
MED OG UDEN CERTIFICERING

- En kort beskrivelse af FAB´s målsætning om ”Den 
grønne vej,” og om hvordan bæredygtighed og DGNB 

certificering spiller en vigtig rolle i dette arbejde.

BÆREDYGTIGHED



STRATEGI OG MÅLSÆTNING

FAB arbejder ud fra en klar målsætning 
om at skabe boligområder, der indtænker 
grønne og miljørigtige løsninger og boliger, 
som er sunde at bo i. Vi arbejder ud fra en 
række konkrete fokusområder, der supplerer 
hinanden i vores målsætning om at bygge 
og drifte vores boliger på en bæredygtig 
måde.

- At skabe bæredygtige boligprojekter kræver 
en klar målsætning samt et team af dygtige 
og engagerede rådgivere og entreprenører. 
Der skal i hele procesforløbet træffes en lang 
række til- og fravalg, alle på et dokumenteret 
grundlag. Planlægning af projektet skal være 
på baggrund af et helhedsorienteret perspek-
tiv, hvor både miljømæssige, økonomiske og 
sociale kvaliteter vurderes og tilgodeses.

DGNB systemet er ikke alene en bæredyg-
tighedscertificering, der skaber rammerne 
for at bygge bæredygtige bygninger og 
byområderHos FAB anvender vi også DGNB 
som et arbejdsredskab, der bidrager til at de 
rigtige beslutninger bliver taget på de rigtige 
tidspunkter.

Fundamentet i DGNB certificering er den 
traditionelle definition af bæredygtighed, 
men også vigtige kvaliteter som procesen og 
teknik indgår i den obligatoriske del. 

En bygning eller et byområde, der har opnået 
en tilstrækkelig balance mellem de enkelte 
nævnte kvaliteter, vil efter den er færdig 
certificeret, modtage et sølv, guld eller 
platin-certifikat.

FAB

OPTIMERING AF BOLIGENS 

INDEKLIMA.

BYGGE OG RENOVERE 

ENERGIRIGTIGT.
SKABE ATTRAKTIVE 

UDEAREALER

BÆREDYGTIG OG EFFEKTIV DRIFT AF BYGNINGER OG UDEAREALER.

BÆREDYGTIG OG 

MILJØMÆSSIG BEBOERADFÆRD

ANVENDE MILJØVENLIGE 
BYGGEMATERIALER

FAB´S FOKUSOMRÅDER

BÆREDYGTIGHEDSTRATEGI OG MÅLSÆTNING

SOCIAL
MILJØ

ØKONOMI

MILJØMÆSSIGE KVALITETER

Minimering af lokale, regio-
nale og globale miljøpåvirk-
ninger samt forbrug af energi, 
ressourcer og vand i hele 
bygningens livscyklus. Re-
duceret -  eller så vidt muligt 
undgå brug af problematiske 
stoffer.

I alle vores projekter har vi 
fokus på grøn, bæredygtig 
og effektiv drift af vores 
bygninger og udearealer

Vi optimerer boligens 
indeklima og skaber 
attraktive udearealer, der 
kan medvirke og inspirere 
til en sund livsstil.

Vi bygger og renoverer 
energirigtigt, samtidig 
med, at vi er er ressour-
cebevidste omkring de 
materialer vi anvender.

SOCIALE KVALITETER

Oplevelse og brug er under-
støttet af god arkitektur og 
funktionalitet, gode udendørs 
faciliteter og godt nærmiljø. 
Der er fokus på sundhed, 
komfort ,et godt indeklima 
samt tilgængelighed, og 
tryghed for alle.

ØKONOMISKE KVALITETER

FABFAB FAB

Der er balance mellem de 
samlede udgifter og bygge-
riets kvalitet. Værdistabilitet 
over tid skal sikre høj kvalitet, 
funktionalitet og stor fleksi-
bilitet. Effektiv udnyttelse af 
bygningens arealer.

FABFAB
Bæredygtighed handler om
at skabe balance...

I DGNB systemet handler det 
bl.a. om at skabe balance mellem...

Derfor anvender vi DGNB 
certificering i vores projekter...



