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1. Indledning 

Dette katalog oplister standarder for byggeri i Bygningsstyrelsens regi. Bygningsstyrel-

sens standarder lægger sig op ad gældende myndighedskrav på områderne samt styrel-

sens erfaringer fra sin store projektportefølje. 

 

Rådgivere for Bygningsstyrelsen skal anvende disse standarder for byggeri som ud-

gangspunkt for deres arbejde og standarderne skal benyttes i forventningsafstemningen 

og dialogen mellem kunderådgiveren, projektlederen, rådgiveren, kunden og brugerne.  

 

Standarderne sendes ud til rådgiverne i forbindelse med udbud i Bygningsstyrelsens regi. 

I det konkrete byggeprojekt vil opgavens karakter, politiske forhold, kundespecifikke 

standarder samt kundens og brugernes ønsker til opgaven dog medføre et behov for at 

finjustere standarderne oplistet i dette katalog. Dermed vil standarderne altid blive tilpas-

set det konkrete projekt.  
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2. Krav til bygninger generelt 

2.1. Indeklima 

2.1.1. Generelt 

 

Indeklimaet skal betragtes ud fra et tværfagligt helhedssyn, der omfatter de enkelte rums 

brug og brugernes behov.  

 

Indeklimaforhold skal overholde kravene i gældende Bygningsreglement og de tilhørende 

normer og standarder, Miljøstyrelsens vejledninger, Arbejdstilsynets bekendtgørelser og 

anvisninger samt vejledninger og rapporter fra SBI. 

 

Ved ombygninger skal der som del af risikoanalysen udføres forundersøgelser, herunder 

registrering af eksisterende forhold og målinger af indeklima. Omfanget aftales med Byg-

ningsstyrelsens projektleder. 

 

Ved planlægningen af byggeriet skal der tages hensyn til: 

- Det optiske indeklima (dagslys, lysstyrke, lysfarve, kontraster, reflekser m.m.). 

- Det termiske indeklima (lufttemperatur, strålingstemperatur og lufthastighed). 

- Det atmosfæriske indeklima (luftens kvalitet, bl.a. mht. støv, fugtighed, gasser, lugte 

m.m., ventilation, materialevalg, rengøring). 

- Det akustiske indeklima  

- Det funktionelle indeklima (mulige placeringer af borde, arbejdspladsernes indret-

ning m.m.). 

 

Disse hensyn skal tænkes ind i designet af bygningen så tidligt som muligt for - uden 

ekstraomkostninger - at opnå det bedst mulige indeklima, der overholder gældende lov-

givning. 

 

Ved indretning af byggeriet skal der yderligere fokuseres på: 

- Ventilation afpasset efter funktion, brugstid, rumvolumen, belastning og behov. 

- Effektiv solafskærmning i de varme perioder og mulighed for udnyttelse af passiv 

solvarme i de kolde perioder. 

- Varieret belysning der er refleks- og blændingsfri. 

- Enkel og forståelig brug af installationer, teknisk som manuelt styrede. 

- Enkel og tilgængelig servicering af anlæg og installationer 

- Valg af materialer med mindst mulig afgasning til omgivelserne. 

- God efterklangstid og effektiv støjdæmpning tilpasset rummets funktion. 

- Indretning og valg af materialer/overflader der muliggør effektiv rengøring 

- Brugervenlighed og mulighed for individuel styring af indeklima 

 

Ovennævnte fokusområder er uddybet i de efterfølgende afsnit om indeklima. 

 



  
 

 

 

   

 

   

  

 

Side 4 af 18  
 

  
 

Krav til indeklima skal opfyldes i respekt for de mere subjektive oplevelser og vurderinger 

af indeklima, som er et resultat af både kvantitative og kvalitative forhold. 

Krav til indeklimaet skal eftervises ved gennemførelse af indeklimaberegning som BSim 

eller tilsvarende program for udvalgte rum under hensyntagen til intern og ekstern be-

lastning. Udvælgelse af rummene kan ske i samarbejde med kunden eller brugeren. 

Indeklimaberegningen bør senest indgå i forbindelse med projektforslaget med der til 

hørende udarbejdelse af det styrende budget. 

