ingen åbne ildsteder + selvstændigt rum til kopi

Ingen lokale forureningskilder
Der forefindes ingen åbne ildsteder såsom brændeovne, pizzaovne, pejse eller 
gaspejse, gaskomfurer eller lign. +5 point
Der er installeret centralstøvsuger med afkast til det fri, med afkast i en radius 
minimum 4 meter fra udendørs opholdsarealer. +5 point
Kopimaskiner og laserprintere er placeret i selvstændige rum med udsugning. +2 
point

Emhætter og lokale forureningskilder

Akustik og lydisolering

Akustisk projekt 
Et akustisk projekt er udviklet i indledende projekteringsfase og opdateret gennem 
projekteringsfasen. 

Støj og lydisolation

Luftlydisolation mellem rum 

Akustisk kvalitet
Efterklangstid
Den akustiske kvalitet vurderes for de i projektet eksisterende rumtyper. Hvis kun 
nogle rumtyper er til stede, vægtes de opnåede point jf. tabellerne i manualen.

T<= 0,4s. Krav i udbudsmateriale.

Mulige tillægspoint
Der kan opnås tillægspoint, hvis der er taget højde for fordelingen af 
lydabsorberende flader på loft og lodrette rumdelere:
≥ 5 % af det gennemsnitlige ækvivalente absorptionsareal er på vægge og/eller på 
lodrette rumdelere. 2,5 point
≥ 10 % af det gennemsnitlige ækvivalente absorptionsareal er på vægge og/eller 
på lodrette rumdelere. 5 point

Filterskift
Filtervagt - Der forefindes filtervagt på ventilationsanlæg baseret på tryktab. +5 
point
Udførlig beskrivelse i D&V-materiale om filterskift. +2,5 point
Afleveringsforretning indeholder 1 ekstra filtersæt pr. anlæg som placeres ved 
anlæggene. +2,5 point
Der er indgået en serviceaftale på ventilationsanlæg, som sikrer rettidige filterskift. 
+2,5 point

Krav i udbudsmateriale

Filtervagt baseret på tryktab
Beskrivelse af filterskift i D&V-materiale

Eventuelt point

Eventuelt point

Forventet point
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3.1.1 Luftlydisolation af vægge og døre til opholdsrum (alle rum hvori børn og 
personale færdes, inkl. befærdede gangarealer, toiletter, garderober, m.fl.) 
Bygningsreglementets minimumskrav er dokumenteret opfyldt. 10 point
Som ovenfor, men med overopfyldelse med 3 dB. 15 point 10,0 15 66,7%

3.1.2  Luftlydisolation af etageadskillelse til undervisningsrum  
 Bygningsreglementets minimumskrav er dokumenteret opfyldt. 5 point
 Som ovenfor, men med overopfyldelse med 3 dB. 10 point 5,0 10

3.2
3.2.1 Trinlydniveau L’n,w inde i opholdsrum (alle rum hvori børn færdes og 

personale, inkl. befærdede gangarealer, toiletter, garderober, m.fl.) 
Bygningsreglementets minimumskrav er dokumenteret opfyldt. 7,5 point
Som ovenfor, men med overopfyldelse med 3 dB. 15 point 7,5 15

3.3

3.3.1 Lydisolation mod ekstern støj (trafikstøj, støj fra industriområder) 5,0 15

3.3.2 Støj fra tekniske installationer 15,0 15

SOC1.4 50,5 100 3 4 50,7% 3,4%

1
1.1

10,0 10

1.2

0,0 20

2.
2.2

15,0 15

2.3

1,0 5

Glas/gulvforhold > 5%

Afklares i projekteringsfasen

Ingen solafskærmning (15p)

Farvegengivelse af dagslys
Farvegengivelsesindeks Ra ved kombinationen af glas og evt. solfilm
Ra < 85. -10 point
Ra ≥ 95. 1 point
Ra ≥ 97. 3 point
Der opnås en Ra ≥ 95 inkl. Ra9. 5 point

Ra96 forventes

Sollys

Dagslys
 Dagslys i fælles adgangsveje i bygningen
Dagslys vurderes på basis af dagslysevaluering ved Metode 1 eller Metode 2.
Hvis der ikke forefindes indendørs fælles adgangsveje, opnås maks. point. 
Dagslys i det relevante gulvareal
Det relevante gulvareal har en belysningsstyrke over 300 lux i mindst halvdelen af 
dagslystimer
Andel af referenceplan ≥ 40 %. 15 point
Andel af referenceplan ≥ 50 %. 18 point
Andel af referenceplan ≥ 55 %. 20 point
Andel af referenceplan ≥ 60 %. 25 point

Det rum, der vurderes som det lavest pointgivende, er afgørende for denne 
indikator.
Procent af brugstid med aktiv udsynsvægtet solafskærmning ≤ 30 %. Eller fast 
solafskærmning blokerer ikke for udsyn til de ydre omgivelser. 5 point
Procent af brugstid med aktiv udsynsvægtet solafskærmning ≤ 20 %. 10 point
Procent af brugstid med aktiv udsynsvægtet solafskærmning ≤ 15 %. Eller ingen 
solafskærmning. 15 point

Trinlydniveau

Støj

Visuel komfort

Forventet point, da ingen vertikale adskillelser

Trafikstøj. Indendørs støjniveau ved delvist åbne vinduer / lukkede vinduer 
 ◼ Lden (indendørs) ≤ 46 dB / 33 dB (5p)
◼ Lden (indendørs) ≤ 46 dB / 30 dB (15p)
Det forventes muligt at opnå point med den givne beliggenhed.

La < 30 dB(A) - inkl. i toiletter og gange
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2.3

7,5 5

2.4

2,5 2,5

3
3.1

7,0 10

3.2 0,0 Max 2,5

0,0 1,5

0,0 1

3.3 5,0 Max 7,5

4
4.1 2,5 2,5 ######

SOC1.3 77,5 100 3 4 77,7% 3,4%

1
1.1

10,0 10

2
2.1

25,0 25 ######

Ad. 2.1

0,0 5

3

3.1

Akustisk koncept

Der er aftræk fra køkkenovn. Indbygningsovn er udført med mekanisk aftræk via 
emhætte eller lignende
Køkkenovn har ikke pyrolysefunktion

Kvalitet og udnyttelse af emhætte

Radon
Evaluering af radon målinger

Køkkenovne

Placering af luftindtag og -afkast
Luftindtag er placeret med hensyntagen til omkringliggende forureningskilder, 
temperaturforhold, naboer, vindforhold, beskyttelse mod regn og sne samt 
overholdelse af gældende afstandskrav. Eventuelle mulige lokal luftindtag og -
afkast er placeret uden risiko for intern kortslutning. Der vises hensyn til fremtidig 
udstykning jf. lokalplan.

Indarbejdes

Ingen åbne ildsteder + selvstændigt rum til kopi

Ingen lokale forureningskilder
Der forefindes ingen åbne ildsteder såsom brændeovne, pizzaovne, pejse eller 
gaspejse, gaskomfurer eller lign. +5 point
Der er installeret centralstøvsuger med afkast til det fri, med afkast i en radius 
minimum 4 meter fra udendørs opholdsarealer. +5 point
Kopimaskiner og laserprintere er placeret i selvstændige rum med udsugning. +2 
point

Emhætter og lokale forureningskilder

Akustik og lydisolering

Akustisk projekt 
Et akustisk projekt er udviklet i indledende projekteringsfase og opdateret gennem 
projekteringsfasen. 

Støj og lydisolation

Luftlydisolation mellem rum 

Akustisk kvalitet
Efterklangstid
Den akustiske kvalitet vurderes for de i projektet eksisterende rumtyper. Hvis kun 
nogle rumtyper er til stede, vægtes de opnåede point jf. tabellerne i manualen.

T<= 0,4s. Krav i udbudsmateriale.

Mulige tillægspoint
Der kan opnås tillægspoint, hvis der er taget højde for fordelingen af 
lydabsorberende flader på loft og lodrette rumdelere:
≥ 5 % af det gennemsnitlige ækvivalente absorptionsareal er på vægge og/eller på 
lodrette rumdelere. 2,5 point
≥ 10 % af det gennemsnitlige ækvivalente absorptionsareal er på vægge og/eller 
på lodrette rumdelere. 5 point

Filterskift
Filtervagt - Der forefindes filtervagt på ventilationsanlæg baseret på tryktab. +5 
point
Udførlig beskrivelse i D&V-materiale om filterskift. +2,5 point
Afleveringsforretning indeholder 1 ekstra filtersæt pr. anlæg som placeres ved 
anlæggene. +2,5 point
Der er indgået en serviceaftale på ventilationsanlæg, som sikrer rettidige filterskift. 
+2,5 point

Krav i udbudsmateriale

Filtervagt baseret på tryktab
Beskrivelse af filterskift i D&V-materiale

Eventuelt point

Eventuelt point

Forventet point

17-02-2021 14 Copyright DGNB GmbH

Kriterie 
point

Indikator 
point Max

Nr. Kriterium Indikator

Checklist-point 
(TLP - Auditor)

Væ
gt

ni
ng

s 
fa

kt
or

H
JE

R
TE

 
VÆ

G
TN

IN
G Kommentarer / Bemærkninger AUDITOR

Pe
rfo

rm
an

ce
 

in
de

x

Væ
gt

ni
ng

3.1.1 Luftlydisolation af vægge og døre til opholdsrum (alle rum hvori børn og 
personale færdes, inkl. befærdede gangarealer, toiletter, garderober, m.fl.) 
Bygningsreglementets minimumskrav er dokumenteret opfyldt. 10 point
Som ovenfor, men med overopfyldelse med 3 dB. 15 point 10,0 15 66,7%

3.1.2  Luftlydisolation af etageadskillelse til undervisningsrum  
 Bygningsreglementets minimumskrav er dokumenteret opfyldt. 5 point
 Som ovenfor, men med overopfyldelse med 3 dB. 10 point 5,0 10

3.2
3.2.1 Trinlydniveau L’n,w inde i opholdsrum (alle rum hvori børn færdes og 

personale, inkl. befærdede gangarealer, toiletter, garderober, m.fl.) 
Bygningsreglementets minimumskrav er dokumenteret opfyldt. 7,5 point
Som ovenfor, men med overopfyldelse med 3 dB. 15 point 7,5 15

3.3

3.3.1 Lydisolation mod ekstern støj (trafikstøj, støj fra industriområder) 5,0 15

3.3.2 Støj fra tekniske installationer 15,0 15

SOC1.4 50,5 100 3 4 50,7% 3,4%

1
1.1

10,0 10

1.2

0,0 20

2.
2.2

15,0 15

2.3

1,0 5

Glas/gulvforhold > 5%

Afklares i projekteringsfasen

Ingen solafskærmning (15p)

Farvegengivelse af dagslys
Farvegengivelsesindeks Ra ved kombinationen af glas og evt. solfilm
Ra < 85. -10 point
Ra ≥ 95. 1 point
Ra ≥ 97. 3 point
Der opnås en Ra ≥ 95 inkl. Ra9. 5 point

Ra96 forventes

Sollys

Dagslys
 Dagslys i fælles adgangsveje i bygningen
Dagslys vurderes på basis af dagslysevaluering ved Metode 1 eller Metode 2.
Hvis der ikke forefindes indendørs fælles adgangsveje, opnås maks. point. 
Dagslys i det relevante gulvareal
Det relevante gulvareal har en belysningsstyrke over 300 lux i mindst halvdelen af 
dagslystimer
Andel af referenceplan ≥ 40 %. 15 point
Andel af referenceplan ≥ 50 %. 18 point
Andel af referenceplan ≥ 55 %. 20 point
Andel af referenceplan ≥ 60 %. 25 point

Det rum, der vurderes som det lavest pointgivende, er afgørende for denne 
indikator.
Procent af brugstid med aktiv udsynsvægtet solafskærmning ≤ 30 %. Eller fast 
solafskærmning blokerer ikke for udsyn til de ydre omgivelser. 5 point
Procent af brugstid med aktiv udsynsvægtet solafskærmning ≤ 20 %. 10 point
Procent af brugstid med aktiv udsynsvægtet solafskærmning ≤ 15 %. Eller ingen 
solafskærmning. 15 point

Trinlydniveau

Støj

Visuel komfort

Forventet point, da ingen vertikale adskillelser

Trafikstøj. Indendørs støjniveau ved delvist åbne vinduer / lukkede vinduer 
 ◼ Lden (indendørs) ≤ 46 dB / 33 dB (5p)
◼ Lden (indendørs) ≤ 46 dB / 30 dB (15p)
Det forventes muligt at opnå point med den givne beliggenhed.