Bæredygtighed er et begreb der har rødder helt tilbage til Stock-
holmkonferencen i 1972. Op igennem tiden er definitionen af 
begrebet blevet mere og mere konkret. 

”Menneskeheden er ved en skillevej. Vi kan 
forandre klodens miljø,” sagde Brundtland.

Definition af begrebet bæredygtighed stammer fra rapporten ’Vores 
fælles fremtid’ fra 1987, som også er kendt under navnet ’Brundt-
land-rapporten’. I rapporten blev der sat fokus på global bære-
dygtighed, hvor bæredygtighed blev defineret som en udvikling, 
hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på 
bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde 
deres behov. Definitionen blev suppleret med et krav om, at alle 
skal have deres basale behov opfyldt, og at bæredygtig udvikling 
indebærer tre aspekter: det miljømæssige, det økonomiske og det 
sociale, hvor der skal tilstræbes et afbalanceret hensyn til alle tre 
aspekter. (Kilde: SBI/Forenede nationer, 1987). 

På FN topmødet i New York den 25. september 2015, 
blev FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling vedtaget. 
Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål. I 
lighed med bæredygtighedscertificering anvendes målene 
som ramme og målsætning for både offentlige og i private 
virksomheder. 

Med afsæt i Brundtlandrapporten fra 1987 
vedtog man  ved den følgende verdens-
konference i Rio i 1992 klimakonventionen. 
Klimakonventionen, skulle skabe rammen for 
det globale arbejde med at reducere kulstof-
udledningen.

Med Kyotoprotokollen fra 1997 forpligtede klimakonventionens parter sig 
til at reducere udslippet af drivhusgasser. 

Stockholmkonferencen Kyotoprotokollen

 Verdenskonference
(Rio-erklæringen)

”Our Common Future”
Brundtlandrapporten

De 17 verdensmål
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I 2010 blev der dannet en dansk afdeling 
af Green Building Counciel (DK-GBC) og 
i 2012 udkom den første DGNB manual. 
DGNB bygger på et helhedsorienteret syn 
på bæredygtighed, hvilket vil sige, at der er 
balance mellem vægtningen af de enkelte 
kvaliteter og kriterier. 

Kvaliteter, der vurderes i DGNB, har afsæt 
i de oprindelige tre bæredygtighedsaspek-
ter fra Rio-erklæringen miljømæssig, 
økonomisk og social bæredygtighed. I 
DGNB-ordningen suppleres med vurdering 
af en række tekniske aspekter,og proces-
mæssige aspekter.

Bæredygtighed set i et DGNB perspektiv kan 
betyde, at hvad der vurderes som værende 
økonomisk bæredygtigt ikke nødvendigvis er 
socialt bæredygtigt, eller opfylder ønsker der 
tilgodeser et miljømæssig perspektiv.

Resultatet af en certificering 

BÆREDYGTIGHED
IGENNEM 4 ÅRTIER



FAB Projekt
Her beskrives de projektmæssige tiltag, der 
understøtter det konkrete DGNB fokusområde. 

DGNB certificering 
Her beskrives de konkrete DGNB relaterede 

områder, der er arbejdet med.

Åbne vandrender er en vigtig brik 
i at sikre en effektiv afledning af 
regnvandet ,og samtidig bidrager 
de til at sikre en høj biodiversitet i 
bebyggelsen..

Områdets forsinkelsesbassiner til 
at sikre en effektiv og bæredygtig 
behandling af regnvandet.

Facadeplader, på de de 
langsgåendefacaderne har 
et minimum af vedlige-
hold og tagudhænget ved 
gavlene minimerevedlige-
holdelsesomkostningerneI forbindelse med boligerne er der 

disponeret min. 5 kvadratmeter privat 
udeopholdsareal, enten som en altan 
eller terrasse.

Flere af valgene i dette projekt tager 
afsæt i en bevidst prioritering af den 

arkitektoniske kvalitet. Bebyggelsens 
ikoniske krakter tegnes i høj grad af de 
flotte gavle i træ og valget om at skabe 

en glidende overgang mellem tag og 
facade. 

Kvalitet af udearealer
Dette DGNB kriterie omhander udea-
realerne i umiddelbar nærhed af byg-
ningen. Udearealerne har indvirkning 

på beboernes almene vel og fremmer 
kontakten mellem brugerne.  