Generelt skal forudsætninger for indeklimaberegninger og -simuleringer fremlægges for 

bygherre, kunde og bruger.  

2.2. Optisk indeklima 

Optimal udnyttelse af dagslys, udsyn og belysning er centrale elementer i opnåelse af et 

godt optisk indeklima.  

 

Der skal som hovedregel kunne afskærmes indvendigt og/eller udvendigt mod generen-

de direkte og diffust sollys. Afprøvede og dokumenteret driftsikre metoder skal anvendes. 

 

Der skal etableres god og effektiv belysning som sikrer tilpas lysstyrke og bedst mulig 

lysfarve og understøtter gode vilkår for alle, herunder også synshandikappede.  

 

Belysningen skal medvirke til et visuelt interessant miljø ved passende accentuering af 

arkitektur og kunst.  

 

Belysningen skal udføres så generende effekter som reflekser, blænding og flimmer 

undgås. Belysning, farvevalg og materialevalg skal tilpasses således, at generende re-

flekser i computerskærme undgås.  

 

Det er væsentligt, at den kunstige belysning i form af almenbelysning (grundbelysning) 

både i lysstyrke, lysfarve og placering giver en optimal og ensartet belysning på de enkel-

te arbejdspladser, uanset hvor disse placeres i lokalet.  

 

Almenbelysningsanlæg i forsænket loft skal udføres indbygget.  

 

Der skal bruges LED til belysning, og med et Ra-indeks på over 90. Eventuel afvigelse 

skal aftales med Bygningsstyrelsens projektleder. 

 

I mødelokaler, andre mødeområder, kontorer med mødebord, bibliotek, i forhal og lig-

nende områder skal udføres lampeudtag for eksempelvis opsætning af pendler over 

informationsskranke, sofa-, møde-, kantine- og caféborde. 

 

Hvor det er relevant og formålstjenligt skal der anvendes lysstyring, så almenbelysningen 

dæmpes i forhold til dagslysindfald. I alle lokaler skal der etableres zoneopdeling af be-

lysningsanlægget.  

 

Hvor det er relevant og formålstjenligt skal der projekteres bevægelsesmeldere i antal og 

type, som sikrer hurtig reaktionstid for belysningen, og at der ikke er blinde vinkler, hvor 

bevægelsesmelderne ikke registrerer bevægelse. Efterløbstiden på lysstyringen skal 

være justerbar. 
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Der skal være mulighed for manuel overstyring af den automatiske lysstyring i alle rum. 

2.3. Termisk indeklima 

Et acceptabelt termisk indeklima for siddende personer med almindelig indendørs på-

klædning svarende til årstiden er jvf DS 474: 

- Vinterforhold 20 C  to  24 C 

- Sommerforhold 23 C  to  26 C 
 

Tolerancekrav og toleranceoverskridelser skal vurderes i den konkrete byggesag. Bereg-
ningsforudsætninger for BSim beregninger: 

 

- Varmeafgivelse fra PC inkl. skærm (i funktion): 80 watt (skal dog vurderes i den 

konkrete byggesag) 

- Varmeafgivelse fra bærbar PC (i funktion): 15 watt (skal dog vurderes i den konkre-

te byggesag) 

- Belysning 5 watt pr. m
2
. 

- Personvarme 100 watt pr. person. 

- Brugstid. 

 

Ved beregninger skal overvejes muligheder for nuancering i forhold til rumgeometrien, 

eksempelvis gradienter på temperatur. 

Passive tiltag går forud for aktive, eksempelvis udnyttelse af termisk masse. 

 

Der skal sikres mod kondens og kuldenedfald fra vinduer.Varmeanlæg skal kunne sekti-

oneres under hensyn til minimering af energiforbruget, således at fx natsænkning kan 

aktiveres i de zoner, hvor der ikke er personer.  

Såfremt der indarbejdes natsænkning af rumtemperaturen, skal automatikken tage højde 

for, at der i perioder kan være medarbejdere på kontorer uden for normal arbejdstid.  

 

Varmeanlæg skal kunne zoneopdeles. 

 

I serverrum skal sikres en maksimal temperatur på 21° C ved maks. belastning i rummet, 

og når omkringliggende rum regnes at have en temperatur på 25° C.  

