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Titel 
Niveaurammen — En fælles EU-ramme for centrale bæredygtighedsindikatorer for kontor- og 
beboelsesbygninger, Brugervejledning 2: Etablering af et projekt med henblik på anvendelse af den 
fælles niveauramme (publikationsversion 1.1) 
 
Sammendrag 

Niveaurammen er en fælles EU-ramme for centrale indikatorer til vurdering af kontor- og 
beboelsesbygningers bæredygtighed og kan anvendes fra de allerførste faser af projekteringen og 
gennem hele bygningens forventede levetid.  Ud over miljøpræstationer, som udgør det primære 
fokus, giver den også mulighed for at vurdere andre vigtige relaterede præstationsaspekter ved 
hjælp af indikatorer og værktøjer for sundhed og komfort, livscyklusomkostninger og potentielle 
fremtidige risici for ydeevnen. 

Niveaurammen har til formål at skabe et fælles bæredygtighedssprog for bygninger. Dette fælles 
sprog har til formål at gøre det muligt at træffe foranstaltninger på bygningsniveau, der kan yde et 
væsentligt bidrag til bredere europæiske miljøpolitiske mål. Rammen er opbygget som følger: 

1. makromål: seks overordnede makromål for niveaurammen, der bidrager til EU's og 
medlemsstaternes politiske mål på områder som energi, materialeforbrug, 
affaldshåndtering, vand og indendørs luftkvalitet 

2. centrale indikatorer: 16 fælles indikatorer kombineret med en forenklet 
livscyklusvurderingsmetode, der kan anvendes til at måle bygningers ydeevne og deres 
bidrag til det enkelte makromål. 

Desuden har niveaurammen til formål at fremme livscyklustankegangen. Den styrer brugerne fra et 
indledende fokus på individuelle aspekter af bygningers ydeevne hen imod et mere holistisk 
perspektiv med henblik på en bredere europæisk anvendelse af metoderne til livscyklusvurdering og 
livscyklusomkostningsvurdering. 

 

https://ec.europa.eu/jrc
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/home
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Sådan anvendes niveaurammens brugervejledningen  
Hvis du ikke har den store erfaring med vurderinger af en bygnings bæredygtighed, anbefaler vi at læse 
BV1 inden denne anden del (BV2).  Denne BV2 indeholder de oplysninger, du skal bruge for at oprette 
og anvende niveaurammen på dit byggeprojekt.  Oplysningerne i BV2 kan bruges til at briefe 
medlemmer af projektgrupper, kunder og interessenter. Vejledningen indeholder instrukser om: 

• udarbejdelse af en niveauprojektplan: planlægningen af anvendelsen af niveaurammen på dit 
projekt, herunder oplysninger om:  

 hvilke makromål og indikatorer, der skal arbejdes med  

 hvordan man vælger det niveau, der skal arbejdes på, og 

 planlægning af, hvornår og hvordan niveaurammen vil blive anvendt, og hvem der skal 
inddrages 

• udfyldelse af bygningsbeskrivelsen:  hvordan man samler de grundlæggende oplysninger, der 
er nødvendige for at beskrive byggeprojektet. Disse skal bruges, når du udarbejder din 
niveauprojektplan. 
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1. Udarbejdelse af en niveauprojektplan 

Det første skridt i den anbefalede proces for anvendelsen af niveaurammen går ud på at udarbejde en 
projektplan.  Projektplanen skal:  

      - fastlægge, hvilke bæredygtighedsmakromål projektet skal opfylde  

      - bestemme, hvilke indikatorer ydeevnen skal vurderes på baggrund af   

      - fastslå, hvilket "niveau" projektets ydeevne skal vurderes ud fra, og  

      - planlægge, hvilke ressourcer der skal bruges for at vurdere ydeevnen, og hvornår i projektets 
livscyklus disse ressourcer skal benyttes. 

 

Første skridt: valg af de makromål og indikatorer, der skal imødegås 

I dette første skridt skal du afgøre, hvilke bæredygtighedsmakromål byggeprojektet skal opfylde.  Under 
hvert makromål skal du vælge de indikatorer, du agter at anvende til at vurdere og indberette 
byggeprojektets ydeevne.  I Table 1 finder du en oversigt over de makromål og tilhørende indikatorer, 
som du kan vælge imellem. 
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Tabel 1. Oversigt over makromålene og de pågældende indikatorer 

Makromål Indikator Måleenhed Sammenfatning 

1: 
Drivhusgasemissioner 

og luftforurenende 
emissioner i en 

bygnings livscyklus 

1.1 Energimæssig 
ydeevne i brugsfasen 

Kilowatt-timer pr. 
kvadratmeter pr. år (kWh/m2 

/år) 

Denne indikator bruges til at måle en bygnings primærenergibehov i brugsfasen. I en 
livscyklustilgang omtales dette energibehov også som "energiforbruget i drift".  Den tager 
hensyn til fordelene ved at producere kulstoffattig eller vedvarende energi.   

1.2 Det globale 
opvarmningspotentiale i 

hele livscyklussen 

Kg CO2-ækvivalenter pr. 
kvadratmeter pr. år (kg CO2-

ækv./m2/år) 

Denne indikator bruges til at måle de drivhusgasemissioner, der er forbundet med bygningen på 
forskellige stadier af dens livscyklus.  Herved måles bygningens bidrag til emissioner, der 
forårsager jordens globale opvarmning eller klimaændringer.  Dette kaldes undertiden også en 
"vurdering af CO2-fodaftrykket" eller en "måling af kulstofemissioner i hele livscyklussen".   

2. Ressourceeffektive 
og cirkulære 

materialelivscyklusser 

2.1 Liste over mængder, 
materiale og levetid 

Enhedsmængder, masse og 
år 

Denne indikator bruges til at måle mængden og massen af byggevarer og -materiale, der er 
nødvendige for at færdiggøre bestemte dele af bygningen.  Den giver også mulighed for at anslå 
levetiden for bestemte dele af bygningen. 

2.2 Bygge- og 
nedrivningsaffald og -

materiale 

Kg affald og materiale pr. m2 
samlet nytteareal 

Indikatoren bruges til at måle den samlede mængde affald og materiale, der produceres i 
forbindelse med opførelsen, renoveringen og nedrivningen.  Dette bruges som udgangspunkt for 
beregningen af afledningsraten for genbrug og genanvendelse i overensstemmelse med 
affaldshierarkiet. 

2.3 Projektering med 
henblik på tilpasning og 

renovering 
Tilpasningsscore 

Indikatoren bruges til at vurdere, i hvilket omfang projekteringen af en bygning kan lette den 
fremtidige tilpasning til ændrede brugerbehov og forhold på ejendomsmarkedet. Den siger 
således noget om en bygnings evne til fortsat at opfylde sin funktion og om muligheden for at 
forlænge dens brugstid i fremtiden.   