I umiddelbart nærhed af boligens 
indegange er der opstillet cykelover-
dækninger

Forhold for cykelister
DGNB bidrager bl.a. til at fremme miljømæssi-
ge transportformer. Der er det vigtigt at skabe 

nogle gode forhold til cykelisterne i form af 
gode og velplacerede cykeloverdækninger  

Arkitektonisk kvalitet
Erfaring viser, at bygninger med høj 

arkitektonisk kvalitet, har en længere 
holdbarhed på den lange bane 

Kvalitet af udearealer
Med en målsætning om at bringe  

udearealerne så tæt på brugeren som 
muligt, evalueres det, om der er lavet 

private  udeopholdsarealer.

Som et vigtigt led i at styrke fæl-
lesskabet blandt beboerne er der 
etableret udendørs opholdsfaciliteter, 
heriblandt en legeplads.

Bebyggelsens friarealer tilplantes med 
vildeng blanding, som er en blanding af 
græs og blomsterfrø, til gavn for vores 
vilde bier og andre insekter.

Tagfladerne anvendes til solceller og 
grønne tage. Grønnetage bidrager 
ikke alene til at regnvandet forsinkes, 
de har også en afkølende effekt i de 
varme sommermåneder.

Boligens ydervægge, bærende skille-
vægge og etageadskillelse udføres som 
lette trækonstruktioner. Hovedparten af 
det anvendte træ er certificeret, hvilket 
vil sig at træet kommer fra skove, der er 
forvaltet bæredygtigt

Miljøpåvirkninger ved 
indvinding af materialer. 

Det er vigtigt af fremme brugen af ma-
terialer, der udvindes og forarbejdes iht 

anerkendte miljø- og sociale standarder

Robusthed 
En vurdering af materialernes 
levetid, samt om der er valgt 

løsninger, hvor den byggetek-
nisk udførelse er høj.

BEBYGGELSE
EN BÆREDYGTIG



Bebyggelsen består af 5 forskellige 
boligtyper. Denne variation bidrager til en 

differentieret beboersammensætning.   

Hovedparten af værelserne i boligen 
har udsigt til grønne arealer eller det 
omkringliggende landskab. Flere af 

værelserne har endda udsigt til 2 eller 3 
verdenshjørner.

I boligerne er der fokus på indeklimaet. 
Alle de indvendige materialer skal derfor 
være indeklimamærkede og rengørings-
venlige.

For at sikre en optimal tilgængelig-
hed til boligen, har alle indgange i 
stueplan niveaufri adgang.  Fra stuen er der direkte adgang til en 

privat terrasse

Boligens entré er rumlig, lys og venlig. 
Der er således mulighed for at indrette 
en garderobe samtidig med, at entréen 
er fuld funktionsdygtig i din hverdag. 

Med en placering ved facaden har 
boligens køkken optimale betingelser 
i forhold til dagslys og mulighed for 
naturlig ventilation. 

Her handler det om bygningsgeometri; 
arealudnyttelse, rumhøjde og bygnings-
dybde, samt mulighederne for at ændre 
disponeringen af boligen.  

Plandisponering
For at sikre en høj funktionalitet og 

fleksibilitet er det vigtigt med fokus på 
bygningernes planmæssige disponering.

Fleksibilitet og tilpasningsevne.

Indendørs luftkvalitet
I DGNB bliver der stillet krav  til kvalitet 
af luften.

Badeværelserne er indrettet, således at 
de indeholder en passende funktionel 
fleksibilitet. Dvs at indretningen er tænkt, 
så den kan tilpasses handikappede 
brugere. 

Ved flere af boligtyperne er der mulighed 
for at etablere et ekstra værelse/ eller 
inddrage et værelse og i stedet få en 
større stue.

Tilgængelighed
Udover at bygningsreglementet skal 
overholdes, skal der indledningsvist 
udarbejdes en tilgængelighedsstrategi 

Forbindelse mellem boligen og friarealer
Her evalueres boligens visuelle og direkte 
forbindelse til friarealerne.