 

Ved driftsudfald af evt. køleanlæg må temperaturen i teknikrum til server og krydsfelt ikke 

overstige 32° C. 

2.4. Atmosfærisk indeklima 

2.4.1. Ventilation 

Der skal vælges den ventilationsmåde, der er bedst egnet det pågældende sted under 

hensyntagen til stillede krav. Valget skal baseres på både indeklimatiske og totaløkono-

miske forhold samt på brugervenlighed og mulighed for individuel styring. Naturlig venti-

lation prioriteres, hvor det er muligt. 

 

Behovet for komfortventilation skal minimeres gennem bygningsudformning, orientering, 

disponering, materialevalg mv. 



Side 6 af 18 

Ved vurdering af muligheder for ventilation skal der i samarbejde med kunden og bruger-

ne fokuseres på nuancering af behov frem for ensrettende ventilationssystemer. 

Ventilation skal kunne behovsstyres i forhold til temperatur og CO2-indhold samt zone-

inddeles i forhold til funktioner. Zoneinddeling og mulighed for periodisk tomgangsdrift 

afklares med kunden og brugerne. 

Vådrum skal forsynes med mekanisk udsugning (fugtstyret). 

I kontorer med mekanisk ventilation skal ønsker om manuelt oplukkelige vinduer eller 

spjæld til det fri til brug for periodevis udluftning afklares med kunden og brugerne. 

Ved beregninger skal overvejes muligheder for nuancering i forhold til rumgeometrien, 

eksempelvis gradienter på CO2. 

2.4.2. Materialer 

Materialer skal så vidt muligt være lav-emitterende, indeklimamærkede eller tilsvarende 

dokumenterede. 

Materialer som bidrager positivt til indeklimaet skal så vidt muligt vælges, herunder skal 

materialer med hygroskopiske egenskaber overvejes. 

Materialer, som afgiver skadelige dampe, støv eller på anden måde kan være allergi-

fremkaldende, skal undgås.  

Lime, spartelmasser og fugematerialer, der kan afgive organiske opløsningsmidler, skal 

om muligt undgås. 

Statisk elektricitet skal i videst muligt omfang undgås, bl.a. ved at anvende antistatiske 

overflader. 

Gulvbelægningen skal bestå af materialer, der ikke befordrer statisk elektricitet.  

2.4.3. Rengøring 

Materialer, installationer og konstruktioner skal være rengøringsvenlige og robuste, og 

midler/metoder til rengøring og vedligeholdelse må ikke i sig selv give anledning til sund-

hedsskadelige emissioner til indeklimaet.  

Materialer, installationer og konstruktioner skal være let tilgængelige for rengøring og 

"skidtsamlere" skal minimeres. 

For vanskeligt tilgængelige komponenter skal metode til rengøring beskrives. 

2.5. Akustisk indeklima 

Der skal sikres gode lydmæssige forhold, afpasset rummenes funktion. 

Følgende præciseres: 

- Kravene til efterklangstider gælder for møblerede rum.
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- Hverken intern eller ekstern støj fra installationer må indeholde hørbare toner eller 

impulslyde. 

- Efterklangstiden er vejledende. Skal vurderes i forhold til rummets størrelse og form. 

Taleforståelse i lokaler til undervisning eller mødeformål skal ligge mellem 0,7 og 

0,8 RA STI-værdi (god til fremragende). 

 

Krav til for lydisolation, støjforhold og efterklangstider fastlægges på baggrund af oven-

stående samt SBI-anvisninger. 

 

Kravene til akustik og luftlydisolation skal eftervises ved målinger af de relevante rum 

inden ibrugtagning. 

2.6. Klimaafskærmning 

Ovenlys, glastage, vinduer, vinduespartier og døre udføres således, at der ikke fore-

kommer generende varme eller solindfald. Ligeledes skal det sikres at gener fra udven-

dig kondens på ruder undgås. 

Klimaafskærmning og mikroklimaet forstået som bygningens omgivelser og eventuelle 

lysgårde, gårdhaver, atrier, taghaver, og terrasser skal bidrage positivt til bygningens 

indeklima. 