2.4 Projektering med 
henblik på nedrivning, 

genbrug og 
genanvendelse 

Nedrivningsscore 

Indikatoren bruges til at vurdere, i hvilket omfang projekteringen af en bygning kan lette den 
fremtidige genvinding af materiale til genbrug eller genanvendelse. Dette omfatter en vurdering 
af, hvor let det er at skille et minimum af bygningsdele ad, og derefter hvor let det er at 
genbruge og genanvende disse dele og de tilhørende delmontager og materialer.   

3. Effektiv anvendelse 
af vandressourcer 

3.1 Vandforbrug i 
brugsfasen Vand pr. bruger i m3/år 

Indikatoren bruges til at måle det samlede vandforbrug for en gennemsnitlig bygningsbruger 
med mulighed for at opdele denne værdi i drikkevand og vand, der ikke er drikkevand.  Den 
understøtter også kortlægningen af vandknappe steder. 

1-3. Fuld 
livscyklusvurdering 

ikke relevant 10 påvirkningskategorier 

- Klimaændringer, nedbrydning af ozonlaget, forsuring, eutrofiering akvatisk ferskvand, 
eutrofiering akvatisk hav, eutrofiering jord, fotokemisk ozondannelse, udtømning af abiotiske 
ressourcer — mineraler og metaller, udtømning af abiotiske ressourcer — fossile brændstoffer, 
vandforbrug. 
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Makromål Indikator Måleenhed Sammenfatning 

4. Sunde og behagelige 
områder 

4.1 Indendørs luftkvalitet 

Parametre for ventilation, 
CO2 og fugtniveau 

Målliste over forurenende 
stoffer: TVOC, formaldehyd, 
CMR VOC, LCI-interval, mug, 

benzen, partikler, radon 

Indikatoren bruges til at måle en kombination af indendørs luftforhold og luftforurenende 
målstoffer:   

 De konstruktionsmæssige indendørs luftforhold vedrører ventilationshastigheden, og 
hvordan denne justeres for at holde CO2 og fugtigheden på et sundt niveau.   

 De luftforurenende målstoffer kan kontrolleres ved at udvælge og foretage indberetning af 
materialer med lavt forureningsniveau, styre risikoen for skimmelvækst og specificere 
ventilationssystemer med passende filtre til forurenet udefrakommende luft. 

4.2 Tid uden for 
varmekomfortintervallet 

% af tiden uden for 
intervallet i opvarmnings- og 

kølingsperioder 

Indikatoren bruges til at måle den andel af tiden i løbet af året, hvor bygningens brugere har det 
godt med de indendørs varmeforhold.  Den bruges til at måle en bygnings evne (med og uden 
bygningstjenester) til at opretholde foruddefinerede varmekomfortspecifikationer ved varme og 
kolde vejrforhold.   

4.3 Belysning og visuel 
komfort Niveau 1-tjekliste Indikatoren bruges til at måle tilgængeligheden og kvaliteten af lys som en kombination af 

installerede elektriske belysningssystemer og indtrængen af naturligt lys i en bygning. 

4.4 Akustik og beskyttelse 
mod støj Niveau 1-tjekliste 

Indikatoren bruges til at måle risikoen for forstyrrelser som følge af uønsket støj i form af 
påvirkninger fra og luftbåren transmission af lyd mellem boliger og kontorer, efterklang i 
kontorer og eksterne støjkilder i begge bygningstyper. 

5. Tilpasning til og 
modstandsdygtighed 

over for 
klimaændringer 

5.1 Beskyttelse af 
brugernes sundhed og 

varmekomfort 

Forventet % af tiden uden 
for intervallet i 2030 og 2050 

(se også indikator 4.2) 

Indikatoren bruges til at måle potentialet for en afvigelse i varmekomfortforholdene, der 
simuleres ved hjælp af de forventede vejrforhold i 2030 og 2050, fra de nuværende forhold. 
Indikatoren bygger på samme metode som indikator 4.2. 

5.2 Øget risiko for 
ekstreme vejrforhold 

Niveau 1-tjekliste (under 
udvikling) 

Indikatoren bruges til at vurdere potentialet for ekstreme vejrforhold i fremtiden (f.eks. storm, 
regn, sne og hedebølger) og påvirkningen på levetiden for en byggekomponent eller et 
byggemateriale. 

5.3 Øget risiko for 
oversvømmelser 

Niveau 1-tjekliste (under 
udvikling) 

Indikatoren bruges til at måle den potentielle risiko for oversvømmelser i fremtiden, og hvordan 
projekteringen kan bidrage til at øge eller mindske risikoen for regnvands- og 
flodvandsoversvømmelser, både i umiddelbar nærhed af byggepladsen og i nedstrøms områder. 

6.1 
Livscyklusomkostninger 

Euro pr. kvadratmeter pr. år 
(€/m2 /år) 

Indikatoren bruges til at måle alle bygningselementomkostninger, der påløber i hver 
livscyklusfase af et projekt i referenceundersøgelsesperioden, og, hvis defineret af kunden, den 
tilsigtede levetid.   



 

9 
 

Makromål Indikator Måleenhed Sammenfatning 

6. Optimerede 
livscyklusomkostninger 

og -værdi 

6.2 Værdiskabelse og 
risikoeksponering Niveau 1-tjekliste 

Indikatoren bruges til at vurdere potentialet for, at projekteringen kan have en positiv 
indflydelse på ejendomsvurderinger og risikoklassificeringer inden for tre hovedområder: 

 nedbragte generalomkostninger (ved at minimere driftsomkostningerne)  
 øgede indtægter og mere stabile investeringer (ved at gøre ejendommene mere 

attraktive)  
 nedsat risiko (ved at foregribe potentiel fremtidig eksponering). 
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Andet skridt: fastlæggelse af, hvilket "niveau" projektets ydeevne skal vurderes ud fra 

I dette andet skridt skal du afgøre, i hvilket omfang kunden, projektgruppen og kontrahenterne har 
forpligtet sig til at vurdere et byggeprojekts ydeevne.  Efterfølgende kan du udfylde 
projektplanlægningsmatrice 1 og 2 (se Table 3 og Table 5 nedenfor).  

Der er tre "niveauer", som repræsenterer en udvikling fra det oprindelige koncept til den detaljerede 
projektering, opførelse, færdiggørelse og ibrugtagning. Jo flere niveauer der gennemgås, desto mere 
nøjagtigt vil billedet af projekternes ydeevne være, herunder eventuelle forskelle mellem 
projekteringen og virkeligheden for den færdige bygning.  Se de yderligere oplysninger længere nede i 
dette skridt for at få hjælp til at beslutte, hvilket niveau du skal arbejde på. 