Plandisponering
Her evalueres entréens størrelse og an-
vendelighed samt  indretningspotentiale 

og adgangen af naturlig lys. 

Daglysforhold og ventilation
Dagslys vurderes ikke alene udfra 
daglysfaktoren, men også udfra hvor 
i boligen rummene er placeret.

Visuelle relationer til omgivelserne
Her evalueres hvilken 

type af udsigt, der er fra de enkelte rum.

BOLIGEN BÆREDYGTIG

I bebyggelsen Tankefuld II er der arbejdet med en lang række forskellige 
aspekter for at gøre bebyggelsen bæredygtig. Mange af tiltagene bidra-
ger i høj grad til at skabe et attraktivt miljø mellem husene.



Vi ønsker at træffe vores valg på et dokumenteret 
grundlag. Vore udvælgelseskriterier består ikke 
alene af en anlægspris eller en vurdering af, om 
materialet er smukt eller ej. Vores valg træffes på 
baggrund af et helhedsorienteret perspektiv. 
Derfor er det vigtigt, at man som bygherre har en 
klar strategi for, hvilken vej man ønsker at gå.

ET BÆREDYGTIGT VALG

DRIFTLEVETID ANLÆGSOMKOSTNINGER

VEDLIGEHOLD RENHOLD BYGBARHED 
PÅVIRKNINGER PÅ MILJØETARKITEKTUR

Hos FAB har vi lavet ”Strategier 2019-2023, menne-
sker, miljø og moderne forretning”. Med afsæt i vore 
veldefinerede fokusområder undersøger vi de relevan-
te parametre, der berører både de miljømæssige, de 
økonomiske, de tekniske og sociale aspekter, inden vi 
træffer vores valg.

Vi udfører løbende vedligeholdelse af vore 
bygninger og de tilhørende udearealer. På 
baggrund af vores seriøse planlægning 
har vi overblikket og økonomien til at ved-
ligeholde og udskifte de materialer, der 
måtte trænge til en kærlig hånd.

Efter 50 år står bebyggelsen stadig flot. Træbe-
klædningen har fået lidt patina og de bygnings-
dele, der gennem årene er blevet grimme eller 

defekte, er udskiftet. De har nemlig været en 
del af et planlagt budget, hvor omkostninger til 
en evt. vedligeholdelse og udskiftning har være 
beregnet allerede i forbindelse med tilblivelsen 

af projektet.

I forbindelse med projektering af boligen, 
stillede vi krav til de materialer som byg-

ningen skulle opføres i. Vi ved derfor præ-
sis, hvad boliger indholder af materialer og 
hjælpestoffer, hvilket er en stor fordel når vi 
skal vi skal i gang med en udskiftning eller 

en større renovering.

Materialet kan med rette vælges ud fra en traditionel 
vinkel, eksempelvis en arkitektonisk synsvinkel - 
hvorledes fremstår materialet i sammenhæng med 
de øvrige materialer? Aspekter som levetid og  pris 
vil også indgå som traditionelle udvælgelseskriterier. 
Men er det tilstrækkeligt? Mange vil sikkert sige ja, 
men hos FAB har vi en målsætning om at gøre det 
endnu bedre.

VALG AF MATERIALER

For at kunne skabe et unikt og bæredygtigt 
byggeprojekt er det vigtigt at have en klar hold-
ning til, hvilke aspekter der er vigtige og hvilke 
områder, der skal prioriteres. Med andre ord 
skal der udarbejdes en Bæredygtighedsplan. 

Når bebyggelsen står færdig, har 
vi truffet en lang række til- og 
fravalg, der tilsammen skaber 
rammerne om et helhedsorienteret 
projekt, der tilgodeser både det 
sunde indeklima, de rekreative 
udearealer og de gode materialer 
der, hvor drift og vedligeholdse er 
indtænkt mange år frem i tiden.

Vi tager derfor altid udgangspunkt i vores fokus-
områder og anvender dem til at skabe rammerne 
for det konkrete projekt. 
Hos FAB er vi bevidst om ikke altid at kunne 
vælge fra ”øverste hylde”. Det er vigtigt at kunne 
prioritere og vægte i hvert enkelt projekt.
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Vi vurdere bl.a. på følgende aspekter
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