La < 30 dB(A) - inkl. i toiletter og gange
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2.4 5,0 5

3
3.1

0,0 10

3.2 0,0 5

3.3

0,0 10

4
4.1

10,0 10

4.2
0,0 5

4.3

2,5 5

4.4

2,0 5

4.5

5,0 10

SOC1.6 100,0 100 2 1 ###### 2,3%

1

Elektrisk belysning
Dokumenteret overholdelse af blændingsgrænser ved elektrisk belysning
Beregningsdokumentation for overholdelse af blændingsgrænser (UGRL) iht. 
DS/EN 12464-1, herunder korrekt/rumspecifik aflæsning af UGR-tabelværdi for 
almenbelysning,
Flicker/flimmer fra elektrisk belysning
Flicker fra elektrisk belysning dokumenteres via on site målinger.

Farvegengivelse af elektrisk belysning
Farvegengivelsesindeks Ra for elektrisk belysning i primære arealer
Ra iht. DS/EN 12464-1. 2 point
Ra ≥ 90 i områder hvor minimumskrav er Ra< 90. 4 point
Ra9 > 50. +1 point
Styring af elektrisk belysning
Styring af den elektriske belysning i hvert rum med mulighed for overstyring af 
automatik som bevægelsesfølere og dagslysstyring. 2,5 point
Styring af den elektriske belysning i hvert rum/zone med mulighed for overstyring af 
automatik som bevægelsesfølere og dagslysstyring (maks. pr. 6 personer). 5 point
Trinvis styring af den elektriske belysning i hvert rum/zone med mulighed for 
overstyring af automatik som bevægelsesfølere og dagslysstyring. Belysning skal 
kunne tilpasses arbejdet med maksimal lux-værdi svarende til 40 % over krav fra 
DS/EN 12646 (maks. pr. 6 personer). 10 point

Kvalitet af udearealer

Kvantitativ evaluering af kvaliteten af udearealer

Blændingsafskærmning for dagslys
Det rum som vurderes som det lavest pointgivende, er afgørende for denne 
indikator. Anvendes der solafskærmning som blændingsafskærmning, skal disse 
også fungere i frostvejr.
Kontrastforhold mellem vægge og vinduer
Overfladereflektans på vægge mod vinduer ≥ 0,70 på væg

Lysniveau og regelmæssighed
Lysfordeling fra elektrisk belysning dokumenteres iht. DS/EN 12464-1.
Opfylder DS/EN 12464-1. 2,5 point
Opfylder DS/EN 12464-1. Kontorarbejdspladsen har individuel arbejdsbelysning og 
regulerbar almen/grundbelysning. Uddannelsesrum og opholdsrum i børnehaver 
har differentieret belysning på funktionsområder og regulerbar almenbelysning. 5 
point

Brugerstyring af solafskærmning
Justerbar solafskærmning, der f.eks. kan vippes, men som ikke kan fjernes fra 
vinduet for frit udsyn. 2 point
Justerbar solafskærmning, der kan køres væk så udsynet ikke generes. 4 point
Justerbar solafskærmning, der kan køres væk så udsynet ikke generes, og med 
mulighed for manuel overstyring for hvert enkelt vindue/vinduessektion. Gælder 
også vinduer uden behov for solafskærmning. 5 point

Mulige point

Mulige point - ingen hindring af udsyn

Blænding ved dagslys

Mulige point ved dokumentation

Point overvejes i projekteringsfasen

Brugerstyring af blændingsbeskyttelse
Regulerbar blændingsbeskyttelse rum for rum. 5 point
Regulerbar blændingsbeskyttelse vindue for vindue. Vinduer uden behov for 
blændingsbeskyttelse skal ikke vurderes. 10 point
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10,0 10

2 60,0
2.1

10,0 10

2.2

10,0 10

2.5

10,0 10

2.6

10,0 15

Re 2.6
0,0 15

Kvalitativ evaluering af kvaliteten af udearealer

Bygningsintegrerede udearealer
Der er bygningsintegrerede udearealer, som atrier eller lysgårde, der kan bidrage 
med adgang og visuel kontakt mellem inde og ude.

Fx køkkenhave og andre områder indkredset med hæk ol.

Mikroklima i udendørs opholdsarealer – sol, skygge, ly og læ
Der foreligger et koncept for hvordan hensynet til mikroklima mht. sol, skygge, ly og 
læ i udendørs opholdsarealerne er indarbejdet og tænkt sammen med bygningen. 
Herudover skal der ligge en dokumentation for mikroklimaet omkring 
indgang/adgang til bygningen, fx brug af vindfang, rigtig orientering mm.
Ekstra point for CFD dokumentation jævnfør REHVA Guidebook CFD

Forventede point

Designkoncept til integrering af nødvendige tekniske opbygninger
Der foreligger et designkoncept, der også tager hensyn til integration af de 
nødvendige tekniske opbygninger. Ved dette koncept skal tekniske opbygninger 
forsynes med en visuel afskærmning, der falder godt ind i det samlede 
bygningsdesign.

Indtag indarbejdes i ovenlys

Designkoncept for udendørs anlæg
Der foreligger et designkoncept for de udendørs anlæg, som tager hensyn til, at 
der skal være forskellige udendørs tilbud til forskellige 
aldersklasser/brugergrupper.
Social anvendelse af udearealer
Det dokumenteres, at der er indrettet udearealer for forskellige aldre, som inviterer 
til sociale formål. For børn, unge og voksne bør der være forskellige udendørs 
møde- og legeområder til rådighed.

Forventede point

Aktivering af tagflader
Aktiverede tagflader er dem, der aktivt anvendes til f.eks. grønt tag, tagterrasse, 
taghaver eller solpaneler. En lineær interpolation er mulig.
25 % af tagfladen aktiveres. 2,5 point
50 % af tagfladen aktiveres. 10 point
100 % af tagfladen aktiveres. 15 point

100% Grønt tag

Tagbeplantningens type
Ekstensiv tagbeplantning, tyndt vækstlag med < 120 mm opbygning. 5 point
Semi-intensiv tagbeplantning, medium vækstlag med 120-250 mm opbygning. 7,5 
point
Intensiv tagbeplantning, tykt vækstlag med > 250 mm opbygning. 10 point

Beplantningstype som DIS

Facadeintegrerede udearealer
Der er tilgængelige altaner, terrasser, uopvarmede udestuer (på mindst 5 m²) eller 
lignende friarealer.

Der er overdækket terrasseareal udfor alle grupperum og alrum

Udendørs opholdsarealer og overgangszoner i stueetagen
Offentlig og/eller semiprivat ophold. 5 point
Overgangszone. Der er udendørs opholdsarealer af både offentlig og semiprivat-
privat karakter med gradvis og fysisk tydelig overgang mellem 
privat, semi- og offentligt domæne, f.eks.: Fysisk barriere mellem offentlige og 
private rum som f.eks. forhave, niveauforskelle, trappe eller beplantning. 
Privat indgang til bolig som et beskyttet uderum, som f.eks. overdækket uderum 
ved tilbagetrukket facade eller udhæng. 10 point

INNOVATIONS OMRÅDE 
Forklaring: Innovative, skræddersyede løsninger, der øger komforten for 
bygningsbrugere eller brugergrupper, der bruger udendørsområdet.
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Kvalitativ evaluering af kvaliteten af udearealer

Bygningsintegrerede udearealer
Der er bygningsintegrerede udearealer, som atrier eller lysgårde, der kan bidrage 
med adgang og visuel kontakt mellem inde og ude.

Fx køkkenhave og andre områder indkredset med hæk ol.

Mikroklima i udendørs opholdsarealer – sol, skygge, ly og læ
Der foreligger et koncept for hvordan hensynet til mikroklima mht. sol, skygge, ly og 
læ i udendørs opholdsarealerne er indarbejdet og tænkt sammen med bygningen. 
Herudover skal der ligge en dokumentation for mikroklimaet omkring 
indgang/adgang til bygningen, fx brug af vindfang, rigtig orientering mm.
Ekstra point for CFD dokumentation jævnfør REHVA Guidebook CFD

Forventede point

Designkoncept til integrering af nødvendige tekniske opbygninger
Der foreligger et designkoncept, der også tager hensyn til integration af de 
nødvendige tekniske opbygninger. Ved dette koncept skal tekniske opbygninger 
forsynes med en visuel afskærmning, der falder godt ind i det samlede 
bygningsdesign.

Indtag indarbejdes i ovenlys

Designkoncept for udendørs anlæg
Der foreligger et designkoncept for de udendørs anlæg, som tager hensyn til, at 
der skal være forskellige udendørs tilbud til forskellige 
aldersklasser/brugergrupper.
Social anvendelse af udearealer
Det dokumenteres, at der er indrettet udearealer for forskellige aldre, som inviterer 
til sociale formål. For børn, unge og voksne bør der være forskellige udendørs 
møde- og legeområder til rådighed.

Forventede point

Aktivering af tagflader
Aktiverede tagflader er dem, der aktivt anvendes til f.eks. grønt tag, tagterrasse, 
taghaver eller solpaneler. En lineær interpolation er mulig.
25 % af tagfladen aktiveres. 2,5 point
50 % af tagfladen aktiveres. 10 point
100 % af tagfladen aktiveres. 15 point

100% Grønt tag

Tagbeplantningens type
Ekstensiv tagbeplantning, tyndt vækstlag med < 120 mm opbygning. 5 point
Semi-intensiv tagbeplantning, medium vækstlag med 120-250 mm opbygning. 7,5 
point
Intensiv tagbeplantning, tykt vækstlag med > 250 mm opbygning. 10 point

Beplantningstype som DIS

Facadeintegrerede udearealer
Der er tilgængelige altaner, terrasser, uopvarmede udestuer (på mindst 5 m²) eller 
lignende friarealer.

Der er overdækket terrasseareal udfor alle grupperum og alrum

Udendørs opholdsarealer og overgangszoner i stueetagen
Offentlig og/eller semiprivat ophold. 5 point
Overgangszone. Der er udendørs opholdsarealer af både offentlig og semiprivat-
privat karakter med gradvis og fysisk tydelig overgang mellem 
privat, semi- og offentligt domæne, f.eks.: Fysisk barriere mellem offentlige og 
private rum som f.eks. forhave, niveauforskelle, trappe eller beplantning. 
Privat indgang til bolig som et beskyttet uderum, som f.eks. overdækket uderum 
ved tilbagetrukket facade eller udhæng. 10 point

INNOVATIONS OMRÅDE 
Forklaring: Innovative, skræddersyede løsninger, der øger komforten for 
bygningsbrugere eller brugergrupper, der bruger udendørsområdet.
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2.8 20,0 25

Re 2.8
0,0 25

SOC2.1 75,0 100 3 1 75,0% 3,4%

1 ######
1.1

25,0 25

2
2.1

25,0 25

2.2
25,0 25

2.3
0,0 25

3
3.1

0,0 50

SOC3.2 0,0 100 1 0 0,0% 1,1%

1
1.1

0,0 20

2
1.1 0,0 Max 50

0,0 10
0,0 10
0,0 10
0,0 10

0,0 20

3
3.1 Max 50

INNOVATIONS OMRÅDE
Forklaring: Innovative, skræddersyede løsninger, der øger komforten for 
bygningsbrugere eller brugergrupper, der bruger udendørsområdet.