 

 

 

Figur 2. Niveauerne — fra konstruktionsmæssig projektering til ydeevne i brug 

Niveauerne er udformet, så de passer ind i den typiske rækkefølge af de faser, der følges i et 
byggeprojekt.  Table 2 viser de vejledende projektfaser, der er forbundet med hvert niveau.  Det kan i 
den forbindelse være nyttigt at forstå, hvordan og hvornår forskellige aktiviteter inden for hver af 
disse faser bidrager til anvendelsen af niveaurammen på projektet.   

Tabel 2. Vejledende projektfaser forbundet med det enkelte niveau 

Niveau 1 

Konstruktionsmæssig 
projektering 

Niveau 2 

Detaljeret projektering og 
opførelse 

Niveau 3 

Virkelighed i brug 

L1a Fastlæggelse af projekt 
og briefing 

L1b Udarbejdelse af koncept 

L2a Konstruktionsskitse (fysisk 
planlægning og godkendelse) 

L2b Detaljeret projektering 
(udbud) 

L2c Teknisk projektering 
(opførelse) 

L3a Reel projektering 

L3b Idriftsætning og afprøvning 

L3c Færdiggørelse og 
overdragelse 

L3d Ibrugtagning og anvendelse 
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Instrukserne vedrørende anvendelsen af den enkelte niveauindikator findes i de pågældende 
individuelle indikatorbrugervejledninger.  Heri fastlægges — hvor det er relevant — 
vurderingsaktiviteter og indberetning vedrørende hver af disse faser.  Eksempelvis er det anført for 
indikator 4.1. Indendørs luftkvalitet, at overvågningen af luftkvaliteten skal finde sted efter 
færdiggørelsen (niveau 3: L3c), mens udvælgelsen af byggevarer på grundlag af forurenende emissioner 
finder sted i projekteringsfasen (niveau 2: L2a-c). 

Få mere at vide om: 

De enkelte niveauer og deres funktion 

Den fælles ramme er inddelt i tre niveauer.  Niveauerne gør det muligt at vælge, hvor avanceret 
indberetningen vedrørende projektets bæredygtighed kommer til at være.  De tre niveauer 
repræsenterer følgende faser i gennemførelsen af et byggeprojekt: 

- Niveau 1. Den konstruktionsmæssige projektering af byggeprojektet — det enkleste 
niveau, da det indebærer kvalitative vurderinger på et tidligt stadium af grundlaget for den 
konstruktionsmæssige projektering og indberetning vedrørende de koncepter, der skal eller 
bør anvendes. 

- Niveau 2. Bygningens detaljerede projekterings- og konstruktionsrelaterede ydeevne — 
et mellemniveau, da det indebærer en kvantitativ vurdering af den projekterede ydeevne 
og overvågning af opførelsen i henhold til standardiserede enheder og metoder. 

- Niveau 3. Den reelle ydeevne i brug, som viser bygningens ydeevne efter færdiggørelse og 
overdragelse til kunden — dette er det mest avancerede niveau, da det indebærer 
overvågning og undersøgelse af aktiviteter både på byggepladsen og af den færdige bygning 
og de første brugere.  

Den grundlæggende idé er, at niveauerne skal afspejle en faglig rejse fra det indledende koncept til 
projektering, opførelse og efterfølgende — efter overdragelsen — virkeligheden for den færdige 
bygning.  Ved at gå et niveau op øges indberetningens nøjagtighed og pålidelighed — jo højere 
niveauet er, des større er chancen for, at de indberettede resultater sikrer dig data, der afspejler 
bygningens reelle ydeevne i brug.  

Alt efter projektets behov og prioriteter kan du vælge:  

 udelukkende at arbejde på ét niveau (f.eks. udelukkende arbejde på niveau 1 og anvende 
projekteringskoncepter på projektet)  

 at arbejde op til et bestemt niveau (f.eks. ved at arbejde fra niveau 1 til 2 og beregne 
ydeevnen af det projekteringskoncept, der er blevet anvendt) eller  

 kombinere visse niveauer (f.eks. ved at arbejde på niveau 1 og derefter overvåge 
ydeevnen på niveau 3). 

Der kan foretages indberetning på hvert af de niveauer, du vælger at arbejde på.  Du ønsker 
muligvis at arbejde på forskellige niveauer for hver indikator.  Når du vælger niveau, vælger du 
således også, hvor langt hen i projektet ydeevnen vil blive sporet og indberettet.   
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Tabel 3. Niveauspecifik projektplanmatrice 1: fastlæggelse af, hvilke niveauer du vil arbejde på, og hvornår vurderingsaktiviteterne finder sted1 

Makromål Indikatorer 
Niveau 1 

Konstruktionsmæssig 
projektering 

Niveau 2 

Detaljeret projektering og 
opførelse 

Niveau 3 

Virkelighed i brug 

Makromål 1 
Drivhusgasemissio
ner og 
luftforurenende 
emissioner i en 
bygnings livscyklus   

1.1. Energimæssig ydeevne i 
brugsfasen     

1.2. Det globale 
opvarmningspotentiale i hele 
livscyklussen 

   

Makromål 2: 
Ressourceeffektive 
og cirkulære 
materialelivscyklus
ser  

2.1. Liste over mængder, 
materiale og levetid    

2.2. Bygge- og nedrivningsaffald 
og -materiale    

2.3. Projektering med henblik på 
tilpasning og renovering    

2.4. Projektering med henblik på 
nedrivning, genbrug og 
genanvendelse 

   

Makromål 3: 
Effektiv anvendelse 
af vandressourcer 

 

3.1. Vandforbrug i brugsfasen    

                                                           
1 For den enkelte indikator: i) fastlæggelse af, hvilke niveauer du vil arbejde på (i givet fald), og ii) inden for hvilke projektfaser vurderingsaktiviteterne finder sted (se projektfaserne i Table 2 for vejledning) 
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Makromål Indikatorer 
Niveau 1 

Konstruktionsmæssig 
projektering 

Niveau 2 

Detaljeret projektering og 
opførelse 

Niveau 3 

Virkelighed i brug 

Makromål 4:  
Sunde og 
behagelige 
områder 

 

4.1. Indendørs luftkvalitet    

4.2. Tid uden for 
varmekomfortintervallet    

4.3. Belysning og visuel komfort    

4.4. Akustik og beskyttelse mod 
støj     

Makromål 5: 
Tilpasning til og 
modstandsdygtigh
ed over for 
klimaændringer  

5.1. Beskyttelse af brugernes 
sundhed og varmekomfort    

5.2. Øget risiko for ekstreme 
vejrforhold    

5.3. Øget risiko for 
oversvømmelser    

Makromål 6: 
Optimerede 
livscyklusomkostni
nger og -værdi 

 

6.1. Livscyklusomkostninger    

6.2. Værdiskabelse og 
risikoeksponering 
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Niveau 1: den konstruktionsmæssige projektering for byggeprojektet 

Formålet med dette niveau er at skabe et enkelt og tilgængeligt udgangspunkt for anvendelsen af hver 
indikator.  Vurderinger på dette niveau er kvalitative, hvilket betyder, at de er baseret på, om 
projekteringskonceptet omhandler foreslåede projekteringsaspekter eller ej.  De aspekter, der er 
angivet for hver indikator, siger noget om den forbedrede ydeevne og er blevet udvalgt på grundlag af 
videnskabelig dokumentation. 

