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Hos FAB arbejder vi målrettet og fokuseret på, at 
gøre bæredygtighed til et fundament i alle vores 
projekter.
Vores DGNB bæredygtighedshjul er opdelt efter 
kvaliteterne PROCES, MILJØ, ØKONOMI, SOCIAL og 
TEKNIK, og de illustrerer med alt tydelighed vores 
holistiske tilgang.

Den grønne vej
FAB ønsker at gå forrest i forhold til at skabe 
attraktive, grønne og bæredygtige boliger. 

Bestyrelsen i FAB har lagt en fireårig strategi fra 
2019-2023, der klart og tydeligt understreger, at 
FAB vil skabe boliger og boligområder, der ind-
tænker grønne og miljørigtige løsninger, så bo-
ligerne er sunde at bo i, og som betyder, at FAB 
bidrager til den globale nedsættelse af CO2-ud-
ledningen og opfyldelse af FN’s verdensmål.

Bestyrelsen har som led i strategien nedsat et 
Grønt Udvalg, der skal være med til at sikre, at 
der arbejdes struktureret og målrettet med at 
implementere den grønne målsætning på alle 
niveauer i organisationen.

Hos FAB ved vi, at arbejdet med bæredygtighed er 
kompleks. For at sikre, at alle vores bæredygtige 
ønsker og krav til vores projekter bliver indarbejdet, 
lægger  vi stor vægt på at kommunikere ansvar og 
leverancer ud til vores samarbejdsparter.

Med afsæt i FAB´s Strategi 2019-2023 har vi udar-
bejdet et ”DGNB, sølv paradigme” og et ”DGNB, 
guld paradigme”. Disse evalueringsmatrixs afspejler 
FAB´s ønsker/krav til bæredygtighed og er således, 
vores udgangspunkt til et transparant og konstruk-
tivt samarbejde.   

Fremdriften og DGNB-processen styres af en 
DGNB-auditor. I forbindelse med, at FAB udbyder 
sine projekter, udpeges der en DGNB-auditor. 
Auditoren er hovedansvarlig for at sikre gennem-
førslen af en certificering i praksis og fungerer 
desuden som bindeled mellem DGNB Danmark og 
selve bygningsprojektet. 
Efter nærmere aftale bidrager DGNB-konsulenter 
med at sikre, at de aftalte DGNB-kriterier indarbej-
des i projekterne, og at den tilhørende dokumenta-
tion bliver udarbejdet. 

At arbejde med bæredygtighed kræver planlæg-
ning. Det er alt afgørende, at de bæredygtige tiltag 
indtænkes i den tidlige designfase. Hos FAB har vi 
derfor udarbejdet et paradigme, der skal biddrage 
til en struktureret fremdrift allerede fra dag 1. 

MÅL OG FOKUSOMRÅDER ANSVAR OG LEVERANCER

PROCES OG FREMDRIFT AUDITOR OG KONSULENT
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Struktureret proces og bæredygtige valg
Der skal i hele processen træffes en lang ræk-
ke til- og fravalg, som nødvendigvis skal styres 
stramt og efter en klar målsætning. 

Derfor har FAB defineret en række konkrete fo-
kusområder, der supplerer hinanden og som til-
sammen skal bære projektet i den rigtige retning. 
Men det er den strukturerede proces, der sikre, 
at valgene træffes på de rigtige tidspunkter.

Planlægning af et bæredygtigt projekt skal være 
på baggrund af et helhedsorienteret perspektiv, 
hvor både miljømæssige, økonomiske og sociale 
aspekter vurderes og tilgodeses.
Alle disse parametre opfylder og tilgodeser 
DGNB-ordningen, som derfor følges i alle nybyg-
gerier og større renoveringer.

Hos FAB har vi en klar holdning til BÆREDYGTIGHED
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FREMME EN BÆREDYGTIG OG MILJØMÆSSIG  
BEBOERADFÆRD 

SOC1.2 Indendørs luftkvalitet
Vi har et særligt fokus på boligens indeklima og 
luftkvaliteten. Scoren for dette kriterie skal mini-
mum være 70 tlp ved hjælp af minimal afgasning 
fra materialer og ventilation. 