 

Alle facader med direkte eller indirekte solpåvirkning skal forsynes med solafskærmning 

ved brug af simple komponenter, herunder tænkes også på opnåelse af afskærmning 

ved tagudhæng, beplantning og lignende. 

 

Hvis udvendig solafskærmning skal denne være dimensioneret i forhold til vejrpåvirknin-

gerne og skal kunne anvendes ved vindhastigheder op til 15 m/s.  

 

Udvendig solafskærmning må ikke lukke af for udsynet. Såfremt der ikke udføres solaf-

skærmning på en facade uden direkte solpåvirkning, skal det ved beregning ved BSim 

dokumenteres, at behovet ikke er til stede. 

 

Hvor det er formålstjenligt i forhold til ruminddelingen kan solafskærmning  være automa-

tisk styret med mulighed for overstyring fra hvert modul. 

2.7. Energi 

Bygningsstyrelsens krav mht. energi følger Bygningsreglementets 2015-krav. Hvis kom-

munernes lokalplaner stiller krav, der ligger ud over Bygningsreglementets 2015-krav, 

følges dog disse. Det skal vurderes, hvordan den krævede energiklasse bedst opnås ud 

fra en totaløkonomisk betragtning. De totaløkonomiske beregninger kan føre til specifikke 

krav på enkeltinstallationer eller bygningsdele, eksempelvis ved procesinstallationer eller 

ved byggesager med komplicerede tekniske installationer. 

 

I situationer hvor en kunde måtte ønske energitiltag, der går ud over den energiramme 

som Bygningsreglementet / lokalplan kræver, skal der foretages en rentabilitetsbereg-

ning. Bygningsstyrelsen beregner rentabilitet efter en investeringskalkule, hvor merudgif-

ten ved en anlægsomkostning skal sættes i forhold til driftsbesparelsen i det opførte 
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byggeri. Beregningen skal foretages som en nutidsværdiberegning. Hvis beregningerne 

viser, at det er rentabelt at gennemføre energitiltagene – og hvis kunden har indvilget i at 

huslejefinansiere merinvesteringen – så skal energitiltagene søges gennemført.  

 

Der skal etableres energimålere og automatisk energiregistrering af delforbrug, svarende 

til opdelingen i energirammeberegningen (BE10). I tilfælde af at der er stillet specifikke 

energimæssige krav, skal der etableres energimåling, som danner grundlaget for at afgø-

re, om kravene er opfyldt. Via energimålerne skal det altså kunne dokumenteres, at byg-

ningen overholder de stillede krav.  

 

Etableringen af målepunkter skal tænkes sammen med D&V materialet, sådan at de 

udgør grundlaget for at energistyre bygningen.  

2.8. Bygningsautomatik – styring og overvågning af de tekniske 

anlæg 

For at sikre den optimale og mest energiøkonomiske drift, skal der være fuld styring og 

overvågning af de tekniske basisinstallationer. Det skal kunne dokumenteres, at de stille-

de krav er opfyldt. 

Den udførende part skal sikre en Web brugeradgang, hvor data er gjort tilgængelige for 

brugeren på en let og overskuelige platform. Følgende funktioner skal styres, reguleres 

og overvåges i et fælles netværk: 

- Forbrug for samtlige hoved- og bi-målere for el, vand og varme gjort tilgængelig i et 

energiregistreringsprogram. El-tavler skal sektioneres, så måling, der opdeler i bru-

ger-el og bygnings-el, er mulig. 

- Styring, regulering og overvågning af alle udsugnings- og ventilationsanlæg. 

- Styring, regulering og overvågning af radiatorer, blandesløjfer for ventilationsvarme- 

og køleflader og blandesløjfer for opvarmningsanlæg styret efter indeklimabehov 

og vejrforhold. 

- Styring af lys og udvendig solafskærmning. 

- Alarmhåndteringssystem. 