De grundlæggende regler for indberetning på niveau 1: 

 Det anbefales først at færdiggøre en niveauprojektplan, idet du følger skridt 1-3. 

 Angiv, hvilke projekteringskoncepter der er blevet arbejdet med, med henvisning til 
tjeklisterne og ved brug af det format, der er angivet for hver indikatorbrugervejledning. 

 For renoveringsprojekter foretages indberetningen af referenceundersøgelsen i det format, 
der er angivet.  

Valgfrit supplerende skridt 

 Vælg og indberet resultaterne af de efterfølgende skridt som angivet i instrukserne for hver 
indikator. 

 

Niveau 2: den detaljerede projektering og opførelse af bygningen 

Formålet med dette niveau er at skabe et fælles grundlag for at kvantificere konstruktionens ydeevne.  
Det er derfor mere teknisk udfordrende end niveau 1 og kræver mere viden og ekspertise samt flere 
værktøjer.  For hver indikator angives fælles måleenheder, sammen med 
referenceberegningsmetoder.   

De grundlæggende regler for indberetning på niveau 2: 

 Det anbefales først at færdiggøre en niveauprojektplan, idet du følger skridt 1-3 — 
medmindre dette allerede er sket. 

 Udfyld bygningsbeskrivelsen i overensstemmelse med instrukserne i briefing 2.2. 

 For renoveringsprojekter foretages indberetningen af referenceundersøgelsen i det format, 
der er angivet. 

 Indberet resultaterne af vurderingen af hver indikator med brug af det format, der er angivet 
i hver indikatorbrugervejledning. 

 Indberet den anvendte metode og de primære antagelser for hver indikator, igen med brug 
af det format, der er angivet i hver indikatorbrugervejledning. 

Valgfri supplerende skridt 

 Vælg og indberet resultaterne af de anbefalede optimeringsskridt som angivet i instrukserne 
for hver indikator (i givet fald). 

 

Niveau 3: bygningens reelle ydeevne i brug efter færdiggørelse og overdragelse til kunden 

Formålet med dette niveau er at indsamle data om bygningens/byggeprojektets reelle ydeevne.  
Afhængigt af indikatoren kan disse data stamme fra nedrivningsstedet og byggepladsen eller den 
færdige bygning.  Indsamlingen af data kræver derfor en omhyggelig og tidsmæssig planlægning for at 
sikre, at den finder sted på det rette tidspunkt i projektet, og at ansvarsområderne er korrekt fordelt.  
Vælges det valgfrie skridt med at udføre rundspørger blandt brugerne inden for nogle indikatorer, kan 
der opnås en indgående forståelse af bygningernes ydeevne. 

De grundlæggende regler for indberetning på niveau 3: 
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 Det anbefales først at færdiggøre en niveauprojektplan, idet du følger skridt 1-3 — 
medmindre dette allerede er sket. 

 Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du udfylde bygningsbeskrivelsen ved at følge 
instrukserne i briefing 2.2.  

 Indberetning af resultaterne af vurderingen af hver indikator med brug af det format, der er 
angivet i hver indikatorbrugervejledning. 

 Indberetning af den anvendte metode og den anvendte prøvningsstrategi for hver indikator, 
igen med brug af det format, der er angivet i hver indikatorbrugervejledning. 

Valgfrit supplerende skridt 

 Vælg og indberet anvendelsen af et af de anbefalede optimeringsskridt for at forbedre 
resultaternes detaljeringsgrad og pålidelighed (i givet fald). 

 Indberet resultaterne af rundspørgerne vedrørende brugernes tilfredshed. 
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Tredje skridt: planlægning af krav til arbejdsgange til gennemførelse af niveauvurderinger 

Den største værdi kan opnås ved at integrere niveaurammen fuldt ud i forvaltningen af byggeprojektets 
arbejdsgang.  På denne måde bliver bæredygtighed en central prioritet for byggeprojektet på lige fod 
med faktorer som omkostninger og udbytte.  Af forskellige årsager er det vigtigt at sikre en effektiv 
planlægning af arbejdsgangen for at kunne udnytte niveaurammen: 

 Der vil inden for projektgruppen skulle tildeles specifikke roller og ansvarsområder. 

 Der kan være behov for særlig uddannelse eller ekspertise afhængigt af de forskellige 
præstationsaspekter, der skal vurderes. 

 De oplysninger og data, der er nødvendige for at foretage vurderinger, skal forvaltes. 

 Nøgleaktiviteter i forbindelse med niveaurammen vil være knyttet til specifikke krav og 
frister for, hvornår de skal finde sted.  

Som en del af projektplanen anbefaler vi at udfylde projektplanmatrice 1 (se Table 3) og 
projektplanmatrice 2 (se Table 5) ved at besvare planlægningsspørgsmålene i Table 4 og give mere 
detaljerede oplysninger om hver indikator i matricerne.  Herved muliggøres en effektiv planlægning og 
integration af niveauvurderingerne i projektet. 

Tabel 4. Niveauprojektplan: planlægning knyttet til centrale elementer i arbejdsgangen 

Elementer i arbejdsgangen Nødvendig planlægning Projektgruppens svar 

Vurderinger af den 
niveauspecifikke ydeevne 

- Er gruppen blevet briefet om 
niveaurammen, og hvordan den 
vil blive anvendt? 

 

- Har gruppen fastsat milepæle 
for hver indikatorvurdering?  

- Hvem vil få tildelt ansvaret for 
at foretage hver 
indikatorvurdering? 

 

- Hvem koordinerer 
vurderingerne af de 
niveauspecifikke indikatorer? 

 

- Har gruppen den nødvendige 
uddannelse og ekspertise til at 
foretage alle de 
niveauspecifikke vurderinger?  

- Hvordan vil manglerne i givet 
fald blive afhjulpet? 

 

Informations- og 
dataforvaltning 

- Hvordan vil den informations- 
og datastrøm, der er nødvendig 
for at foretage hver 
indikatorvurdering, blive 
forvaltet? 