Alternativ evaluering af renoveringsprojekter
Mulig evaluering adgangsforhold og bygningen indretning af renoveringsprojekter
Tilgængelighed adgangsforhold og bygningens indretning er forbedret i den 
udstrækning som det er praktisk og økonomisk fordelagtigt. 10 point
25% af etagearealet opfylder kvalitetsniveau C. 25 point
50% af etagearealet opfylder kvalitetsniveau C. 50 point

Universelt design Udbudskrav at her opnås min. 75 point

5 p pr. stk.
Sidde- og liggemuligheder 
Legepladser 
Områder til sport/spil 
Private/fælleshaver 
Beskyttelse mod nedbør 
Afskærmning mod solen 

Kendetegn ved udearealernes indretningselementer

Udbudskrav om tilgængelighedsauditor

Krav i udbudsmateriale

Finansielle midler til integreret kunst
Omkostning til integreret kunst 
Omkostninger til integreret kunst som andel i forhold til byggeomkostninger
Beløbet til integreret kunst svarer til <0,2%. 5 point
Beløbet integreret kunst svarer til > 0,5%. 10 point
Beløbet til integreret kunst svarer til > 1,0%. 15 point
Beløbet til integreret kunst svarer til > 1,5%. 20 point

Udvælgelse og involvering af kunstnere
Proces for involvering af kunsteksperter og udvælgelse af kunstnere
Der er tilknyttet en kunstkonsulent til udvikling/udvælgelse af kunst.
Der er gennemført en udvælgelsesprocedure
Kunstfaglig kvalitetssikring og gennemsigtighed i udvælgelsesprocessen
Hensyntagen til up-comming og/eller eksperimenterende kunstnere. 
Tidligt etableret samarbejde mellem arkitektfirma, brugere, administration/ejer og 
kunstnere.

Offentliggørelse
Vurdering af konkrete formidlingstiltag

Bygningsintegreret kunst

Koncept for universelt design
Udarbejdelse af strategi for ligeværdig adgang og brug i tidlig designfase.
En projektspecifik tilgængelighedsstrategi er udarbejdet i tidlig designfase og 
foreligger senest ved myndighedsprojekt. Strategien for ligeværdig adgang og brug 
indeholder en overordnet beskrivelse af gældende brugerbehov, lovkrav og 
anvisninger og hvordan disse konceptuelt imødekommes i projektet. Jg. Bilag 2. 
grundlæggende krav.

Kvalitetsniveau for adgangsforhold og bygningens indretning
Kvalitetsniveau C / DGNB-minimumskrav
Bygningsreglementets krav til barrierefri design er opfyldt jf. bilag 2 kvalitetsniveau 
C
Kvalitetsniveau B 
Bygningsreglementets krav til barrierefri design er opfyldt jf. bilag 2 kvalitetsniveau 
B
Kvalitetsniveau A
Bygningsreglementets krav til barrierefri design er opfyldt jf. bilag 2 kvalitetsniveau 
A
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2.8 20,0 25

Re 2.8
0,0 25

SOC2.1 75,0 100 3 1 75,0% 3,4%

1 ######
1.1

25,0 25

2
2.1

25,0 25

2.2
25,0 25

2.3
0,0 25

3
3.1

0,0 50

SOC3.2 0,0 100 1 0 0,0% 1,1%

1
1.1

0,0 20

2
1.1 0,0 Max 50

0,0 10
0,0 10
0,0 10
0,0 10

0,0 20

3
3.1 Max 50

INNOVATIONS OMRÅDE
Forklaring: Innovative, skræddersyede løsninger, der øger komforten for 
bygningsbrugere eller brugergrupper, der bruger udendørsområdet.

Alternativ evaluering af renoveringsprojekter
Mulig evaluering adgangsforhold og bygningen indretning af renoveringsprojekter
Tilgængelighed adgangsforhold og bygningens indretning er forbedret i den 
udstrækning som det er praktisk og økonomisk fordelagtigt. 10 point
25% af etagearealet opfylder kvalitetsniveau C. 25 point
50% af etagearealet opfylder kvalitetsniveau C. 50 point

Universelt design Udbudskrav at her opnås min. 75 point

5 p pr. stk.
Sidde- og liggemuligheder 
Legepladser 
Områder til sport/spil 
Private/fælleshaver 
Beskyttelse mod nedbør 
Afskærmning mod solen 

Kendetegn ved udearealernes indretningselementer

Udbudskrav om tilgængelighedsauditor

Krav i udbudsmateriale

Finansielle midler til integreret kunst
Omkostning til integreret kunst 
Omkostninger til integreret kunst som andel i forhold til byggeomkostninger
Beløbet til integreret kunst svarer til <0,2%. 5 point
Beløbet integreret kunst svarer til > 0,5%. 10 point
Beløbet til integreret kunst svarer til > 1,0%. 15 point
Beløbet til integreret kunst svarer til > 1,5%. 20 point

Udvælgelse og involvering af kunstnere
Proces for involvering af kunsteksperter og udvælgelse af kunstnere
Der er tilknyttet en kunstkonsulent til udvikling/udvælgelse af kunst.
Der er gennemført en udvælgelsesprocedure
Kunstfaglig kvalitetssikring og gennemsigtighed i udvælgelsesprocessen
Hensyntagen til up-comming og/eller eksperimenterende kunstnere. 
Tidligt etableret samarbejde mellem arkitektfirma, brugere, administration/ejer og 
kunstnere.

Offentliggørelse
Vurdering af konkrete formidlingstiltag

Bygningsintegreret kunst

Koncept for universelt design
Udarbejdelse af strategi for ligeværdig adgang og brug i tidlig designfase.
En projektspecifik tilgængelighedsstrategi er udarbejdet i tidlig designfase og 
foreligger senest ved myndighedsprojekt. Strategien for ligeværdig adgang og brug 
indeholder en overordnet beskrivelse af gældende brugerbehov, lovkrav og 
anvisninger og hvordan disse konceptuelt imødekommes i projektet. Jg. Bilag 2. 
grundlæggende krav.

Kvalitetsniveau for adgangsforhold og bygningens indretning
Kvalitetsniveau C / DGNB-minimumskrav
Bygningsreglementets krav til barrierefri design er opfyldt jf. bilag 2 kvalitetsniveau 
C
Kvalitetsniveau B 
Bygningsreglementets krav til barrierefri design er opfyldt jf. bilag 2 kvalitetsniveau 
B
Kvalitetsniveau A
Bygningsreglementets krav til barrierefri design er opfyldt jf. bilag 2 kvalitetsniveau 
A
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0,0 10
0,0 10
0,0 10

0,0 10

0,0 10

SOC3.3 100,0 100 2 3 ###### 2,3%

1
1.1 Max 30

0,0 10

0,0 10

10,0 10

1.2 10,0 Max 20
1.2.1  Fællesfaciliteter og opholdsarealer inde i bygningen 

 I bygningen er der forskellige kommunikationszoner som f.eks. et åbent 
atrium, pauseområder, nicher som mødepunkter, udvidede gangzoner eller 
lignende. 

5,0 5

Der er multifunktionsrum, der har følgende egenskaber/udstyr. 
Multifunktionelle rum kan f.eks. være fællesrum eller aula. 

Hensigtsmæssig indretning med henblik på kommunikation, samvær og 
hvilesteder. 5,0 5

Der er tilstrækkeligt mange stikkontakter i hele rummet i væggen eller i 
gulvet. 0,0 5

Tilstrækkeligt mange netværkstilslutninger. 0,0 5

Forskydelige systemer af små sceneelementer. 0,0 5

2
2.2

2.2.1 Forudsætninger for at adgangsvejene kan bruges til andre anvendelser 
- Der er tørreskabe i tilknytning til garderoben. +5 
- Der er indrettet garderobe med plads til, at alle børn har mulighed for at 
opbevare skiftetøj og sko, overtøj m.m.  +5 
- Der er tænkt på ekstra plads i forhold til en mulig udvidelse med 
indretning af ekstra garderober. +5 

10,0 15

2.2.2 Opholdskvalitet i adgangsvejene 
- Adgangsveje er udformet således, at de kan møbleres uden 
begrænsninger i forhold til brandkrav om flugtvej/redningsvej. +5 
- Kravene til lydisolering af gangarealer er som i 
undervisningslokalerne/opholdsrum. +5 
- Der er dagslys i gangarealer. +5 
- Krav om termisk komfort i gangarealer muliggør en fleksibel anvendelse. 
+5 
- Definerede opholdsarealer i adgangsveje såsom udvidelser, nicher, 
gallerier, bredde trapper (>2,5 m). +5 
- Siddepladser i adgangsveje såsom vindueskarme, bænke, fremspring 
eller lignende. +5 

20,0 30

1.2.2

Variation af anvendelsesmuligheder
Bygningstypens mulighed for differentieret anvendelse. 

Der forefindes mellemzoner mellem ude og inde såsom uopvarmet 
vinterhave/ankomstareal. 

Præsentation i forbindelse med indvielses- og åbningsarrangementer.

Udstillinger
Publikation eller anden form for formidling (f.eks. på nettet, gennem QR-koder el. 
lign.).
Skiltning (kunstnernavn, værktitel, årstal) og formidling af kunstværket på stedet 
(fysisk eller med QR-kode).

 Rumadskillende elementer giver mulighed for nemt at sammenlægge to lokaler 
ved behov (evt. ved foldevægge mellem udvalgte lokaler). 
Der forefindes en bred vifte af forskellige steder og rum i daginstitutionen, der kan 
appellere til forskellige børn og ansporer til forskellige typer af leg

Supplerende vifte af anvendelsesmuligheder

Forventede point

Plandisponering

Guidede omvisninger for bygningens brugere og/eller offentligheden

Anvendelsesområdernes kvalitet
Kvalitet i interne indgangs- og adgangsområder

Brandkrav ok
Lydkrav ok
Dagslys ok
Siddepladser i garderobe

Forskellige rumstørrelser + alrum

Mulige point

Mulige point

Indrettes til 33 børn fremfor 30
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2.4
2.4.1 Visuelle relationer til omgivelserne

Alle vinduer skal evalueres, hvorefter gennemsnittet findes. 
Vinduesarrangement ≥ 1,5 kvadratmeter med udsigt til: 
- Bygning/gade                                             1
- Grønne gader/grønne arealer                    5 
- Landskab/vidt udsyn                                10

5,0 10

2.4.2 Visuelle relationer til omgivelserne  
- Døråbninger fra stamlokalerne til det fri forefindes i 50 % af rummene i 
stueetagen og i områder, der grænser op til tagterrasser. 5 point 
- Døråbninger fra stamlokalerne til det fri forefindes i 100 % af rummene i 
stueetagen og i områder, der grænser op til tagterrasser. 10 point

10,0 10

2.5

5,0 5

0,0 5

5,0 5

2.6 10,0 25 40,0%

2.7

5,0 5

5,0 5

TEC1.1 100,0 100 2 0 ###### 1,9%

1
1.1

30,0 30

2
2.1 10,0 Max 30

Indendørs Orientering
 Til evalueringen skal en standardetage defineres og vurderes. 

Der er mulighed for vertikal orientering og overblik f.eks. gennem atrium eller 
lignende

Indervægge i alle rum, som ikke kræver særligt hensyn eller andre funktionelle 
krav, har som minimum vindue i dør eller væg

Der er ensartet og tydelig skiltning til idendørs orientering

Point hvis brugerønske

Ingen udbudskrav

Integreret indretningsdesign/møblerbarhed

Der foreligger et afstemt farve- og materialekoncept. +5 
Koordinering af design for den bygningsintegrerede kunst, farve- og 
materialekoncept +5 
Der foreligger et velkoordineret arkitektonisk og teknisk totalkoncept, der arrangerer og 
integrerer følgende elementer: 
Radiatorer/varmeflader 
Ventilationselementer  
Markeringer af redningsveje 
Brandslukker/slangevindere 
Nødbelysning 
Kabelkanaler 
Inspektionsluger, melderør mm. 
Vindueskarm 
Gardiner 
Kunstig belysning 
Dokumentation af detaljerede møbleringsmuligheder 
Betjeningselementer af tekniske styringssystemer. 
≥ 8 5 point 
≥ 10 7,5 point 
≥ 12 10 point 

Tilstrækkelig opbevaringsplads til udstyr, der ikke er i brug i multifunktionelle 
rum. Depotplads forventes afstemt i byggeprogram

Aflåselige depotrum i gangarealer. 