OPTIMERING  AF BOLIGENS INDEKLIMA

SKABE ATTRAKTIVE UDEAREALER

BÆREDYGTIG  OG EFFEKTIV DRIFT AF BYGNINGER OG UDEAREALER

1 - MÅL OG FOKUSOMRÅDER

ECO1.1 Bygningsrelaterede levetidsomkostninger 
Vores totaløkonomiske fokus er specielt rettet mod drift (renhold) og vedligeholdelse af vore 

bygninger. Vi ønsker, at de valgte løsninger tilgodeser en række praktiske hensyn - eksempel-
vis plads og belægningstyper, der tillader feje- og snerydningsmaskiner.

ECO2.2 Robusthed 
Der kan være gode grunde til at anvende materialer med en rela-
tiv høj vedligeholdelsesfrekvens, eksempelvis træ. I disse tilfælde 
skal der være et særligt fokus på konstruktionsopbygningen.

ENV1.3-1 Ansvarsbevidst ressourceindvinding
Hos FAB har vi et stort fokus og høje ambitioner 

omkring at anvende miljøvenlige og bæredygtige 
materialer.

TEC1.2 Akustik og lydisolering
Gode løsninger omkring lydisolation og et lavt trin-
lydsniveau er ofte forbundet med hvorledes råhuset 
opbygges. I et renoveringsprojekt er det ofte vanske-
ligt (meget bekosteligt) at ændre på disse forhold. 

PRO1.1 Kvalitet i forberedelsen af projektet 
FABs  fokus på bæredygtighed er stor, og vi er meget opmærksomme på, 

at vores krav skal indarbejdes i den tidlige fase. 

TEC1.5 Vedligehold og rengøringsvenlighed
FAB  har stort fokus på vedligehold og rengøringsvenlighed, både i forhold 
til effektiv drift og indeklima. Med smudsopsamlingszoner både ude og inde 
reducerer vi mængden af smuds, der kommer ind i bygningen. Gulvbelægnin-
gerne i boligen og fællesarealet skal være tolerant for let tilsmudsning.

ENV1.1 og ENV 2.1 Livscyklusvurdering (LCA) - 
Miljøpåvirkninger og primærenergi.

FAB går den grønne vej - det vil bl.a. sige, at vi stiller 
høje krav til,  at projektet bidrager til at reducere 

miljøpåvirkninger, både fra de anvendte byggemate-
rialer  og bygningens primærenergi. 

ENV1.2 Miljøricisi relateret til byggevarer
FAB sætter krav til, at der anvendes særligt miljøven-
lige materialer med et højt kvalitetsniveau. Vi ønsker 

ikke alene at bidrage til forbedringen af luftkvalite-
ten i indeklimaet – vi ønsker ligeledes at hjælpe til at 
begrænse saneringsrisici af en bygning med henblik 

på farlige stoffer.

ANVENDE  MILJØVENLIGE BYGGEMATERIALER

TEC1.3 Klimaskærmens kvalitet
I FABs projekter har vi altid fokus på at der skabes et 
godt og velfungerende indeklima i bygningen. 
Klimaskærmen skal bestå af fugtsikre konstruktioner, 
så fugtskader undgås, og den skal sikre et minimalt 
varmetab.

SOC1.6 Kvalitet af udearealet
For FAB er udearealet en vigtig del. Et attraktivt 
udeareal kan bl.a. inspirere til, at beboerne mødes 
og derved styrker det sociale sammenhold. Ved 
bearbejdningen af udearealerne, ønsker vi også et 
særligt fokus på at skabe tryghed og på de miljø-
mæssige aspekter, heriblandt LAR.  
Minimum score er 75 tlp. 

BYGGE OG RENOVERE ENERGIRIGTIGT

PRO2.4 Brugerkommunikation  
FAB bygger, renoverer og administrerer boliger.

Beboeradfærd er derfor også et fokuspunkt, både i 
form af udarbejdelse af informative beboermanualer, 
pjece om bæredygtighed samt etablering af et godt 
nærmiljø. Der er fokus på sundhed, komfort, et godt 