 

- Vil der blive gjort brug af BIM, 
og hvordan kan dette i 
bekræftende fald understøtte 
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Elementer i arbejdsgangen Nødvendig planlægning Projektgruppens svar 

de niveauspecifikke 
vurderinger? 

Referencescenarie for 
renoveringsarbejde 

- Vil der være tale om et 
omfattende 
renoveringsprojekt?  

- Hvis ja, hvor omfattende 
forventes det at være?    

 

- Hvordan vil 
referenceundersøgelsen af 
bygningen og dens materiale 
blive udført? 

 

- Hvilke oplysninger fra 
referenceundersøgelsen er der 
brug for for at kunne foretage 
indikatorvurderingen? 

 

Ejendomsmarkedsvurdering 

- Hvordan vil der blive taget 
højde for 
indikatorpræstationsaspekter i 
forbindelse med vurderingen af 
bygningers markedsværdi? 

 

- Hvordan og på hvilke 
tidspunkter i projektet vil der 
være en dialog mellem 
projektgruppen og 
ejendomseksperten? 

 

Ekstern kontrol 

- Vil der blive krævet en 
tredjepartskontrol af de 
niveauspecifikke 
vurderingsresultater? 

- Hvem skal denne kontrol i givet 
fald foretages af og på hvilket 
tidspunkt i projektet? 
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Tabel 5. Niveauspecifik projektplanmatrice 2: identifikation af behov, tildeling af ansvarsområder og forvaltning af information2 

Makromål Indikatorer 
Niveau 1 

Konstruktionsmæssig 
projektering 

Niveau 2 

Detaljeret projektering og 
opførelse 

Niveau 3 

Virkelighed i brug 

Makromål 1 
Drivhusgasemissio
ner og 
luftforurenende 
emissioner i en 
bygnings livscyklus   

1.1 Energimæssig ydeevne i 
brugsfasen     

1.2 Det globale 
opvarmningspotentiale i hele 
livscyklussen 

   

Makromål 2: 
Ressourceeffektive 
og cirkulære 
materialelivscyklus
ser  

2.1 Liste over mængder, 
materiale og levetid    

2.2 Bygge- og nedrivningsaffald 
og -materiale    

2.3 Projektering med henblik på 
tilpasning og renovering    

2.4 Projektering med henblik på 
nedrivning, genbrug og 
genanvendelse 

   

Makromål 3: 
Effektiv anvendelse 
af vandressourcer 

 

3.1 Vandforbrug i brugsfasen    

                                                           
2 For den enkelte indikator: i) klarlægges det krævede ekspertiseniveau ii) bestemmes den ansvarlige for vurderingen og iii) fastlægges det, hvordan informations- og dataforvaltningen sikres og af hvem. 
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Makromål Indikatorer 
Niveau 1 

Konstruktionsmæssig 
projektering 

Niveau 2 

Detaljeret projektering og 
opførelse 

Niveau 3 

Virkelighed i brug 

Makromål 4:  
Sunde og 
behagelige 
områder 

 

4.1 Indendørs luftkvalitet    

4.2 Tid uden for 
varmekomfortintervallet    

4.3 Belysning og visuel komfort    

4.4 Akustik og beskyttelse mod 
støj     

Makromål 5: 
Tilpasning til og 
modstandsdygtigh
ed over for 
klimaændringer  

5.1 Beskyttelse af brugernes 
sundhed og varmekomfort    

5.2 Øget risiko for ekstreme 
vejrforhold    

5.3 Øget risiko for 
oversvømmelser    

Makromål 6: 
Optimerede 
livscyklusomkostni
nger og -værdi 

 

6.1 Livscyklusomkostninger    

6.2 Værdiskabelse og 
risikoeksponering 
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2: Udfyldelse af en bygningsbeskrivelse  

Udfyldelsen af bygningsbeskrivelsen udgør en vigtig del af arbejdet på niveau 2 og 3.  Beskrivelsen skal skabe et 
gennemsigtigt grundlag for sammenligning af forskellige bygningers ydeevne.  Oplysningerne i 

bygningsbeskrivelsen vil også blive brugt til at standardisere og opnå resultaterne for flere af indikatorerne. 

 

Den type oplysninger, der vil være nødvendige for at udfylde bygningsbeskrivelsen, er sammenfattet i Table 6, mens 
"Indberetningsformat for niveauspecifikke bygningsbeskrivelser" (se Table 7) indeholder en mere detaljeret 
angivelse af kravene.  Yderligere vejledning og opslagstabeller, der kan hjælpe ved udfyldelsen af beskrivelsen, findes 
i den tekniske vejledning for bygningsbeskrivelsen, der følger efter dette afsnit i brugervejledningen. 

Tabel 6. Oversigt over de oplysninger, der er nødvendige for at udfylde den niveauspecifikke bygningsbeskrivelse 

Beskrivelse Krævede oplysninger 

1. Sted og klima 
1.1 Det land og den region, bygningen ligger i 
1.2 Varme- og kølegraddage 
1.3 Den klimazone, bygningen ligger i 

2. Bygningstype og -alder 
2.1 Projekttype 
2.2 Opførelsesår  
2.3 Markedssegment 

3. Brugsformål  
3.1 Tilsigtede brugsbetingelser  
3.2 Bygningens ibrugtagning og brugsmønstre 
3.3 Tilsigtet (eller krævet) brugstid 

4. Bygningsmodel og -kendetegn 

4.1 Bygningsform  
4.2 Samlet nytteareal i bygningen og anvendt målestandard 
4.3 Omfanget af de bygningsdele, der skal vurderes, og det anvendte 
kategoriseringssystem 

For de indikatorer, der har et livscyklusperspektiv — nemlig indikator 1.2 Det globale opvarmningspotentiale i hele 
livscyklussen, Samlet livscyklusvurdering og 6.1 Livscyklusomkostninger — udgør oplysningerne i 
bygningsbeskrivelsen en væsentlig del af den niveauspecifikke vurdering og vil blive brugt til at fastlægge "mål og 
anvendelsesområde" i henhold til terminologien brugt i forbindelse med livscyklusvurderinger.  For at hjælpe dig 
med at forstå dette forhold gives der nedenfor en vejledning til de tekniske begreber, der anvendes i forbindelse 
med disse livscyklusindikatorer, og hvor du kan finde de relevante oplysninger. 

Få mere at vide om: 

Relationen mellem oplysningerne i bygningsbeskrivelsen og de tekniske begreber, der anvendes i forbindelse med 
livscyklusindikatorer 

• Formålet med vurderingen: en fysisk beskrivelse af bygningen og omfanget af de bygningsdele, der vil 
blive vurderet (se 4. Bygningsmodel).  