Opfyldelse af myndighedskrav til brandsikring
Opfyldelse af myndighedskrav jf. bygningsreglement kap 5 vedr. sikkerhed ved 
brand.              

Yderligere brandsikring
ABA-anlæg og automatisk brandslukningsanlæg 

Brandsikring og sikkerhed

Visuelle relationer, indkig og forbindelse til udearealerne 

Forventet point, da ikke aktuel

Depot- og opbevaringsarealer

Forventet point
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2.4
2.4.1 Visuelle relationer til omgivelserne

Alle vinduer skal evalueres, hvorefter gennemsnittet findes. 
Vinduesarrangement ≥ 1,5 kvadratmeter med udsigt til: 
- Bygning/gade                                             1
- Grønne gader/grønne arealer                    5 
- Landskab/vidt udsyn                                10

5,0 10

2.4.2 Visuelle relationer til omgivelserne  
- Døråbninger fra stamlokalerne til det fri forefindes i 50 % af rummene i 
stueetagen og i områder, der grænser op til tagterrasser. 5 point 
- Døråbninger fra stamlokalerne til det fri forefindes i 100 % af rummene i 
stueetagen og i områder, der grænser op til tagterrasser. 10 point

10,0 10

2.5

5,0 5

0,0 5

5,0 5

2.6 10,0 25 40,0%

2.7

5,0 5

5,0 5

TEC1.1 100,0 100 2 0 ###### 1,9%

1
1.1

30,0 30

2
2.1 10,0 Max 30

Indendørs Orientering
 Til evalueringen skal en standardetage defineres og vurderes. 

Der er mulighed for vertikal orientering og overblik f.eks. gennem atrium eller 
lignende

Indervægge i alle rum, som ikke kræver særligt hensyn eller andre funktionelle 
krav, har som minimum vindue i dør eller væg

Der er ensartet og tydelig skiltning til idendørs orientering

Point hvis brugerønske

Ingen udbudskrav

Integreret indretningsdesign/møblerbarhed

Der foreligger et afstemt farve- og materialekoncept. +5 
Koordinering af design for den bygningsintegrerede kunst, farve- og 
materialekoncept +5 
Der foreligger et velkoordineret arkitektonisk og teknisk totalkoncept, der arrangerer og 
integrerer følgende elementer: 
Radiatorer/varmeflader 
Ventilationselementer  
Markeringer af redningsveje 
Brandslukker/slangevindere 
Nødbelysning 
Kabelkanaler 
Inspektionsluger, melderør mm. 
Vindueskarm 
Gardiner 
Kunstig belysning 
Dokumentation af detaljerede møbleringsmuligheder 
Betjeningselementer af tekniske styringssystemer. 
≥ 8 5 point 
≥ 10 7,5 point 
≥ 12 10 point 

Tilstrækkelig opbevaringsplads til udstyr, der ikke er i brug i multifunktionelle 
rum. Depotplads forventes afstemt i byggeprogram

Aflåselige depotrum i gangarealer. 

Opfyldelse af myndighedskrav til brandsikring
Opfyldelse af myndighedskrav jf. bygningsreglement kap 5 vedr. sikkerhed ved 
brand.              

Yderligere brandsikring
ABA-anlæg og automatisk brandslukningsanlæg 

Brandsikring og sikkerhed

Visuelle relationer, indkig og forbindelse til udearealerne 

Forventet point, da ikke aktuel

Depot- og opbevaringsarealer

Forventet point
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2.1.1 Installering af et automatisk brand alarmanlæg, ABA. 10,0 10
2.1.2 Indbygning af et automatisk brandslukningsanlæg

Sprinkleranlæg. 10 point
Lavtryks-vandtågeanlæg. 15 point
Højtryks-vandtågeanlæg. 20 point

0,0 20

Re 2.1

0,0 30

2.2

10,0 10

3
3.1

10,0 10

3.2 20,0 Max 20
3.2.1 I tilfælde af røg eller giftige gasser udendørs, er det muligt for de daglige 

brugere at afbryde ventilationen 10,0 10

3.2.2 Der findes tekniske sikkerhedsanordninger. For eksempel 
nødkaldsstandere, videoovervågning og kaldeanlæg samt præventive 
beskyttelsesforholdsregler.

0,0 5

3.2.3 Der er taget præventive forholdsregler til at undgå indbrud - f.eks. øget 
sikring på de nederste etager, alarmanlæg, anvendelse af døre klassificeret 
efter modstandsklasse og lign.

10,0 10

3.2.4 Forebyggende tiltag overfor pyromanbrande så som aflåste 
renovationsrum. 0,0 5

Re 3.2

0,0 20

TEC1.3 100,0 100 3 2 ###### 2,8%

1 35,0 Max 35
1.1

10,0 10

1.2

10,0 10

1.3

10,0 10

1.4

10,0 10

2

Isolering af bygningsdele

INNOVATIONS OMRÅDE 
Forklaring. Hvis der er udført optimering af brandsikkerhed ved brandteknisk 
dimensionering, kan der opnås point svarende til 2.1.1.
Hvis brandteknisk dimensionering er udført hhv. driftsøkonomisk, miljømæssig eller 
værdisikrings optimering kan der yderligere opnås point svarende til 2.1.2.

Loft og tagkonstruktion
Gennemsnitlig U-værdi ≤ 0,20 W/(m²K). 2,5 point
Gennemsnitlig U-værdi ≤ 0,15 W/(m²K). 7,5 point
Gennemsnitlig U-værdi ≤ 0,10 W/(m²K). 10 point
Ydervæg og kældervægge mod jord
Gennemsnitlig U-værdi ≤ 0,30 W/(m²K). 2,5 point
Gennemsnitlig U-værdi ≤ 0,20 W/(m²K). 7,5 point
Gennemsnitlig U-værdi ≤ 0,15 W/(m²K). 10 point
Terrændæk, kældergulve, etageadskillelse mod fri eller uopvarmet
Gennemsnitlig U-værdi ≤ 0,30 W/(m²K). 2,5 point
Gennemsnitlig U-værdi ≤ 0,20 W/(m²K). 7,5 point
Gennemsnitlig U-værdi ≤ 0,15 W/(m²K). 10 point
Vinduer, yderdøre, porte, ovenlys
Gennemsnitlig U-værdi ≤ 1,40 W/(m²K). 2,5 point
Gennemsnitlig U-værdi ≤ 1,20 W/(m²K). 7,5 point
Gennemsnitlig U-værdi ≤ 1,00 W/(m²K). 10 point

Linjetabsværdier

Beredskabsplan
Der foreligger en beredskabsplan, som omhandler relevante punkter for byggeriet.

INNOVATIONSOMRÅDE
Forklaring. Andre tiltag, som øger sikkerheden eller skaber tryghed for brugerne 
ift., brand, ulykker eller indbrud eller anden kriminalitet, hvad enten det er tekniske 
foranstaltninger, designmæssige løsninger eller sociale initiativer vurderes positivt 
og kan opfylde samme formål som indikator 3.2 Tekniske sikkerhedsanordninger.

Klimaskærmens kvalitet

Molokker - det undersøges om der kan opnås point

Bygningen er velisoleret og opnår max point i alle kategorier, jf. energirammeberegning

AIA

PVC-fri bygning
Materialer (især PVC), der i tilfælde at brand kan danne ætsende, giftige eller 
nedbrydende røggasser, forefindes ikke i bygningen. Hverken udvendigt eller 
indvendigt.

Forventet point

Sikkerhed

BH-leverance

Tekniske sikkerhedsanordninger

Muligt
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2.1

5,0 5 ######

2.2

5,0 5 ######

2.3

5,0 5 ######

3
3.2 15,0 15 ######

4
4.1 20,0 20

5
5.1

15,0 15 ######

TEC1.4 85,0 120 3 2 85,0% 2,8%

1 30,0 Max 30 ######
1.1

20,0 20

1.2
10,0 10

Re 1

0,0 30

2 25,0 Max 35

Evalueres forskelligt for bygninger på op til 2 etager og bygninger med over 2 
etager.
Bygning op 2 etager:
Gennemsnitlig linjetab Ψ ≤ 0,20 W/(mK). 1 point
Gennemsnitlig linjetab Ψ ≤ 0,15 W/(mK). 3 point
Gennemsnitlig linjetab Ψ ≤ 0,12 W/(mK). 5 point
Bygning over 2 etager:
Gennemsnitlig linjetab Ψ ≤ 0,40 W/(mK). 1 point
Gennemsnitlig linjetab Ψ ≤ 0,35 W/(mK). 3 point
Gennemsnitlig linjetab Ψ ≤ 0,30 W/(mK). 5 point
Samling mellem ydervæg og vinduer
Gennemsnitlig linjetab Ψ ≤ 0,06 W/(mK). 1 point
Gennemsnitlig linjetab Ψ ≤ 0,05 W/(mK). 3 point
Gennemsnitlig linjetab Ψ ≤ 0,03 W/(mK). 5 point
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlys
Gennemsnitlig linjetab Ψ ≤ 0,20 W/(mK). 1 point
Gennemsnitlig linjetab Ψ ≤ 0,15 W/(mK). 3 point
Gennemsnitlig linjetab Ψ ≤ 0,14 W/(mK). 5 point

Klimaskærmens tæthed bestemt ved prøvning med en trykforskel på 50 Pa
Lufttæthed ≤ 1,0 l/(s·m²). 5 point
Lufttæthed ≤ 0,75 l/(s·m²). 10 point
Lufttæthed ≤ 0,5 l/(s·m²). 15 point

INNOVATIONS OMRÅDE
Forklaring: Hvis energilagring er integreret i bygningen, og der tages særlig hensyn 
til, at den er let tilgængelig og let kan tilpasses de fremtidige krav, kan point tildeles 
som relevant for 1.1. Hvis der er udført særlige tiltag til at sikre, at 
distributionssystemer er let tilgængelige og let kan tilpasses til fremtidige krav. 
Point som 1.2.

Dimensionerende transmissionstab for klimaskærmen

Fugtsikre konstruktioner
Klimaskærmskonstruktioner er udført fugtsikre

Lufttæthed

Tilpasning af driftstemperaturen med henblik på at integrere vedvarende 
energiformer

De tekniske systemers tilpasningsevne

Tilgængelighed til tekniske installationer 
Tilgængelighed i teknikrum
Moderet tilgængelighed. Monteringsåbninger, døre og gange er tilstrækkeligt store 
og mange. Transport og udskiftning af komponenter er muligt i kraft af enkelte 
planlagte byggemæssige forholdsregler. 10 point
God tilgængelighed. Monteringsåbninger, døre og gange er tilstrækkeligt store. 
Transport og udskiftning af komponenter er muligt uden byggemæssige 
forholdsregler. 20 point

Tilgængelighed i vertikale skakter
Vertikale skakte/føringsveje til alle håndværksfag er tilstrækkeligt tilgængelige, og 
installationer kan ombygges uden bygningsmæssige indgreb.