indeklima samt tilgængelighed og tryghed for alle.
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Ansvarlighed - Virksomhed
For at sikre, at der bliver taget hånd omkring alle dele af 
DGNB certificeringen, er der allerede inden opstart af projek-
terne lavet en fordeling, som vores rådgivere skal forholde sig 
til.
Ansvarlighed - Person 
FAB ønsker en stor grad af gennemsigtighed i forhold til 
hvem, der er ansvarlig for hvad.
For at øge mulighederne for en god tværfaglige kommunika-
tion er det vigtigt med en direkte kommunikation iblandt de 
forskellige faggrupper.
Input fra - Virksomhed 
Et ”tilvalg” i projektet kræver i mange tilfælde et eller flere 
”fravalg”. Bæredygtige beslutninger træffes på et dokumente-
ret grundlag, der ofte kræver input på tværs af faglighederne. 
Det er derfor vigtigt, at der foregår en forventningsafstem-
ning i de indledende faser i forhold til hvem, der bidrager 
med hvad.
FAB - Værdier 
Som et led I FAB’s konstruktive tilgang til samarbejdet med 
vore rådgivere, har vi foretaget en vægtning af vores ønsker 
og krav til DGNB-kriterierne. Vægtningen illustres vha. af en 
talrække fra 1-5, hvor;
• 1 - betyder ”mindre betydningsfuldt”
• 2 - betyder ”ønskeligt”
• 3 - betyder ”betydningsfuldt”
• 4 - betyder ”meget betydningsfuldt”
• 5 - betyder ”krav om score skal opfyldes”

Vægtningen af kriterierne anvendes i forbindelse med en 
eventuel tilpasning af scoren i forhold til det konkrete projekt.

”Kommentarer AUDITOR”
I forbindelse med, at FAB udbyder sine projekter, har vi ud-
arbejdet et oplæg til et ”DGNB grænsefladeskema”. Det er 
vigtigt, at der indgår en forventningsafstemning inden pro-
jektet igangsættes.

Miljø 75,7% Teknik 63,7%

Økonomi 68,7% Proces 80,8%

Social 57,9% Område 71,1% 67,9%

Input fra

Score Max

PRO1.1 75,00 100 3 225 300 75,0% 1,7%

1. Indledende rådgivning 20,00 35 57,1% ARK FAB 5

2. Bæredygtighedsmål for projektet 35,00 35 100,0% ARK ING/FAB 5

3. Brugerens indflydelse på energiforbruget 20,00 30 66,7% ING 5

PRO1.2 85,00 100 3 255 300 85,0% 1,7%

1. Interdisciplinært designteam 30,00 30 100,0% FAB ING/ARK 4

2. Brugerindflydelse 30,00 30 100,0% ARK 4

3. Borgerdeltagelse 5,00 10 50,0% ARK ING/FAB 2

4. Bæredygtighedsplan 20,00 30 66,7% AUDI ARK/ING/FAB 4

PRO1.3 70,00 100 3 210 300 70,0% 1,7%

1. Energikoncept 7,50 10 75,0% ING FAB 3

2. Vandkoncept 7,50 10 ARK ING 5

3. Optimering af dagslys/kunstigt lys 5,00 10 ARK ING 5

4. Affaldskoncept 10,00 10 ARK ING 5

5. Målings- og overvågningskoncept 10,00 10 ING 5

6. Koncept til understøtning af bygningens fleksibilitet i forhold 
til ombygning, nedrivning og genanvendelse 0,00 10 ARK 3