• Funktionel ækvivalensenhed:  bygningens nødvendige tekniske kendetegn og funktioner (se 2. 
Bygningstype og 3. Brugsformål). 

• Referenceenhed: den fælles enhed for standardisering af resultater med henblik på at muliggøre 
sammenligninger, dvs. miljøpåvirkningen pr. 1 m2 af det samlede nytteareal (se under 4. Bygningsmodel) 

• Referencebetingelser i brug:  de forventede mønstre for ibrugtagning og anvendelse af bygningen (se 
under 3. Brugsformål). 
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• Krævet levetid: den af kunden krævede levetid, som muligvis ikke er den samme som referencelevetiden 
for niveauspecifikke vurderinger, som ligger på 50 år (se under 3. Brugsformål). 

• Andre kendetegn: Der er andre variabler, såsom klimaet eller den krævede levetid for bygningsdelene, 
som påvirker en bygnings ydeevne over tid. 

 

Tabel 7. Indberetningsformat for niveauspecifikke bygningsbeskrivelser 

Parameter Kontorbygninger Bygninger til beboelse 

1. Sted 

1.1 Land og region 

1.2 Varme- og kølegraddage 

1.3 Klimazone 

2. Bygningstype 
og -alder 

2.1 Nybyggeri eller større renoveringsarbejder 

2.2 Opførelsesår 

2.3 Markedssegment 
- Ejer- eller lejebolig 
- BOMA-bygningsklasse3: 
Ejerform: 

 Investering 
 Institutionel 
 Spekulativ 
 Ejerbolig 

Udlejningstype (i givet fald) 
A: Udlejning, premium 
B: Udlejning, gennemsnit 
C: Udlejning, under gennemsnit 

2.3 Markedssegment 
Efter besiddelsesform 

 Ejerbolig  
 Lejemål, social  
 Lejemål, markedsvilkår  
 Lejemål, studerende 
 Lejemål, ældre 
 Andet (angives nærmere) 

3. Brugsformål 

3.1 Brugsbetingelser 
Som defineret med henblik på beregning af bygningens krav til energimæssig ydeevne (i henhold til den 

nationale beregningsmetode)  

3.2 Bygningens ibrugtagning og brugsmønstre 
3.2.1 Forventet belægningsgrad 

 Arbejdsareal i m2 pr. fuldtidsækvivalent  
3.2.2 Forventet mønster for ibrugtagning 

Antal timer og dage om året 

Ikke relevant 

3.3 Tilsigtet (eller krævet) brugstid 
Kundernes tilsigtede brugstid eller sikrede 
investeringsperiode i år (angives nærmere) 

3.3 Tilsigtet (eller krævet) brugstid 
Kundernes tilsigtede brugstid eller sikrede 
investeringsperiode eller alternativt den 
garanterede brugstid for salgsejendommen 

4. 
Bygningsmodel 
og -kendetegn 

4.1 Bygningsform 
Vælg blandt de nedenstående 

 Lavt kontorbyggeri 
 Husblok på ubebygget grund i bebygget 

område 
 Husblok i perifert område 

4.1 Bygningsform 
Vælg blandt de nedenstående: 

 Fritstående, fritliggende hus 
 Delvis fritliggende hus 
 Række- eller terrassehus 
 Flerfamiliehus eller lejlighedskompleks 

                                                           
3 BOMA (Building Owners and Managers Association), definitioner af bygningsklasser, http://www.boma.org/research/Pages/building-class-
definitions.aspx.  

http://www.boma.org/research/Pages/building-class-definitions.aspx
http://www.boma.org/research/Pages/building-class-definitions.aspx
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Parameter Kontorbygninger Bygninger til beboelse 
 Husblok i centrum 
 Højhus/skyskraber 
 Andet (angives nærmere) 

(op til 4 etager/5-9 etager/over 9 etager) 

4.2 Samlet nytteareal 
Referencestandard til beregningsformål: IPMS 
Office 3 
(det angives, hvis der gøres brug af en anden 
standard) 

4.2 Samlet nytteareal 
Plan for ibrugtagning af den opførte eller 
renoverede del med angivelse af følgende 
oplysninger:  

 Antal boligenheder pr. type og efter 
sengepladser 

 Nytteareal for hver type boligenhed i 
planen: 

Referencestandard til beregningsformål: IPMS 
Residential 3c (det angives, hvis der gøres brug af 
en anden standard) 

4.3 Omfanget af de bygningsdele, der skal vurderes, og det anvendte kategoriseringssystem 
4.3.1 Omfanget af de bygningsdele, der skal vurderes 
- Eventuelle afvigelser fra det niveauspecifikke standardbygningselementomfang skal indberettes 
4.3.2 Det anvendte kategoriseringssystem for bygningsdele 
- Det nationale eller industrispecifikke system eller det BIM-system, der anvendes til at kategorisere og 
organisere oplysningerne om bygningsdele, skal indberettes. 

 

Tabel 8. Indberetningsformat for niveauspecifikke bygningsbeskrivelser (står tomt, så det kan udfyldes) 

Parameter Kontorbygninger Bygninger til beboelse 

1. Sted 

1.1 Land og region  

1.2 Varme- og kølegraddage   

1.3 Klimazone   

2. Bygningstype 
og -alder 

2.1 Nybyggeri eller større 
renoveringsarbejder  

2.2 Opførelsesår  

2.3 Markedssegment   

3. Brugsformål 

3.1 Brugsbetingelser  

3.2 Bygningens ibrugtagning og 
brugsmønstre 
3.2.1 Forventet belægningsgrad 
3.2.2 Forventet mønster for ibrugtagning 

 Ikke relevant 

3.3 Tilsigtet (eller krævet) brugstid   

4. 
Bygningsmodel 
og -kendetegn 

4.1 Bygningsform   

4.2 Samlet nytteareal   

4.3 Omfanget af de bygningsdele, der 
skal vurderes, og det anvendte 
kategoriseringssystem 
4.3.1 Omfanget af de bygningsdele, der 
skal vurderes 
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4.3.2 Det anvendte 
kategoriseringssystem for 
bygningselementer 
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3. Vejledning og yderligere oplysninger til brug for udfyldelsen af bygningsbeskrivelsen  
I denne del af brugervejledning 2 gives der supplerende vejledning i, hvordan bygningsbeskrivelsen udfyldes, med 
fokus på følgende parametre for bygningsbeskrivelser: 

 1.2: Varme- og kølegraddage 

 1.3: Klimazone 

 2.1: Nybyggeri eller større renoveringsarbejder 

 3.1: Brugsbetingelser 

 3.2: Bygningens ibrugtagning og brugsmønstre 

 3.3: Tilsigtet (eller krævet) brugstid 

 4.2: Samlet nytteareal 

 4.3: Omfanget af de bygningsdele, der skal vurderes, og det anvendte kategoriseringssystem 

Parameter 1.2 i bygningsbeskrivelser: varme- og kølegraddage 

Ifølge Eurostat defineres varme- og kølegraddage som følger: 

 Indekset for varmegraddage er et vejrbaseret teknisk indeks, der skal beskrive varmeenergibehov i 
bygninger under 15 °C.  