Bygningen opfylder BR18 krav til dimensionerende transmissionstab
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2.1

5,0 5 ######

2.2

5,0 5 ######

2.3

5,0 5 ######

3
3.2 15,0 15 ######

4
4.1 20,0 20

5
5.1

15,0 15 ######

TEC1.4 85,0 120 3 2 85,0% 2,8%

1 30,0 Max 30 ######
1.1

20,0 20

1.2
10,0 10

Re 1

0,0 30

2 25,0 Max 35

Evalueres forskelligt for bygninger på op til 2 etager og bygninger med over 2 
etager.
Bygning op 2 etager:
Gennemsnitlig linjetab Ψ ≤ 0,20 W/(mK). 1 point
Gennemsnitlig linjetab Ψ ≤ 0,15 W/(mK). 3 point
Gennemsnitlig linjetab Ψ ≤ 0,12 W/(mK). 5 point
Bygning over 2 etager:
Gennemsnitlig linjetab Ψ ≤ 0,40 W/(mK). 1 point
Gennemsnitlig linjetab Ψ ≤ 0,35 W/(mK). 3 point
Gennemsnitlig linjetab Ψ ≤ 0,30 W/(mK). 5 point
Samling mellem ydervæg og vinduer
Gennemsnitlig linjetab Ψ ≤ 0,06 W/(mK). 1 point
Gennemsnitlig linjetab Ψ ≤ 0,05 W/(mK). 3 point
Gennemsnitlig linjetab Ψ ≤ 0,03 W/(mK). 5 point
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlys
Gennemsnitlig linjetab Ψ ≤ 0,20 W/(mK). 1 point
Gennemsnitlig linjetab Ψ ≤ 0,15 W/(mK). 3 point
Gennemsnitlig linjetab Ψ ≤ 0,14 W/(mK). 5 point

Klimaskærmens tæthed bestemt ved prøvning med en trykforskel på 50 Pa
Lufttæthed ≤ 1,0 l/(s·m²). 5 point
Lufttæthed ≤ 0,75 l/(s·m²). 10 point
Lufttæthed ≤ 0,5 l/(s·m²). 15 point

INNOVATIONS OMRÅDE
Forklaring: Hvis energilagring er integreret i bygningen, og der tages særlig hensyn 
til, at den er let tilgængelig og let kan tilpasses de fremtidige krav, kan point tildeles 
som relevant for 1.1. Hvis der er udført særlige tiltag til at sikre, at 
distributionssystemer er let tilgængelige og let kan tilpasses til fremtidige krav. 
Point som 1.2.

Dimensionerende transmissionstab for klimaskærmen

Fugtsikre konstruktioner
Klimaskærmskonstruktioner er udført fugtsikre

Lufttæthed

Tilpasning af driftstemperaturen med henblik på at integrere vedvarende 
energiformer

De tekniske systemers tilpasningsevne

Tilgængelighed til tekniske installationer 
Tilgængelighed i teknikrum
Moderet tilgængelighed. Monteringsåbninger, døre og gange er tilstrækkeligt store 
og mange. Transport og udskiftning af komponenter er muligt i kraft af enkelte 
planlagte byggemæssige forholdsregler. 10 point
God tilgængelighed. Monteringsåbninger, døre og gange er tilstrækkeligt store. 
Transport og udskiftning af komponenter er muligt uden byggemæssige 
forholdsregler. 20 point

Tilgængelighed i vertikale skakter
Vertikale skakte/føringsveje til alle håndværksfag er tilstrækkeligt tilgængelige, og 
installationer kan ombygges uden bygningsmæssige indgreb.

Bygningen opfylder BR18 krav til dimensionerende transmissionstab

17-02-2021 22 Copyright DGNB GmbH

Kriterie 
point

Indikator 
point Max
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2.1

10,0 20

2.2

15,0 15

Re 2

0,0 35

3 Max 35
3.1

10,0 15

3.2

10,0 20

4
4.1

10,0 10

4.2
0,0 10

TEC1.5 72,5 100 2 2 72,5% 1,9%

1
1.1

15,0 20

2
2.1

0,0 10

3 20,0 Max 20
3.1

20,0 20

3.2 0,0 20

Tolerant overfor let tilsmudsning
- Delvist. Kun gange og andre færdselsarealer 10 point
- Alle arealer.  20 point
INNOVATIONSOMRÅDE
Der er indført særlig teknologi eller løsninger der letter rengøring af gulve. 

Tilgængelighed af udvendige glas arealer
Lethed af vinduespudsning 
- Vinduespudsning muligt med brug af almindelige hjælpemidler 
(glasareal opgøres i %; 1% ≙ 0,1 point)
- Vinduespudsning muligt uden brug af hjælpemidler 
(glasareal opgøres i %; 1% ≙ 0,2 point)

Estimeret

Udvendige bygningskomponenter
Rengøring af udvendige bygningsdele
Foranstaltninger er gennemført for at reducere omkostningerne og indsats, der 
kræves til rengøring af udvendige bygningsdele, herunder graffiti fjernelse

Gulvbelægninger

CIRKULÆR ØKONOMI BONUS

Udbudskrav min. 72,5 point

INNOVATIONS OMRÅDE
Forklaring: Hvis de anvendte systemer benytter 100% vedvarende energi, anses 
kravene i indikatorerne 2.1 og 2.2 for at være opfyldt. 
Hvis der ikke er noget varme- eller kølesystem i bygningen, anses kravene i den 
tilsvarende indikator (2.1 eller 2.2) for at være opfyldt.

Elinstallationer
Systemintegration af BMS-systemer - tilstand og mulighed for udbygning
Åbne og standardiserede protokoller (BACNET, KNX/LON e. lign.). +10 point
Projektplanlægning og -udførelse følger principperne i DS/EN 16484-1. +5 point

Eventuelt flere point

Fleksibilitet af elinstallationer
Elinstallationer er udført fleksibelt, så de let kan tilpasse nye behov som fx 
installationsstik-forbindelser. +10 point
Elinstallationer er udført med energibesparende funktioner såsom centralt sluk 
knap til reduktion af standby strøm, visualisering af energiforbrug eller andet. +10 
point

Der etableres central slukknap til reduktion af stand-by strøm

Varmesystem og varmefordeling
Varmesystemet er dimensioneret iht. DS 469:2013 til en fremløbstemperatur på 
højest:
55 °C. 5 point
50 °C. 10 point
45 °C. 15 point
Der er via CTS-anlæg sikret samstyring mellem den mekaniske ventilation/køling 
og varmeanlægget. +5 point

Krav i udbudsmateriale

Kølesystem og kølefordeling
Centralkølesystemet er dimensioneret iht. DS 469:2013 til en fremløbstemperatur 
på mindst:
10 °C. 5 point
13 °C. 10 point
16 °C. 15 point

Forventet point, da ikke aktuelt

Lokal integration af energisystemer
Forklaring: Bygningens energiforbrug og/eller VE-energiproduktion er integreret 
med lokale energisystemer. Eksempler kan være overskudsvarme, der sælges til 
fjernvarmenettet. Brug af overskudsvarme fra naboer, solcelleproduktion udnyttes 
lokalt eller hos naboer.

Solceller til lokal udnyttelse

Netværksintegration af energi systemer
Forklaring:Bygningen leverer signifikant lagerkapacitet eller belastningsstyring til 
energinettet. 

Design for vedligehold og rengøring
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4
4.1 5,0 5
4.2

15,0 15

5 17,5 Max 25
5.1

17,5 25

Re 5
0,0 25

6
6.1

0,0 2,5

6.2

0,0 10

7
7.1

0,0 10 0,0%

TEC1.6 0,0 140 3 0 0,0% 2,8%

1 0,0 Max 75

1.1 0,0 45 0,0%

Re 1.1

0,0 45 0,0%

Smudsopsamlingzone ved indgange
Smudsopsamlingszone ved alle indgange

Valg af let genanvendelige byggematerialer

Smudsopsamlingszoner
- minimum 3 skridt = ca. 2,4 m  10 point
- minimum 5 skridt = ca. 4 m     15 point

Rengøringsvenlig indretning indendørs
- Radiatorer i passende højde og hængende (højde over gulv ≥ 12 cm).  +2,5 point
- Ingen radiatorer. +5 point
- Trappeværn er placeret på ydersiden af trappen, så trappetrinnet er frit (værnet er 
ikke fastgjort direkte på trappetrinnet). +5 point
- Toiletter er væghængte og der er skjult rørføring til vaske. +5 point
- Skillevæggene mellem kabinerne er konstrueret uden støttepunkter på gulvet 
eller massive/ud i ét. +2,5 point
- Fritstående søjler står med en afstand på mindst 20 cm til de omgivende 
bygningsdele (dette gælder for min. 90 % af alle søjler). +5 point
- Almen belysning er integreret i loftet og kræver ikke rengøring +2,5 point
- Fast inventar (skabe) har skrå overside eller ført til loft. + 2,5 point

INNOVATIONSOMRÅDE
Forklaring: Der er indført innovativt design eller løsninger der sikrer let rengøring af 
indendørs gulve og overflader.  

Rengøringsmulighed for kanaler og skakte
Mulighed for rengøring af ventilationssystemets indblæsningskanaler og 
affaldsskakter
Der er nødvendig adgang til rengøring af indblæsningskanaler gennem 
renselemme eller gennem armaturer til renholdelse uden demontering af rør, 
anlæg mv.

Rengøringsvenlig indretning

Egnethed for genanvendelse

Forventet point

Mulige point

INNOVATIONSOMRÅDE
Forklaring: Foranstaltninger der falder udenfor kategorierne nævnt ovenfor, eller 
som ikke på nuværende tidspunkt er inkluderet i definitionen af kvalitetsniveauer, 
men som på trods af dette bidrager betydeligt til at opnå formålet med kriteriet, kan 
blive evalueret i indikator 1.1 i overensstemmelse med den anvendte 
evalueringsmetode ovenfor (tilstrækkelig masse og erstatningsrelevans i 
referenceperioden)

Forventet point

Indblæsningskanaler rene ved ibrugtagning
- Alle ventilationskanaler er forseglet fra mulige forureninger (partikler og støv) 
under hele byggeperioden, frem til aflevering, hvor forseglingen afmonteres. 
- Alle kanaler rengøres i slutfasen af byggeprojektet, før montering af riste og 
armaturer, i henhold til metodebeskrivelse. Filtrer udskiftes inden indflytning.

Koncept for rengøringsvenlighed
Der er udarbejdet detaljeret koncept, der sikrer, at bygningen er rengørings- og 
vedligeholdelsesvenlig i tidlig designfase.

Nedtagning og genanvendelse
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0,0 20

1.3
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2 0,0 Max 45

2.1 0,0 45

Re 2.1

0,0 45

3

3.1

0,0 5

3.2

0,0 5

4 0,0  Max 40
4.1

0,0 10

4.2

0,0 10

4.

4.3

0,0 20

Direkte genbrug af eksisterende konstruktion
Andel (vægtprocent af samlet mængde materiale i hele bygningen) af 
konstruktionen der bliver stående
- 10-20%               5 point
- 20-40%             10 point
CIRKULÆR ØKONOMI BONUS – RENOVERING, TRANSFORMATION 
ELLER NEDRIVNING AF EKSISTERENDE BYGGERI PÅ GRUNDEN
Genbrug af eksisterende konstruktion
Andel (vægtprocent af samlet affald) af alle materialer, fra renovering eller 
nedrevet bygning, der genbruges (enten aflevering til brug i et nyt byggeri eller ved 
aflevering til genbrugsforhandler)
- 10-20%               10 point  
- 20-40%              20 point

INNOVATIONSOMRÅDE
Forklaring: Foranstaltninger, der ligger uden for det definerede analyseomfang 
(bygningskomponenter, se ovenfor) eller ikke i øjeblikket falder inden for 
definitionen af kvalitetsniveauer, men ikke desto mindre bidrager væsentligt til at 
nå målet, kan tages i betragtning i indikator 2.1 i overensstemmelse med den 
anvendte evalueringsmetode ovenfor (tilstrækkelig masse og erstatningsrelevans i 
referenceperioden).

CIRKULÆR ØKONOMI BONUS – GENBRUG ELLER GENINDVINDING
Forklaring: Bonussen kan opnås for hver Standard bygningskomponent (SBC) 
>10% hvis bygningskomponenter genanvendes, eller der foreligger dokumentation 
for materialegenindvinding for at skabe et produkt der er sammenligneligt med et af 
jomfruelige ressourcer (genindvindingsmetode 2 eller 3 i henhold til tabel 1). Der 
kan tildeles point ud over QL2.