7. Koncept til sikring af bygningens rengørings- og 
vedligeholdelsesvenlighed 10,00 10 ARK ING/FAB 4

8. Vurdering af alternative løsninger ved hjælp af 
livscyklusvurderinger, LCA 0,00 10 AUDI ARK/ING/FAB 1

9. Vurdering af alternative løsninger baseret på 
levetidsomkostninger, LCC 10,00 10 AUDI ARK/ING/FAB 5

10. Koncept for klimasikring 10,00 10 100,0% ARK ING/FAB 4

PRO1.4 60,00 100 2 120 200 60,0% 1,1%

1. Integration af bæredygtighedsaspekter i 
udvælgelseskriterierne 25,00 50 50,0% ARK/ING 3

2. Integration af bæredygtighedsaspekter i tildelingskriterierne 35,00 50 70,0% ARK/ING 3

PRO1.5 100,00 100 2 200 200 100,0% 1,1%

1. Vejledning om vedligehold, inspektion og drift 30,00 30 100,0% ING 5

2. Opdatering af tegningsmateriale, skemaer, beregninger og 
anden dokumentation, som bygget 30,00 30 100,0% ARK/ ING 5

3. Udfærdigelse af brugerhåndbogen 40,00 40 100,0% ARK FAB 5

PRO2.1 80,00 100 2 160 200 80,0% 1,1%

1. Minimering og sortering af affald på byggepladsen 15,00 15 100,0% ARK 3

2. Lavt støj- og vibrationsniveau på byggepladsen 7,50 15 50,0% ING 3

3. Byggeplads med lavt støvniveau 15,00 15 100,0% ING ARK 3

4. Miljøbeskyttelse på byggepladsen (miljøbeskyttelse af 
byggegrund) 15,00 15 100,0% ING ARK 4

5. Energiforbrug på byggepladsen 10,00 15 66,7% ING 4

6. Naboinformation 7,50 15 50,0% ARK 5

Byggeplads/Byggeproces

ING er ansvarlig for dokumentationen sikres gennem udbudsmaterialet. ING udarbejder en 
"Vibrations- og støjhåndteringsplan" for byggeriet - Under opførelsen af byggeriet 
udføres målinger hvor dette er kræver som kontrol af overholdelse af regler ex. ved 
pilotering, spuns og lignende arbejder.

ING indarbejder krav til støvniveau på byggepladsen. Både ARK og ING er ansvarlig for at 
gøre opmærksom på hvilke arbejder der kræver speciel fokus.

Både ARK og ING er ansvarlig for at gøre opmærksom på hvilke arbejder der kræver speciel 
fokus.

Aktiviteten udføres af byggeledelsen (ARK). Er projektet en helhedplan hæves scoren til 
15 tlp.

Både arkitekt og ingeniør er ansvarlig for at opdatere projektmaterialet jvf. 
rådgiveraftaler.

Vejledning om vedligehold og brug af bygningen

ING skal udarbejde et energikoncept. FAB skal godkende dette koncept.

ARK er ansvarlig for at der udarbejdes et vandkoncept. 

Arkitekten er ansvarlig for dokumentationen. ARK udfører simuleringer af dagslyset med 
henblik på optimering. 

Såfremt der vælges affaldssug eller lign. bidrager ING med dokumentation.

FAB levere paradigme samt øvrige input.

FAB skal i samarbejde med rådg. etablere en tværfaglig projektgruppe bestående af min. 5 
forskellige fagligheder 
Gruppen skal være etableret senest i forbindelse med projektets dispositionforslag, iht. YBP 
2012. 
Både ARK og ING skal derfor levererinput til en bemandingsplan allerede i forbindelse 
med dispositionsforslaget.

ARK er ansvarlig for at brugeren af boligen inddrages i processen. ARK er ansvarlig for at 
facilitere denne proces, medhenblik på at skabe en bebyggelse, hvor evt. 
tilbagemeldinger og forslag fra brugeren er tilgodeset og implementeret i projektet. 
(processen vil typisk være en eller flere workshops med brugeren)

ARK er ansvarlig for at gennemfører en informativ formidling af projektet, jv. DGNB.
Såfremt det kræver input fra FAB/ING skal dette leveres.

AUD er ansvarlig for udarbejdelsen en "Bæredygtighedsplan". Både ARK/ING/FAB 
bidrager med input til bæredygtighedsplan. 

Scoren er fastlagt i forhold til Bilag 1, -  1b Idéoplæg. 
Herunder indgår følgende overskrifter:

1. Behovsbeskrivelse Idéoplæg
2. Økonomiske og tidsmæssige rammer
3. Prioriteringer
9. Grund og omgivelser
10. Bygningen som helhed
11. Tilgængelighed
12. Indledende rumprogram

FAB bidrager til dokumentation. ARK er ansvarlige for at udarbejde de dokumenter der 
tilsammen udgår det endelige dokumentationsmateriale.

OBS! HUSK der skal ligge dokumentation for at det er udført senest ved udgangen af 
fase 1 - Indledende rådgivning.

ARK er ansvarlig for at der opstilles en række konkrete mål for bæredygtighed i projektet. 
Målene skal være formuleret ved afslutningen af projektets "Indledende rådgivning" iht YBP 
2012. 

FAB bidrager bl.a. med præcisering af deres bæredygtighedsmål gennem nærværende 
udbudsmateriale.

AUD er ansvarlig for at processen omkring bæredygtighedsmålene kontrolleres og 
dokumenteres.