2.9. Tilgængelighed 

Tilgængelighed skal være en integreret del af planlægning, programmering, projektering 

og gennemførsel af Bygningsstyrelsens byggeprojekter. Ombygninger og nybyggeri i 

Bygningsstyrelsens regi skal som beskrevet i "BYGST Vejledning i tilgængelighed" opfyl-

de gældende BRs tilgængelighedskrav med tilhørende vejledning. Bygningsstyrelsens 

kunder kan have egen tilgængelighedspolitik. Denne politik skal koordineres med Byg-

ningsstyrelsens tilgængelighedsvejledning til brug for det enkelte byggeprojekt. Såfremt 

kunden ønsker et højere niveau end gældende BR, aftales det konkret i forbindelse med 

programmeringen mod en merpris. Herudover kan der komme myndighedskrav, som et 

konkret projekt skal justeres efter.  

 

For en mere detaljeret gennemgang af accepterede og velafprøvede løsninger, der op-

fylder kravene i BR10, se "BYGST Vejledning i tilgængelighed, August 2014". 
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2.10. Elevatorer 

Elevatorer skal fungere optimalt iht. totaløkonomi, driftshensyn og den valgte planløs-

ning. Det skal være muligt at etablere opdeling med adgangskontrol. 

 

Elevatorer skal have automatiske skydedøre. Det skal sikres, at elevatorer er handicap-

egnede samt opfylder krav til størrelse i gældende BR.  

 

Indvendige mål på elevatorer, skal endvidere have en størrelse således, at de kan rum-

me en europalle på palleløfter samt én person.  

Løftekapacitet: Minimum 1.200 kg  

2.11. Byggematerialer 

Bygningsstyrelsen kræver, at træ, der anvendes i forbindelse med byggeprocessen og 

som bygningsdele, er bæredygtigt, jf. cirkulære nr. 9466 af 25. juni 2014 med tilhørende 

vejledning nr. 9467 af 25. juni 2014. 

 

I praksis kan dette normalt ske, ved at der i udbudsmaterialet stilles krav om, at træ er 

FSC- eller PEFC-certificeret, og at leverandøren dokumenterer dette. Normalt vil det 

være tilfældet for træ produceret og forhandlet i EU. 

2.12. Overflader 

2.12.1. Gulve 

Der er følgende overordnede funktionskrav til gulvbelægningerne: 

- Indeklimatisk egnede. Må ikke give anledning til elektrostatisk forårsagede gener i 

forhold til personer og udstyr, og må ikke afgive luftarter i sundhedsfarligt omfang 

selv ved opvarmning over normal rumtemperatur. 

- God gangsikkerhed og skal kunne tåle belastninger fra normalt kontorinventar samt 

kontorstole og andet inventar på hjul. 

- At der ikke afgives støv, skal have ringe smudsmodtagelighed, og renholdelse skal 

kunne ske på enkel vis med almindeligt forekommende rengøringsmidler og -

metoder. 

- Skal kunne modstå almindeligt forekommende kemiske påvirkninger. 

- Der bør anvendes uorganisk materiale fx klinker i indgang/forhal og vådrum. 

2.12.2. Vægge 

Alle skillevægge skal besidde en sådan styrke, at bogreoler, mindre installationsgenstan-

de og nødvendigt inventar frit kan ophænges uden deformation af væggene og uden 

ekstraordinære foranstaltninger, og således at krav til lydisolering kan overholdes. 

2.12.3. Lofter 

Lofter bør være demonterbare, så det er muligt på rimelig måde at oplægge kabler for 

installationer og lignende på et senere tidspunkt. 
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Disponeringen af loftinddelingen skal overvejes under hensyntagen til krav om demon-

terbarhed af skillevægge. 

 

Lofter i arbejds-, opholdsrum og øvrige større rum skal udføres med en akustisk regule-

ring, som reducerer efterklangstiden, således at krav til efterklangstid overholdes. 

 

Lofter skal overalt kunne modstå forekommende fugt- og temperaturbelastninger i de 

enkelte rum. 

2.12.4. Døre 

Dørbredder skal fastsættes under hensyntagen til funktioner og adgang for bevægelses-

hæmmede, se BYGST Vejledning i tilgængelighed. 

2.12.5. Vinduer 

Vinduer placeres hensigtsmæssigt iht. den enkelte funktion, således at udvendig solaf-

skærming og kunstlys begrænses mest muligt, og der i videst muligt omfang kan tilføres 

rette mængde naturligt dagslys til bygningen. Dialogen mellem ude og inde og kontakten 

her imellem bør understreges i den arkitektoniske bearbejdning af facaden og i placering 

af vindueshuller og indgange.  