Genindvinding, transformation og genbrug i designprocessen
Der er i detail projekteringen (hovedprojekteteringen) blevet evalueret på 
forskellige løsninger for at optimere ressourceeffektiviteten (inklusive processer til 
eventuelt transformationsarbejde)

 Renovering, transformation eller nedrivning af eksisterende byggeri

Ressourcekoordinator og nedrivningsvirksomhed
- Der er udpeget en miljø- og ressource koordinator, der har sørget for at trin 1-7 
(bilag x) er udarbejdet.                                                                            5 point
- Miljø- og ressourcekoordinator er uddannet og certificeret                 3 point
- Nedrivningsvirksomheden er certificeret (godkendt)                            2 point

Egnethed for genindvinding

Valg af byggematerialer der let kan genindvindes

Egnethed for genindvinding, transformation og genbrug i planlægningen

Genindvinding, transformation og genbrug i den tidlige planlægningsfase
Der er senest ved afslutningen af ”Indledende rådgivning” iht. Ydelsesbeskrivelsen 
for Byggeri og Landskab, blevet evalueret på forskellige løsninger for at optimere 
ressourceeffektiviteten (inklusive processer til eventuelt transformationsarbejde). 

CIRKULÆR ØKONOMI BONUS – LAVERE RESSOURCEFORBRUG
Forklaring: Bonussen, om at anvende færre ressourcer, kan opnås for hver 
standard bygningskomponent (SBC)>10%, hvis løsningen på en plausibel og 
påviselig måde undgår brug af råvarer eller sekundære materialer betydeligt. Der 
kan tildeles point ud over QL2. Alternativt kan pointene tildeles i indikator 1.1 for 
hver komponent der ikke bruges.
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0,0 20

1.3

0,0 10

2 0,0 Max 45

2.1 0,0 45

Re 2.1

0,0 45

3

3.1

0,0 5

3.2

0,0 5

4 0,0  Max 40
4.1

0,0 10

4.2

0,0 10

4.

4.3

0,0 20

Direkte genbrug af eksisterende konstruktion
Andel (vægtprocent af samlet mængde materiale i hele bygningen) af 
konstruktionen der bliver stående
- 10-20%               5 point
- 20-40%             10 point
CIRKULÆR ØKONOMI BONUS – RENOVERING, TRANSFORMATION 
ELLER NEDRIVNING AF EKSISTERENDE BYGGERI PÅ GRUNDEN
Genbrug af eksisterende konstruktion
Andel (vægtprocent af samlet affald) af alle materialer, fra renovering eller 
nedrevet bygning, der genbruges (enten aflevering til brug i et nyt byggeri eller ved 
aflevering til genbrugsforhandler)
- 10-20%               10 point  
- 20-40%              20 point

INNOVATIONSOMRÅDE
Forklaring: Foranstaltninger, der ligger uden for det definerede analyseomfang 
(bygningskomponenter, se ovenfor) eller ikke i øjeblikket falder inden for 
definitionen af kvalitetsniveauer, men ikke desto mindre bidrager væsentligt til at 
nå målet, kan tages i betragtning i indikator 2.1 i overensstemmelse med den 
anvendte evalueringsmetode ovenfor (tilstrækkelig masse og erstatningsrelevans i 
referenceperioden).

CIRKULÆR ØKONOMI BONUS – GENBRUG ELLER GENINDVINDING
Forklaring: Bonussen kan opnås for hver Standard bygningskomponent (SBC) 
>10% hvis bygningskomponenter genanvendes, eller der foreligger dokumentation 
for materialegenindvinding for at skabe et produkt der er sammenligneligt med et af 
jomfruelige ressourcer (genindvindingsmetode 2 eller 3 i henhold til tabel 1). Der 
kan tildeles point ud over QL2.

Genindvinding, transformation og genbrug i designprocessen
Der er i detail projekteringen (hovedprojekteteringen) blevet evalueret på 
forskellige løsninger for at optimere ressourceeffektiviteten (inklusive processer til 
eventuelt transformationsarbejde)

 Renovering, transformation eller nedrivning af eksisterende byggeri

Ressourcekoordinator og nedrivningsvirksomhed
- Der er udpeget en miljø- og ressource koordinator, der har sørget for at trin 1-7 
(bilag x) er udarbejdet.                                                                            5 point
- Miljø- og ressourcekoordinator er uddannet og certificeret                 3 point
- Nedrivningsvirksomheden er certificeret (godkendt)                            2 point

Egnethed for genindvinding

Valg af byggematerialer der let kan genindvindes

Egnethed for genindvinding, transformation og genbrug i planlægningen

Genindvinding, transformation og genbrug i den tidlige planlægningsfase
Der er senest ved afslutningen af ”Indledende rådgivning” iht. Ydelsesbeskrivelsen 
for Byggeri og Landskab, blevet evalueret på forskellige løsninger for at optimere 
ressourceeffektiviteten (inklusive processer til eventuelt transformationsarbejde). 

CIRKULÆR ØKONOMI BONUS – LAVERE RESSOURCEFORBRUG
Forklaring: Bonussen, om at anvende færre ressourcer, kan opnås for hver 
standard bygningskomponent (SBC)>10%, hvis løsningen på en plausibel og 
påviselig måde undgår brug af råvarer eller sekundære materialer betydeligt. Der 
kan tildeles point ud over QL2. Alternativt kan pointene tildeles i indikator 1.1 for 
hver komponent der ikke bruges.
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4.4

0,0 20

4.5

0,0 20 0,0%

TEC1.8 60,0 100 1 0 60,0% 0,9%
1

1.1

60,0 100

TEC3.1 51,0 130 2 2 51,0% 1,9%

1 ######
1.1

16,0 20 80,0%

1.2

20,0 20

2
2.1

0,0 10 0,0%

3

Mobilitetsinfrastruktur

Genanvendelse eller genindvinding af eksisterende konstruktion
Andel (vægtprocent af samlet mængde affald) af alle materialer fra renoveret eller 
nedrevet bygning genanvendes (genindvindes) (afleveres til affaldsmodtager til 
genanvendelse).
- 10-20 %               5 point  
- 20-40%               10 point  
Andel (vægtprocent af samlet mængde affald) af alle materialer fra renoveret eller 
nedrevet bygning genanvendes (genindvindes) (afleveres til affaldsmodtager til 
genanvendelse)
- 10-20%                5 point  
- 20-40%              10 point
- 40-60%              15 point  
- 60-80%              20 point

Cykel infrastruktur
Antal cykelparkeringspladser
- Cykelparkeringspladser til medarbejderne 
1 parkeringsplads pr. 9 medarbejdere            1 Point 
1 parkeringsplads pr. 3 medarbejdere          10 Point 

- Cykelparkeringspladser til gæster 
1 parkeringsplads pr. 30 børnehavepladser  1 Point 
1 parkeringsplads pr. 10 børnehavepladser  5 Point 
 
Afsætnings-/indkørselsområde til cykler 
2 m² afsætningsområde pr. 100 m² etageareal 1 Point  
2 m² afsætningsområde pr. 50 m² etageareal   5 Point

Krav i udbudsmateriale om min. 16 point. 

Indretning og placering af cykelparkeringspladser
- Cykelparkeringspladser er placeret tæt på hovedindgange samt andre relevante 
indgange og er let tilgængelige +5 point
- Cykelstativer opfylder anbefalingerne fra Cykelparkeringshåndbog ift. udformning 
og plads. +10 point
- Cykelparkeringsplader er beskyttet med vejret (min 50%) +5 point
- Cykelparkeringspladser er indrettet til ladcykel. +5 point

Leje- eller delebilsordninger (offentlig eller privat)
CIRKULÆR ØKONOMI BONUS – Mobilitet
Parkeringspladser for delebilsordninger, bycykler eller lignende er tilgængelige ved 
eller i umiddelbar nærhed af bygningen. 

Elektromobilitet

Miljøvaredeklerationer
Antal miljøvaredeklarationer (EPD’er) for anvendte byggevarer
For hver byggevare eller produkttype der har en produktspecifik EPD og som 
minimum udgør min. 25 % af bygningsdelens samlede volumen, masse eller areal 
opnås 5 point. Nedenstående bygningsdele evalueres og der kan maks. opnås 
enten 10 eller 20 point for de enkelte bygningsdelstyper som angivet. 
Ydervægge, inkl. vinduer og døre         (maks +20)
Bærende konstruktioner/bygningsdele  (maks +20)
Tagkonstruktioner                                  (maks +20)
Fundamenter og terrændæk                  (maks +20)
Indervægge                                            (maks +10)
Etageadskillelser inkl. gulve og lofter     (maks +10)
Trapper, ramper og altaner                    (maks +10)
Tekniske installationer                            (maks +10)

Krav i udbudsmateriale om min. 60 point - flere point muligt

Forventet point

Dokumentation med miljøvaredeklerationer (EPD)
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4.4

0,0 20

4.5

0,0 20 0,0%

TEC1.8 60,0 100 1 0 60,0% 0,9%
1

1.1

60,0 100

TEC3.1 51,0 130 2 2 51,0% 1,9%

1 ######
1.1

16,0 20 80,0%

1.2

20,0 20

2
2.1

0,0 10 0,0%

3

Mobilitetsinfrastruktur

Genanvendelse eller genindvinding af eksisterende konstruktion
Andel (vægtprocent af samlet mængde affald) af alle materialer fra renoveret eller 
nedrevet bygning genanvendes (genindvindes) (afleveres til affaldsmodtager til 
genanvendelse).
- 10-20 %               5 point  
- 20-40%               10 point  
Andel (vægtprocent af samlet mængde affald) af alle materialer fra renoveret eller 
nedrevet bygning genanvendes (genindvindes) (afleveres til affaldsmodtager til 
genanvendelse)
- 10-20%                5 point  
- 20-40%              10 point
- 40-60%              15 point  
- 60-80%              20 point

Cykel infrastruktur
Antal cykelparkeringspladser
- Cykelparkeringspladser til medarbejderne 
1 parkeringsplads pr. 9 medarbejdere            1 Point 
1 parkeringsplads pr. 3 medarbejdere          10 Point 

- Cykelparkeringspladser til gæster 
1 parkeringsplads pr. 30 børnehavepladser  1 Point 
1 parkeringsplads pr. 10 børnehavepladser  5 Point 
 
Afsætnings-/indkørselsområde til cykler 
2 m² afsætningsområde pr. 100 m² etageareal 1 Point  
2 m² afsætningsområde pr. 50 m² etageareal   5 Point

Krav i udbudsmateriale om min. 16 point. 

Indretning og placering af cykelparkeringspladser
- Cykelparkeringspladser er placeret tæt på hovedindgange samt andre relevante 
indgange og er let tilgængelige +5 point
- Cykelstativer opfylder anbefalingerne fra Cykelparkeringshåndbog ift. udformning 
og plads. +10 point
- Cykelparkeringsplader er beskyttet med vejret (min 50%) +5 point
- Cykelparkeringspladser er indrettet til ladcykel. +5 point

Leje- eller delebilsordninger (offentlig eller privat)
CIRKULÆR ØKONOMI BONUS – Mobilitet
Parkeringspladser for delebilsordninger, bycykler eller lignende er tilgængelige ved 
eller i umiddelbar nærhed af bygningen. 