ING skal undervejs i processen være forberedet på at skulle bidrage med input fra 
deres fagområde

Integreret design proces 

Vurdering og optimering af kompleksitet i planlægningen

ING er ansvarlig for at der udarbejdes en vejleding om brug, drift og vedligeholdelse af 
bygningen (D&V manual). ING og ARK supplerer beskrivelserne med input til hvad 
entreprenører skal levere og hvordan. (ENT laver D&V for installationer). Brandteknisk 
D&V udføres af ARK.
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ARK er ansvarlig for at der udarbejdes et koncept der sikre bygningens rengørings- og 
vedligeholdelsesvenlighed. Både ING er ansvarlige for at de projekterede løsninger er i 
tråd med det udførte koncept, samt at de relevante tilslutninger og lagerrum i 
forbindelse med rengøring og vedligeholdelse er til stede.

Såfremt der skal arbejdes med denne indikator vil AUDI være ansvarlig for koordinering. Den 
LCA ansvarlige virksomhed er ansvarlig for udarbejdningen af LCA-vurderingerne. 
ARK/ING/FAB forvente at skulle leverer bl.a. mængde og materialeinput.

Såfremt der skal arbejdes med denne indikator vil AUDI være ansvarlig for koordinering. Den 
LCC ansvarlige virksomhed er ansvarlig for udarbejdningen af LCC-vurderingerne. 
ARK/ING/FAB forvente at skulle leverer bl.a. mængde og materialeinput.

Arkitekten er ansvarlig for at det udførte projekt er klimatilpasset. ARK udarbejder koncept 
der som min. indeholder behovsafklaring og risikovurdering. FAB bidrager med input til en 
behovsanalyse. ING er ansvarlig for at generel projekttilpasning.

Sikring af bæredygtighedsaspekter i forbindelse med 
udbudsmateriale og ordretildeling
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3 - PROCES OG FREMDRIFT

 AKTIVITET START  AKTIVITET STOP ”KNOCK OUT””TIDSFRIST”START og SLUT på de enkelte indikatorer er VEJLEDENDE

   TEC1.1  BRANDSIKRING OG SIKKERHED

   TEC1.2   AKUSTIK OG LYDISOLERING

   TEC1.3   KLIMASKÆRMENS KVALITET

   TEC1.4  DE TEKNISKE SYSTEMERS TILPASNINGSEVNE

   TEC1.5  VEDLIGEHOLD OG RENGØRINGSVENLIGHED

   TEC1.6  EGNETHED MED HENBLIK PÅ NEDTAGNING OG GENANVENDELSE

  TEC1.7  COMMISSIONING

   TEC1.8  MILJØVAREDEKLARATIONER (EPD)

   SOC1.1  TERMISK KOMFORT

   SOC1.2  INDENDØRS LUFTKVALITET

   SOC1.4  VISUEL KOMFORT

   SOC1.5  BRUGERNES MULIGHEDER FOR STYRING AF INDEKLIMAET

   SOC1.6  KVALITET AF UDEAREALER

   SOC1.7 TRYGHED OG SIKKERHED

   SOC2.1  TILGÆNGELIGHED

   SOC2.3  FORHOLD FOR CYKLISTER

   SOC3.1  ARKITEKTONISK KVALITET

   SOC3.3  PLANDISPONERING

   ECO1.1  BYGNINGSRELATEREDE LEVETIDSOMKOSTNINGER

   ECO2.1  FLEKSIBILITET OG TILPASNINGSEVNE

   ECO2.2  ROBUSTHED

  ENV1.1   LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) – MILJØPÅVIRKNINGER

   ENV1.2   MILJØRISICI RELATERET TIL BYGGEVARER

   ENV1.3   MILJØPÅVIRKNING VED INDVINDING AF MATERIALER

   ENV2.2   DRIKKEVANDSFORBRUG OG SPILDEVANDSUDLEDNING

   ENV2.3  EFFEKTIV AREALANVENDELSE

   ENV2.1   LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) – PRIMÆRENERGI

TEKNIKSOCIAL ØKONOMIMILJØPROCES 

  PRO1.2   INTEGRERET DESIGN PROCES

  PRO1.3   KOMPLEKSITET I PLANLÆGNINGEN

  PRO1.5   VEJLEDNING OM VEDLIGEHOLD OG BRUG AF BYGNINGEN

  PRO1.4   UDBUDSMATERIALE OG ORDRETILDELING

  PRO2.1   BYGGEPLADS/BYGGEPROCES

  PRO2.2   DOKUMENTATION AF KVALITET I UDFØRELSEN

  PRO1.1   KVALITET I FORBEREDELSEN AF PROJEKTET