 

Ved brug af varmedæmpende glastyper skal der benyttes glas med højst mulig lystrans-

mission. 

 

Det præciseres, at den valgte glastype skal fremstå klar ved udsyn inde fra bygningen. 

 

Følgende værdier for glas skal opfyldes: - Lystransmission LT mindst 69 % - Farvegengi-

velse RA-indeks mindst 95 %. 

2.13. El og kommunikation (herunder kabling for IT og telefon) 

2.13.1. Generelt 

Den udførende part skal etablere et komplet el-anlæg samt montere alle komponenter og 

maskiner. Det aftales med BYGST projektleder, hvorvidt brugerleverancer også skal 

monteres. 

 

Den udførende part skal levere alle nødvendige tilslutninger til alle komponenter, maski-

ner, automater og aggregater. 

 

Stikkontakterne i arbejdsstationer forsynes fra egne grupper og med min. 1500 VA for 

hver stikkontakt. 

 

Ønsker om mulighed for generel kapacitetsudvidelse skal afklares i den konkrete bygge-

sag. 

2.13.2. Kraftinstallationer 

Den udførende part skal etablere forsyning til bygningen herunder transformer og forsy-

ningskabler, stikledninger samt hovedtavler. 
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Den udførende part skal i samarbejde med det lokale forsyningsselskab for el forestå 

etablering af forsyning til bygningen. 

2.13.3. Stikkontakter for 230V/400V 

Ved alle døre opsættes 230V stikkontakter med afbryder. 

I gangarealer opsættes 230V stikkontakter med afbryder med maks. 15 m mellemrum. 

I trapperum opsættes 230V stikkontakter med afbryder ved hver repos. 

I hvert teknikrum opsættes 2 stk. 230V stikkontakter samt 1 stk. 400V/16A CEE stikkon-

takter for håndværktøj og lign. Etableres endvidere, hvor der opsættes udstyr, der kræver 

dette, fx kaffe/temaskine, print- og kopirum. 

2.13.4. Arbejdsstationer 

Arbejdsstationer benævnes hhv. A- og B-arbejdsstationer og indeholder som minimum 

følgende: 

- A-arbejdsstationer: 2 x 230V, 2 x edb-stik (230V) u. afbryder og 2 x PDS-stik RJ45

(svarende til ét dobbeltstik til edb og teleudtag).

- B-arbejdsstationer: 2 x 230V almindelige stikkontakter uden afbryder.

2.13.5. Tyverisikring (AIA) og adgangskontrol (ADK) 

Der skal være et komplet AIA- og ADK-anlæg. 

2.14. Udvendig belysning 

Der skal etableres belysning af alle stier, veje, p-pladser og ved alle adgangsdøre. 

Udendørs belysning skal planlægges, så den ikke er til gene for omgivelserne, dog uden 

at gå på kompromis med sikkerhed. 

2.15. Affaldshåndtering 

Affald skal kunne kildesorteres i henhold til gældende krav i kommune. 

Der skal etableres containerområde for håndtering af renovation, der placeres enten i 

konstruktion eller som indhegnet og afskærmet plads på terræn. 

I containerområdet etableres plads til diverse affaldscontainere på hjul og øvrig opbeva-

ring af affald. Affald skal håndteres og afhentes iht. gældende krav fra kommunen samt 

iht. gældende arbejdsmiljøkrav. 

Containerområdet skal være velbelyst og skal kunne aflåses. Container til fortroligt papir 

til makulering skal desuden kunne aflåses særskilt i et rum eller skur. 

Der skal etableres et rum/plads eller skur for placering af storskrald, samt evt. elektronik 

og genanvendeligt affald. 
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Belægningen skal være kørefast og området skal kunne renholdes. 

Containerområde skal også fungere i forbindelse med vareindlevering, og der skal være 

nem adgang til elevator for videre fordeling i bygningen. 
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3. Kontorer og fællesarealer

3.1. Fleksibilitet 

Kontorafsnit skal søges indrettet således, at de enkelte enheder i princippet kan udvikle 

sig (blive større eller mindre) indenfor de overordnede rammer. Det er væsentligt, at 

lokalerne planlægges, disponeres og indrettes på en måde, der på fornuftig vis muliggør 

sådanne ændringer. 