Elektromobilitet

Miljøvaredeklerationer
Antal miljøvaredeklarationer (EPD’er) for anvendte byggevarer
For hver byggevare eller produkttype der har en produktspecifik EPD og som 
minimum udgør min. 25 % af bygningsdelens samlede volumen, masse eller areal 
opnås 5 point. Nedenstående bygningsdele evalueres og der kan maks. opnås 
enten 10 eller 20 point for de enkelte bygningsdelstyper som angivet. 
Ydervægge, inkl. vinduer og døre         (maks +20)
Bærende konstruktioner/bygningsdele  (maks +20)
Tagkonstruktioner                                  (maks +20)
Fundamenter og terrændæk                  (maks +20)
Indervægge                                            (maks +10)
Etageadskillelser inkl. gulve og lofter     (maks +10)
Trapper, ramper og altaner                    (maks +10)
Tekniske installationer                            (maks +10)

Krav i udbudsmateriale om min. 60 point - flere point muligt

Forventet point

Dokumentation med miljøvaredeklerationer (EPD)
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3.1
5,0 30 16,7%

3.2
10,0 10

3.3
0,0 10

4
4.1

0,0 10 0,0%

Max 100
5.1

0,0 100

SITE1.1 70,0 100 2 1 70,0% 1,3%

1 10,0 Max 15

1.1 10,0 15

1.2

1.2.1 Der er foretaget en risikoanalyse for bygningen. 0,0 2,5

1.2.2 Der er lavet vindsimuleringer i forbindelse med risikoanalysen. 0,0 2,5
1.2.3 De foreslåede sikkerhedsforanstaltninger/kompenserende tiltag fra 

risikoanalysen er implementeret. 0,0 5

2 15,0 max 15
2.1

15,0 15

2.2

2.2.1 Der er foretaget en risikoanalyse for bygningen. 0,0 2,5
2.2.2 Der er implementeret tiltag der væsentlig reducere risiko for 

oversvømmelse af bygning eller væsentlig reducere risiko for bygning- og 
anden materiel skade ved oversvømmelser. 

7,5 7,5 ######

3 15,0 Max 20
3.1

5,0 10

3.2 10,0 10

Området vurderes ikke at være i risiko ved havvandsstigning, da det ligger 3,9 m over havets 
overflade

Mikroområde

Elektromobilitet – elbiler 
Ladestandere og eller forberdelse for ladestandere Opfylder lovmæssige minimumskrav

Elektromobilitet - elcykler
Ifm. cykelparkeringspladser er der etableret mulighed for opladning af elcykler 
CIRKULÆR ØKONOMI BONUS– Elnet stabilisering
Ladestander infrastruktur er forberedt til smart opladning der kan stabilisere 
elnettet eller bruge elbil batterierne som regulering.  

Brugerkomfort
Brugerkomfort for cyklister 
- Der er adgang til badefaciliteter for relevante brugere af bygningen +5
- Der er adgang til tørrerum/tørreskabe +5
- Der er adgang til opbevaringsskabe i relevant omfang +5
- Der er parkeringsmuligheder for gangstativer, barnevogne, løbehjul og lignende  
+5

Forklaring: Hvis der er gennemført foranstaltninger, der tilskynder bygningsbrugere 
til i vid udstrækning og regelmæssigt at bruge miljøvenlige transportformer (ikke-
motoriserede transportformer, offentlig transport eller lejesystemer), kan disse 
foranstaltninger også evalueres positivt i overensstemmelse med formålene for 
kriteriet og evalueringen af indikatorerne. Dette er også muligt i afsnittet om 
elektromobilitet (f.eks. "Grøn logistik", der muliggør levering med lav emission eller 
emissionsfri). t

Re 1-4 INNOVATIONSOMRÅDE

Storm

Risikograd ved storme Min. ruhedsklasse 1 = 10 point

Kompenserende tiltag

Oversvømmelse, nedbør 
Risikograd ved skybrud
- Grunden udgør et lavningsområde. Mere end 20% af grunden udgør ”bluespot” 
ved 75 mm regn 2,5 point
- Der er et mindre lavningsområde på grunden, mindre end 20% af grunden udgør 
”bluespot” ved 75 mm regn. 5 point
- Der er ikke “bluespots på grunden ved 75 mm regn. 10 point 

 Risikograd ved vandløbsstigning
- Grunden oversvømmes ved 1,0 m vandløbsstigning. 2,5 point
- Grunden oversvømmes ved 0,5 m vandløbsstigning . 5 point
- Der er ikke risiko for oversvømmelse pga. vandløbsstigning. 10 point 

Oversvømmelse, havstigning
Risikograd ved oversvømmelser, havstigning
- Høj (100-årshændelse 2050, lavt scenarie)  2,5 point
- Middel (100-årshændelse 2050, middel scenarie) 5 point
- Lav (100-årshændelse 2050, højt scenarie) 10 point
- Meget lavt (100-årshændelse 2050, meget højt scenarie) eller bedre 15 point

Kompenserende tiltag

Terræn tilrettelægges med fald væk fra bygningen.

Det vurderes at grunden udgør et bluespot på mindre end 20% af grunden, jf. dingeo.dk.

Der vurderes ikke at være risiko for vandløbsstigning, jf. dingeo.dk

Krav i udbudsmateriale
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3.3

3.3.1 Der er foretaget en risikoanalyse for bygningen. 0,0 2,5
3.3.2 Der er implementeret tiltag der væsentlig reducere risiko for 

oversvømmelse af bygning eller væsentlig reducere risiko for bygning- og 
anden materiel skade ved oversvømmelser.

0,0
7,5

4 30,0 Max 30
4.1

4.1.1 Nærområdet har følgende niveau af partikler (PM10) 10,0 10
4.1.2 Nærområdet har følgende niveau af partikler (PM2.5) 10,0 10
4.1.3 Nærområdet har følgende niveau af nitrogendioxid (NO2) 5,0 10
4.1.4 Nærområdet har følgende tæthed af pejs/brændeovne 5,0 5

4.2
4.2.1 Der er foretaget en risikoanalyse for bygningen. 0,0 5
4.2.2 Sikkerhedsforanstaltningerne, der er foreslået i risikoanalysen, er 

implementeret. 0,0 5

5 0,0 Max 15
5.1

0,0 15

5.2
5.2.1 Der er udarbejdet en ekspertrapport for den planlagte bygning og 

bygningens udendørs områder; optimeringsforanstaltninger er blevet 
implementeret.

0,0 5

5.2.2 De optimeringsforanstaltninger, der er foreslået i ekspertrapporten, er 
implementeret. Her refereres til SOC1.3. 0,0 5

SITE1.2 0,0 100 2 0 0,0% 1,3%

1 ######
1.1

0,0 15 0,0%

2

Kompenserende tiltag, kraftig regn og skybrud

Udendørs luftkvalitet

Indflydelse på området

Analyse af stedet
Stedsklassificering og evaluering
Ekspertudtalelse om den offentlige opfattelse af stedet tillader det planlagte projekt 
at blive brugt efter hensigten eller om den distraherer for ambitionerne.
- Stedet har et neutralt image og en sekundær placering i nærområdet, her er 
påvirkningen hverken positive eller negative. Acceptabelt image for den tiltænkte 
brug/for bygningen/områdets påvirkning er neutral. 5 point
- Stedet har positiv påvirkning lokalt og/eller eksponeret beliggenhed i nærområdet 
som helhed. Det positive image af bygningen og/eller stedet grundet placeringen i 
nærområdet er basis for arkitektur i høj kvalitet og øget brug af bygningen. 10 point
- Stedet har positiv påvirkning regionalt og nationalt og/eller stedet er et 
landemærke med en attraktiv adresse i området. Meget positivt image for tiltænkt 
brug/for bygningen. Stedet har en speciel status grundet placeringen eller af 
historiske årsager for området. 15 point  

Værdsættelse af stedet og dets image

Kompenserende tiltag, udendørs luftkvalitet

Udendørs støjniveau
Udendørs støjniveau 
Støjniveau specificeret i henhold til miljøstyrelsens måledata.
Den dårligste værdi på grunden skal bruges som støjniveauet til evalueringen.

Kompenserende tiltag, udendørs støjniveau

Miljøstyrelsen har ikke støjmålinger i området

Overholdelse af lovkrav for grænseværdier for luftkvalitet

PM10 niveau er på 11,0 myg/m3
PM2,5 er på 7,6 myg/m3
NO2 er på 7,9 myg/m3
Lav koncentration på 17,6 enheder/km2
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3.3

3.3.1 Der er foretaget en risikoanalyse for bygningen. 0,0 2,5
3.3.2 Der er implementeret tiltag der væsentlig reducere risiko for 

oversvømmelse af bygning eller væsentlig reducere risiko for bygning- og 
anden materiel skade ved oversvømmelser.

0,0
7,5

4 30,0 Max 30
4.1

4.1.1 Nærområdet har følgende niveau af partikler (PM10) 10,0 10
4.1.2 Nærområdet har følgende niveau af partikler (PM2.5) 10,0 10
4.1.3 Nærområdet har følgende niveau af nitrogendioxid (NO2) 5,0 10
4.1.4 Nærområdet har følgende tæthed af pejs/brændeovne 5,0 5

4.2
4.2.1 Der er foretaget en risikoanalyse for bygningen. 0,0 5
4.2.2 Sikkerhedsforanstaltningerne, der er foreslået i risikoanalysen, er 

implementeret. 0,0 5

5 0,0 Max 15
5.1

0,0 15

5.2
5.2.1 Der er udarbejdet en ekspertrapport for den planlagte bygning og 

bygningens udendørs områder; optimeringsforanstaltninger er blevet 
implementeret.

0,0 5

5.2.2 De optimeringsforanstaltninger, der er foreslået i ekspertrapporten, er 
implementeret. Her refereres til SOC1.3. 0,0 5

SITE1.2 0,0 100 2 0 0,0% 1,3%

1 ######
1.1

0,0 15 0,0%

2

Kompenserende tiltag, kraftig regn og skybrud

Udendørs luftkvalitet

Indflydelse på området

Analyse af stedet
Stedsklassificering og evaluering
Ekspertudtalelse om den offentlige opfattelse af stedet tillader det planlagte projekt 
at blive brugt efter hensigten eller om den distraherer for ambitionerne.
- Stedet har et neutralt image og en sekundær placering i nærområdet, her er 
påvirkningen hverken positive eller negative. Acceptabelt image for den tiltænkte 
brug/for bygningen/områdets påvirkning er neutral. 5 point
- Stedet har positiv påvirkning lokalt og/eller eksponeret beliggenhed i nærområdet 
som helhed. Det positive image af bygningen og/eller stedet grundet placeringen i 
nærområdet er basis for arkitektur i høj kvalitet og øget brug af bygningen. 10 point
- Stedet har positiv påvirkning regionalt og nationalt og/eller stedet er et 
landemærke med en attraktiv adresse i området. Meget positivt image for tiltænkt 
brug/for bygningen. Stedet har en speciel status grundet placeringen eller af 
historiske årsager for området. 15 point  

Værdsættelse af stedet og dets image

Kompenserende tiltag, udendørs luftkvalitet

Udendørs støjniveau
Udendørs støjniveau 
Støjniveau specificeret i henhold til miljøstyrelsens måledata.
Den dårligste værdi på grunden skal bruges som støjniveauet til evalueringen.