 Indekset for kølegraddage er et vejrbaseret teknisk indeks, der skal beskrive behovet for køling 
(luftkonditionering) i bygninger over 15 °C.  

Værdierne for varme- og kølegraddage kan fås for alle EU-lokaliteter ved hjælp af Det Fælles Forskningscenters 
PVGIS Typical Meteorological Year-værktøj4.  

Parameter 1.3 i bygningsbeskrivelser: klimazone 

For at kunne sammenligne bygninger i hele EU er det nødvendigt at bestemme referenceklimabetingelserne. Dette 
skyldes, at der forekommer store regionale og subregionale klimaforskelle, og at nogle dele af medlemsstaterne 
kan have klimazoner, der kan sammenlignes med andre zoner, f.eks. det nordlige Spanien og Italien.   

Ved zoneinddeling af steder eller byer anvendes tærsklerne for varme- og kølegraddage i Table 9.  Denne 
zoneinddeling gør det muligt at klassificere ethvert sted i EU. Palermo tilhører eksempelvis zone 1, som defineres 
ved at have mere end 1 200 kølegraddage og mindre end 1 500 varmegraddage.  

Tabel 9. Klimazoner og tilsvarende intervaller for varme- og kølegraddage5 

Klimazone 
Parametre 

Repræsentative byer 
Varmegraddage Kølegraddage 

Zone 1 <1 500 >1 200 Athen — Larnaca — Luga — Catania — Sevilla — Palermo 
Zone 2 <1 500 >800-1 200 Lissabon — Madrid — Marseille — Rom 
Zone 3 >1 500-3 000 400-800 Bratislava — Budapest — Ljubjana — Milano — Wien 

Zone 4 >1 500-3 000 <400 Amsterdam — Berlin — Bruxelles — København — Dublin — 
London — Macon — Nancy — Paris — Prag — Warszawa 

Zone 5 >3 000 <400 Helsinki — Riga — Stockholm — Gdansk — Tovarene 

 

                                                           
4 Det Fælles Forskningscenter, Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) — TMY generator 
https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy.  
5 Fra Ecofys (2013) og Det Fælles Forskningscenter (2018) 

https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy
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Parameter 2.1 i bygningsbeskrivelser: nybyggeri eller større renoveringsarbejder 

"Større renoveringsarbejder" defineres i direktivet om bygningers energimæssige ydeevne som:  

"renovering af en bygning, der indebærer: 

a) at de samlede renoveringsomkostninger for klimaskærmen eller de tekniske bygningsinstallationer 
udgør mere end 25 % af bygningens værdi eksklusive værdien af den grund, bygningen står på, 

eller 

b) at over 25 % af bygningens klimaskærm renoveres. 

Medlemsstaterne kan vælge at anvende mulighed a) eller b)." 

 

Parameter 3.1 i bygningsbeskrivelser: brugsbetingelser 

Brugsbetingelserne for en bygning fastlægges typisk ud fra den nationale beregningsmetode for en bygnings 
energibehov.  Standardbrugsbetingelserne findes i bilag C til EN 16798-1 for forskellige områder inden for kontor- 
og beboelsesbygninger.   

 

Parameter 3.2 i bygningsbeskrivelser: bygningens ibrugtagning og brugsmønstre 

Den forventede belægningsgrad i en kontorbygning kan estimeres ved at sammenholde antallet af arbejdsstationer 
og det gulvareal, som hver arbejdsstation optager, med antallet af fuldtidsækvivalenter, der skal arbejde i 
bygningen6. 

Arbejdsstationstæthed 

De vejledende gennemsnitlige belægningsgrader i m2 pr. arbejdsstation er som følger: 

 Høj belægningsgrad: < 7 m2/arbejdsstation 

 Middel belægningsgrad: 8 til 13 m2/arbejdsstation 

 Lav belægningsgrad: > 14 m2/arbejdsstation 

Fuldtidsækvivalante medarbejdere 

Antallet af brugere beregnes i fuldtidsækvivalenter. For at blive betragtet som medarbejder, der arbejder i lokalerne, 
skal medarbejderne benytte lokalerne som deres hovedbase og forvente at arbejde der i en del af en typisk 
arbejdsuge.  Ikke-lønnede medarbejdere, såsom medarbejderkonsulenter, kontrahenter og andre eksterne 
medarbejdere, omregnes til fuldtidsækvivalenter på følgende grundlag: 

 Medarbejdere, der regelmæssigt arbejder >30 timer om ugen: 1,00. 

 Medarbejdere, der regelmæssigt arbejder 20-30 timer om ugen: 0,75. 

 Medarbejdere, der regelmæssigt arbejder 15-20 timer om ugen: 0,50. 

 Medarbejdere, der regelmæssigt arbejder <15 timer om ugen: 0,25. 

Mønstre for ibrugtagning 

Standardmønstrene for ibrugtagning findes i bilag C til EN 16798-1 for forskellige områder inden for kontor- og 
beboelsesbygninger.   

                                                           
6 Better Buildings Partnership (2010) Sustainability Benchmarking Toolkit for Commercial Buildings Principles for best practice. 
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Parameter 3.3 i bygningsbeskrivelser: planlagt (eller krævet) brugstid 

Den referenceundersøgelsesperiode, der skal anvendes for alle bygninger vurderet i henhold til niveaurammen, 
ligger på 50 år.  Brugerne kan desuden indberette bygningens ydeevne for en kundes tilsigtede brugstid eller sikrede 
investeringsperiode, som kan være kortere eller længere end referenceundersøgelsesperioden.   

 

Parameter 4.2 i bygningsbeskrivelser: samlet nytteareal 

Den basisreferenceenhed, der skal anvendes i forbindelse med niveaurammen, er en kvadratmeter (m2) af det 
indendørs nytteareal.   

International Property Measurement Standards (IPMS) for kontor- og beboelsesbygninger anvendes som 
referencestandarder. IPMS-standarderne svarer stort set til det referenceområde, der er defineret i EN ISO 52000-
1, som er en måling af det indendørs nettoareal, inklusive fælles gangarealer, der ligger inden for klimaskærmen.  

Table 10 angiver de specifikke IPMS-standarder, der skal anvendes, sammen med de elementer, der skal medtages 
eller udelukkes fra en måling af arealet.  Under alle omstændigheder skal den anvendte metode indberettes til 
sammenligningsformål.  