Ved valg af bygningsdybde og etagehøjde skal muligheden for indretning af både lukke-

de kontorer og åbne rum så vidt muligt bibeholdes. Denne fleksibilitet skal endvidere 

tænkes ind i overvejelserne om loft- og gulvopbygningen, placering af radiato-

rer/konvektorer, indblæsnings- og udsugningsarmaturer, zoneopdeling af belysning m.v. 

Det er dermed hensigten, at lokalesammensætningen uden større indgreb, skal kunne 

ændres ved fx at sammenlægge enkelt- og dobbeltkontorer til storrumskontorer eller 

omvendt. Ensartede lokaler er desuden at foretrække, idet de kan bruges til forskellige 

formål og dermed fremme fleksibilitet. 

Fleksibiliteten må ikke medføre, at der gås på kompromis med krav til luftlydisolering og 

akustik. 

Graden af fleksibilitet skal altid afstemmes efter en vurdering af eventuelle meromkost-

ninger forbundet hermed. 

3.2. Kontorer 

Åbne kontorer ønskes så vidt muligt opdelt i mindre enheder. Ved opdelingen af fælles-

kontorerne ønskes der hensyntagen til den enkelte medarbejders mulighed for ro og for 

at være afskærmet samtidig med, at der ønskes en fornemmelse af sammen-

hæng/nærhed mellem medarbejderne. Der ønskes endvidere taget hensyn til, at der er 

behov for rummelighed omkring den enkelte arbejdsplads. 

Ved disponering af arealernes størrelse til de enkelte arbejdspladser skal der tages hen-

syn til hhv. møbleringskrav og vejledende arealstørrelser, hvis dette er anført samt til, at 

de åbne kontorarealer skal kunne afskærmes i mindre lommer, der svarer til organisatio-

nens arbejdsgrupperinger/ -fællesskaber ved hjælp af skærmvægge eller høje reo-

ler/reol-øer, hvor de faste vægge ikke danner en naturlig afskærmning af arbejdspladser-

ne. 

Kontorarealerne disponeres efter antal og type kontorarbejdspladser. Kontorer med iden-

tiske funktioner skal så vidt muligt have identisk størrelse. 

Ved eventuel anvendelse af glasvægge mellem gangarealer og enkeltmandskontorer 

skal det f. eks ved film på glasset sikres, at der ikke er direkte indkig til kontoret i normal 

øjenhøjde. 
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3.3. Flexrum 

I tilknytning til åbne kontorer skal der indrettes flexrum til telefonsamtaler, fordybelse og 

fortrolige samtaler. Flexrummene skal kortvarigt kunne anvendes som arbejds-

plads/mindre møderum. Der skal være mulighed for afskærmning for indkig. En vejle-

dende standard for antallet af flexrum er 1 stk. pr 15-20 medarbejdere. 

3.4. Møderum 

Hvor mange personer, der skal kunne sidde omkring mødebordet samt eventuelle krav til 

møderummets geometri fastlægges i samarbejde med brugerne. Beskrivelse af krav til 

forberedelse for AV-udstyr, føringsveje, el-tilslutning og evt. PDS-kabling udformes lige-

ledes med brugerne.  

Antallet af møderum afhænger i høj grad af kundens/brugernes specifikke behov. 

En vejledende standard for antallet af møderum er: 

- Stort møderum (10-15 personer): 1 pr 40 medarbejdere

- Lille møderum (6-8 personer): 1 pr 20 medarbejdere

3.5. Uformelle mødeområder 

I tilknytning til åbne kontorer skal der indrettes områder med mulighed for uformelle mø-

der for medarbejderne. 

Arealer til uformelle møder skal indrettes således, at de kan afskærmes fra de åbne kon-

torarealer fx ved hjælp af skærmvægge eller reoler. Områderne kan evt. placeres i for-

bindelse med gangarealet uden for kontorerne. 