Kompenserende tiltag, udendørs støjniveau

Miljøstyrelsen har ikke støjmålinger i området

Overholdelse af lovkrav for grænseværdier for luftkvalitet

PM10 niveau er på 11,0 myg/m3
PM2,5 er på 7,6 myg/m3
NO2 er på 7,9 myg/m3
Lav koncentration på 17,6 enheder/km2
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2.1

0,0 15

3
3.1

0,0 40

4 0,0 Max 30
4.1

0,0 15

4.2

0,0 15

Re 4

0,0 30

SITE1.3 32,5 100 2 0 32,5% 1,3%

1 ######
1.1

10,0 15 66,7%

1.2
10,0 10 ######

2
2.1

2,5 5

Potentiel synergi
Potentiel synergi på grund af klyngedannelser 
- Bygning med neutral, integreret brug og påvirkning på nærområdet.  5 point
- Bygning/brug med minimum to synergieffekter af teknisk, økonomisk eller socialt 
niveau, som giver en klyngedannelse der er attraktiv for forbrugere og brugere. Det 
er derfor i nærheden af lignende virksomheder eller endda konkurrenter.   10 point
- Bygning/brug med minimum tre synergieffekter af teknisk, økonomisk eller socialt 
niveau, som giver en klyngedannelse der er attraktiv for forbrugere og brugere. Det 
er derfor i nærheden af lignende virksomheder eller endda konkurrenter. 20 point
For hver yderligere synergieffekt +10 point

Tiltrækning

Bygningens indflydelse på stedet eller nærområdet
- Bygningen har et neutralt image, påvirkningen er derfor hverken positiv eller 
negativ: Acceptabelt image for området. Bygningen og dens funktion passer til den 
eksisterende struktur. 5 point
- Bygningen har en positiv påvirkning på lokalområdet: Positivt image for området. 
Bygningen og dens brug forbedrer området med en unik påvirkning og karakter, 
bygningen har tiltrækningskraft. 10 point 
- Bygningen har en positiv påvirkning regionalt og nationalt: Meget positivt image 
for området. Bygningen og dens brug gør området til et attraktivt område som også 
har regional/national tiltrækning. 15 point

Tiltrækning på grund af brugen
Der er en ny brug/bygning for området, der tilføjer en unik funktion til området/ 
tiltrækker mennesker fra hele landet og/eller tiltrækker nye anvendelser/ 
arbejdsgivere/fritidsattraktioner.
Tiltrækning på grund af rumlige designløsninger
Bygning/brugen er et unikt byggeprojekt, der gør området til et attraktivt område, 
eller 
Bygning/brugen lægger nyt navn til området. 
INNOVATIONSOMRÅDE
Forklaring: Hvis denne bygning giver et ekstraordinært løft til området/stedet, der 
går ud over omfanget af de punkter der er defineret ovenfor, kan dette også 
krediteres. Dette kan for eksempel omfatte innovation inden for arkitektur eller 
anlæg.

Offentlig transport

Vejnettets kvalitet
Tilslutning via stillevej 0 point
Tilslutning til udbygget hovedfærdselsåre inden for et minut 5 point
Tilslutning til motorvej via veludbygget udfaldsvej (20km) 7,5 point
Tilslutning til motorvej via veludbygget udfaldsvej (10km) 10 point
God overregional vejtilslutning (f.eks. direkte tilslutning til motorvej) 15 point

Bygningsrelateret
Parkeringspladserne i forbindelse med bygningerne er integreret i et 
parkeringskoncept. 

Stoppesteder
Mindst 1 stoppested inden for maks 400 m (by) eller 1000 m (land) 1 point
Mindst 1 stoppested inden for maks. 250 m (by) eller 500 m (land)  2,5 point
Mindst 1 stoppested inden for maks. 100 m (by) eller 200 m (land) 5 point

Trafikforbindelser
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2.2

0,0 5

2.3

2,5 5

2.4

0,0 5

2.5

0,0 5

3
3.1

2,5 5

3.2

0,0 10

3.3
5,0 5

4
4.1

0,0 5

4.2

0,0 5

5
5.1

0,0 10

Cyklister

Bygningsrelateret
Adgang til passagerinformation (permanent varsel eller digital skærm) +2,5
Områdekort som viser placeringen af stoppesteder og angiver afstande. Alternativt 
er skiltning. +2,5

Fodgængertrafik
 Barrierefri adgang til stoppesteder for nærtliggende offentlig transport

Højdeforskelle   ≤ 3 cm, markerede adgangspunkter, vejrbeskyttelse
 - Dækker op til 80% af adgangspunkter.          5 point

  -Dækker alle adgangspunkter.                        10 point

Cykelstier (i en radius af 500 m fra bygningen)

Delvist blandet med biltrafik                           2,5 point
Cykelstier, som ikke deles med øvrig trafik.     5 point

Adgang
Udbygget net af cykelstier                                                                         5 point
  Regional tilknytning (oplandsradius >5km)
- Entydig afmærkning af cykelstierne (markering på vejene, skiltning)
- I visse afsnit er blandet trafik biler/cykler og cykler/fodgængere

Særdeles veludbygget net af cykelstier                                             10 point
- Overregional tilknytning (oplandsradius > 10km)
- Gadebelysning
- Konsekvent adskillelse af bil-/fodgænger- og cykeltrafik
- Veje udenfor byområder afstribes til cykler (evt. fælles med fodgængertrafik)
- Skiltning med færdselstavler og infotavler med orienterings- og 
afstandsangivelser
-  Ensartet og konsekvent gennemført anlægskoncept for cykelstier
Bygningsrelateret
Der er direkte adgangsveje imellem cykelparkering og bygningen.

Fodgængertrafik
Gangstier (i en radius af 350 m fra hovedindgangen)
- Gangstier blandet med cykelsti                            1 point
- Gangstier/fortove uden anden trafik                 3 point
- Gangstier/fortove er tilgængelige for alle inkl. Folk med fysiske handicap af 
forskellig art.                    5 point

Afklares senere

4.2 Adgang til relevante funktioner
- Her er fodgængerforbindelser til offentlige transportmuligheder i området med 
god tilgængelighed.               + 2,5 point
- Her er fodgængerforbindelser til indkøbsmuligheder i området med god 
tilgængelighed.                                     + 2,5 point

Afklares senere

Transportmidlernes popularitet 
Bus overvejende i eget spor 1 point
Letbane, metro                        2,5 point
Hurtige skinneforbindelser med egne sporlegemer (S-bane, metro) 5 point

Transportmidlernes tæthed
Mere end 1 bus- eller banelinje 1 point
Mere end 2 bus- eller banelinjer 2,5  point
Mere end 3 bus- eller banelinjer 5 point

Interval for offentlig transport afgange (hverdage mellem kl. 6-19)
Interval, max. 15 min. (by) eller 45 min. (land). 1 point
Interval, max. 10 min. (by) eller 30 min. (land). 2,5  point
Interval, max. 5 min. (by) eller 15 min. (land). 5  point

Afklares senere
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5.2

0,0 10

Re 1-5

0,0 100

SITE1.4 55,0 110 2 5 55,0% 1,3%

1

35,0 Max 35
10,0 10
5,0 5
0,0 5

10,0 10
5,0 5

10,0 10
1.2

1.2.1 Muligheder for at leje og bruge lokaler i bygningen:
Tredjeparter har mulighed for midlertidigt at leje lokaler i bygningen (f.eks. 
Kontorlokaler, mødelokaler, multifunktionelle konferencelokaler osv.).

0,0
10

1.2.2 Muligheder for at bruge bygningens udendørs faciliteter:
De udendørs faciliteter omkring bygningen kan bruges af offentligheden 
både i og uden for den normale åbningstid.

0,0
20

2
20,0 Max 35
10,0 15
5,0 5
5,0 5
0,0 10
0,0 10
0,0 5

3. 
3.1

0,0 max 35

3.1

0,0 10

andre services
Sundhed daglig
Sundhed andet

Barrierefri design af stien til bygningen og det omkringliggende område
Ingen visuelle forhindringer, taktile føringselementer og/eller områder der ikke 
krydses af cyklister.

INNOVATIONS OMRÅDE
Forklaring: Evalueringen undersøger, om der er indført innovative elementer for 
trafikforbindelser, som er skræddersyet til bygningens specifikke forhold og kompenserer 
for vanskeligheder med hensyn til transportadgang og trafikforbindelser.
Der kan opnås innovationspoint, hvis der tilbydes yderligere trafikforbindelser, såsom en 
shuttle, firmacykler eller firmabilletter til bygningens brugere, eller andre effektive midler og 
innovative udviklinger i det omgivende offentlige transportnet.

For hvert innovativt element for trafikforbindelser. +5 point

Social infrastruktur
1.1 Faciliteter i det omkringliggende område

Uddannelse 1 - Daginstitutioner

Infrastruktur forbundet med bygningen / forskellige anvendelser
  Forskellige anvendelser inden for bygningen

Infrastruktur listed under 1.1 eller 2.1 i selve bygningen
Points som i 1.1 eller 2.1

CIRKULÆR ØKONOMI BONUS – FACILITETER DER UNDERSTØTTER FOLKS 
DAG-TIL-DAG BEHOV OG GIVER MULIGHED FOR INTERAKTION
Forklaring: Bonuspoint kan tildeles, hvis faciliteter eller bestemmelser, der i 
øjeblikket ikke leveres som standard, er tilvejebragt eller bygget til bygningens 
brugere og eksterne parter, såsom tildelingshaver og bikuber (bylandbrug), eller 
handelsfærdigheder eller tjenester, for eksempel , tilskyndes med andre i 
samfundet (ved hjælp af midlertidige handelsrum / pop-up-forretningslokaler, 
reparationskafeer, mødepladser i samfundet osv.).

Uddannelse 2 - Folkeskoler og videregående uddannelse
Fritid
Legepladser
Sportsfaciliteter
Natur

Mulighed for at bruge lokaler i bygningen og udendørs faciliteter

Kommersiel infrastruktur

Afklares senere

Adgang til faciliteter i nærområdet

2.1 Faciliteter i det omkringliggende område
Dagligvare butikker
specialbutikker
gastronomi
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5.2

0,0 10

Re 1-5

0,0 100

SITE1.4 55,0 110 2 5 55,0% 1,3%

1

35,0 Max 35
10,0 10
5,0 5
0,0 5

10,0 10
5,0 5

10,0 10
1.2

1.2.1 Muligheder for at leje og bruge lokaler i bygningen:
Tredjeparter har mulighed for midlertidigt at leje lokaler i bygningen (f.eks. 
Kontorlokaler, mødelokaler, multifunktionelle konferencelokaler osv.).

0,0
10

1.2.2 Muligheder for at bruge bygningens udendørs faciliteter:
De udendørs faciliteter omkring bygningen kan bruges af offentligheden 
både i og uden for den normale åbningstid.

0,0
20

2
20,0 Max 35
10,0 15
5,0 5
5,0 5
0,0 10
0,0 10
0,0 5

3. 
3.1

0,0 max 35

3.1

0,0 10

andre services
Sundhed daglig
Sundhed andet

Barrierefri design af stien til bygningen og det omkringliggende område
Ingen visuelle forhindringer, taktile føringselementer og/eller områder der ikke 
krydses af cyklister.

INNOVATIONS OMRÅDE
Forklaring: Evalueringen undersøger, om der er indført innovative elementer for 
trafikforbindelser, som er skræddersyet til bygningens specifikke forhold og kompenserer 
for vanskeligheder med hensyn til transportadgang og trafikforbindelser.
Der kan opnås innovationspoint, hvis der tilbydes yderligere trafikforbindelser, såsom en 
shuttle, firmacykler eller firmabilletter til bygningens brugere, eller andre effektive midler og 
innovative udviklinger i det omgivende offentlige transportnet.

For hvert innovativt element for trafikforbindelser. +5 point

Social infrastruktur
1.1 Faciliteter i det omkringliggende område

Uddannelse 1 - Daginstitutioner

Infrastruktur forbundet med bygningen / forskellige anvendelser
  Forskellige anvendelser inden for bygningen

Infrastruktur listed under 1.1 eller 2.1 i selve bygningen
Points som i 1.1 eller 2.1

CIRKULÆR ØKONOMI BONUS – FACILITETER DER UNDERSTØTTER FOLKS 
DAG-TIL-DAG BEHOV OG GIVER MULIGHED FOR INTERAKTION
Forklaring: Bonuspoint kan tildeles, hvis faciliteter eller bestemmelser, der i 
øjeblikket ikke leveres som standard, er tilvejebragt eller bygget til bygningens 
brugere og eksterne parter, såsom tildelingshaver og bikuber (bylandbrug), eller 
handelsfærdigheder eller tjenester, for eksempel , tilskyndes med andre i 
samfundet (ved hjælp af midlertidige handelsrum / pop-up-forretningslokaler, 
reparationskafeer, mødepladser i samfundet osv.).

Uddannelse 2 - Folkeskoler og videregående uddannelse
Fritid
Legepladser
Sportsfaciliteter
Natur

Mulighed for at bruge lokaler i bygningen og udendørs faciliteter

Kommersiel infrastruktur

Afklares senere

Adgang til faciliteter i nærområdet

2.1 Faciliteter i det omkringliggende område
Dagligvare butikker
specialbutikker
gastronomi
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