 

Tabel 10. Referencedefinitioner af indendørs nytteareal, der skal anvendes for kontor- og beboelsesbygninger7 

 Kontorbygning 
(IPMS-målestandard 3) 

Bygning til beboelse 
(IPMS-målestandard 3B) 

Medtages 

Alle indvendige vægge og søjler inden for hver 
brugers eneretsområde.  
Gangarealer inden for en brugers eneretsområde og 
områder, der deles mellem forskellige brugere. 
Gulvarealet måles i forhold til væggenes inderside 
eller midterlinjen i fælles vægge, der deles mellem 
lejere.   

Eneretsarealet, herunder det gulvareal, der er 
optaget af indvendige vægge og søjler. 
Gulvarealet måles i forhold til indersiden og den 
overfladebehandlede flade på alle indvendige vægge 
i fuld højde. 
Skillevægge helt i glas betragtes ikke som faste 
indvendige vægge. 

Medtages 
ikke 

De dele af en bygning, der rummer delte eller fælles 
faciliteter, og som ikke ændres over tid:  
 trapper  
 rulletrapper  
 elevatorer og motorrum  
 toiletter  
 skabe til rengøringsudstyr  
 tekniske rum  
 brandflugtsområder og  
 rum til vedligeholdelsesudstyr. 

 Indre gårde 
 Ikke-lukkede parkeringsområder, der kan 

måles eller bestemmes ud fra antallet af 
pladser 

 Trappeåbninger 
 Tomme områder, hvis areal, herunder den 

omgivende væg, er større end 0,25 m2. 

Separate 
elementer 

Indberettes særskilt: 
 balkoner  
 overdækkede gange og  
 tagterrasser som eneretsområder. 

Indberettes særskilt: 
 lofter, kælderetager og kælderrum 
 balkoner og verandaer som eneretsområder 
 lukkede garager 
 områder med begrænset anvendelse. 

 

                                                           
7 International Property Measurement Standards Coalition, International Property Measurement Standards: Office Buildings, november 2014 
og Residential buildings, september 2016. 
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Parameter 4.3 i bygningsbeskrivelser: omfanget af de bygningsdele, der skal vurderes, og det anvendte 
kategoriseringssystem 

Af hensyn til sammenhængen skal bygningen defineres som et minimum af bygningsdele og tilhørende elementer, 
som den består af.  Disse er anført i Table 11.  Byggevarer, der indkøbes og installeres af bygningsbrugere, indgår 
ikke i omfanget.   

Tabel 11. Niveauspecifikt minimumsomfang for bygningsdele og bygningselementer8 

Bygningsdele Relaterede bygningselementer 
Skalkonstruktion (underbygning og overbygning) 

Fundament 
(underbygning) 

Pæle 
Kælderetager 
Støttemure 

Bærende konstruktion 

Ramme (bjælker, søjler og plader) 
Øvre gulve 
Ydervægge 
Balkoner 

Ikkebærende elementer 
Plader i stueetagen 
Indvendige vægge, skillevægge og døre 
Trapper og ramper 

Facader 
Ydre vægsystemer, indkapslings- og afskærmningsanordninger 
Facadeåbninger (herunder vinduer og yderdøre) 
Udvendig maling, overfladebelægninger og puds 

Tag 
Konstruktion 
Vejrbestandighed 

Parkeringsfaciliteter 
Over jorden og under jorden (inden for bygningens område og tjenester til bygningens 
brugere)9 

Hoveddel (installationer, inventar og service) 

Installationer og inventar 

Sanitære installationer 
Skabe, garderobeskabe og bordplader (hvis disse forefindes i bygningen til beboelse) 
Lofter  
Overfladebehandling af vægge og lofter   
Gulvbeklædninger og overfladebehandlinger  

Indbyggede 
belysningssystemer 

Belysningsarmaturer  
Kontrolsystemer og følere 

Energisystem 
Varmeanlæg og -distribution 
Køleanlæg og -distribution 
Elproduktion og -distribution 

Ventilationssystem 
Luftbehandlingsenheder  
Rør og distribution 

Sanitære systemer 

Koldtvandsrør 
Varmtvandsrør 
Vandbehandlingssystemer 
Afløbssystem 

Øvrige systemer 

Elevatorer og rulletrapper 
Brandbekæmpelsesanlæg 
Kommunikations- og sikkerhedsanlæg 
Telekommunikations- og dataanlæg 

                                                           
8 Tilpasset på baggrund af: CEN (2011), BCIS (2012), DGNB (2014) og BRE (2016) 
9 Hvis andelen af underjordiske parkeringspladser (nytteareal plus færdselsområde) udgør mere end 25 % af det 
samlede nytteareal, skal færdselsområdet i parkeringskælderen trækkes fra det samlede nytteareal. 
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Udvendige arbejder 

Forsyningstjenester 
Tilslutninger og afledninger 
Substationer og udstyr 

Udendørs anlæg 
Brolægning og andre hårde belægninger 
Hegn, gelændere og mure 
Afløbssystemer 

 

 


	Dokumentets opbygning
	Sådan anvendes niveaurammens brugervejledningen
	1. Udarbejdelse af en niveauprojektplan
	Første skridt: valg af de makromål og indikatorer, der skal imødegås
	Andet skridt: fastlæggelse af, hvilket "niveau" projektets ydeevne skal vurderes ud fra
	Niveau 1: den konstruktionsmæssige projektering for byggeprojektet
	Niveau 2: den detaljerede projektering og opførelse af bygningen
	Niveau 3: bygningens reelle ydeevne i brug efter færdiggørelse og overdragelse til kunden

	Tredje skridt: planlægning af krav til arbejdsgange til gennemførelse af niveauvurderinger

	2: Udfyldelse af en bygningsbeskrivelse
	3. Vejledning og yderligere oplysninger til brug for udfyldelsen af bygningsbeskrivelsen
	Parameter 1.2 i bygningsbeskrivelser: varme- og kølegraddage
	Parameter 1.3 i bygningsbeskrivelser: klimazone
	Parameter 2.1 i bygningsbeskrivelser: nybyggeri eller større renoveringsarbejder
	Parameter 3.1 i bygningsbeskrivelser: brugsbetingelser
	Parameter 3.2 i bygningsbeskrivelser: bygningens ibrugtagning og brugsmønstre
	Parameter 3.3 i bygningsbeskrivelser: planlagt (eller krævet) brugstid
	Parameter 4.2 i bygningsbeskrivelser: samlet nytteareal
	Parameter 4.3 i bygningsbeskrivelser: omfanget af de bygningsdele, der skal vurderes, og det anvendte kategoriseringssystem