3.6. Toiletter 

Der skal indrettes toiletter efter regler i gældende BR, og i øvrigt efter hvor det vurderes 

hensigtsmæssigt. Toiletter etableres som særskilte m/k toiletter, men som udgangspunkt 

indrettet ens for henholdsvis m/k. 

3.7. Print- og kopirum 

Behovet for print-/kopirum afhænger af kunde/bruger, men som vejledende standard kan 

anføres, at for hver ca. 30 medarbejdere skal etableres et print-/kopirum (af 2 print- / 

kopimaskiner pr rum), min. ét på hver etage.  

Rummene placeres med let adgang for medarbejderne. 
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3.8. Frokoststue og køkken 

Der etableres en fælles frokoststue for alle medarbejdere. 

Hvis muligt skal frokoststuen kunne anvendes som møderum ved medarbejdermøder og 

lignende og skal derfor indrettes hensigtsmæssigt til at rumme alle medarbejdere på 

samme tid.  

Rummet skal kunne møbleres således, at alle medarbejdere ved præsentationer samti-

digt kan se den person, som præsenterer, samt præsentationer på én eller flere AV-

skærme. 

Udeopholdsarealet skal disponeres under hensynstagen til solindfald og gerne med god 

udsigt. Arealet skal som udgangspunkt være afskærmet for indkig og adgang for andre 

end medarbejdere. 
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4. Undervisningslokaler

De specifikke krav til undervisningslokaler, der stilles i det konkrete projekt, skal altid 

koordineres med eventuelle universitetsstandarder for undervisningsfaciliteter.  

4.1. Auditorier 

Dimensioneringen af auditorier skal sikre god visuel og auditiv forbindelse mellem stude-

rende og studerende og underviser samt et godt udsyn til relevante tavler / skærme. 

Tavler og skærme skal placeres så en samtidig brug er mulig. 

Auditorier skal som udgangspunkt have mulighed for mørklægning. 

I samarbejde med kunden eller brugeren fastlægges, hvor mange personer der samtidigt 

skal kunne anvende auditoriet, samt hvilken fleksibilitet rummet skal kunne imødekom-

me. Der kan således skelnes mellem trinopdelte og plateauopdelte auditorier, samt mel-

lem faste og teleskop-opsætninger – sidstnævnte muliggør, at lokalet kan anvendes 

både plant og med fx trinopdelte siddepladser.  

Ved auditorier med traditionel trinopdelt indretning skal der så vidt muligt etableres grup-

pearbejdspladser i umiddelbar nærhed.  

Toiletfaciliteter samt myldre-areal/ pauseområde skal placeres i umiddelbar nærhed af 
alle typer auditorier.  

Der vil som oftest være behov for at beskrive eventuelle birum – fx teknisk rum ved audi-
torier. Derudover vil der som oftest være behov for at beskrive krav til forberedelse for AV 
udstyr, føringsveje, el-tilslutning og evt. PDS-kabling.  

4.2. Grupperum 

I samarbejde med kunden eller brugeren fastlægges, hvor mange personer der samtidigt 
skal kunne anvende grupperum, samt hvilke former for fleksibilitet lokalet skal imøde-
komme – fx stillesiddende gruppearbejde eller mulighed for at øve præsentationer.  

Som udgangspunkt skal der ved grupperum være mulighed for indblik, således at det 
umiddelbart kan ses om lokalet anvendes.  

4.3. Undervisningslokaler 

I samarbejde med kunden eller brugeren fastlægges, hvor mange personer der samtidigt 

skal kunne anvende undervisningslokaler, samt hvilke undervisningsformer og møbelop-

stillinger lokalet skal kunne rumme.  
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Dimensioneringen af undervisningslokaler skal sikre god visuel og auditiv forbindelse 

mellem studerende og studerende og underviser. Dimensionering af lokalet skal endvide-

re sikre et godt udsyn til relevante tavler / skærme også ved samtidig brug. 

Det er hensigtsmæssigt at etablere studiearbejdspladsområder i umiddelbar nærhed af 

undervisningslokaler eventuelt i forbindelse med gangareal eller andre åbne fællesområ-

der.  

Der kan være behov for at beskrive eventuelle birum – fx depotrum. Derudover vil der 

som oftest være behov for at beskrive krav til forberedelse for AVG-udstyr, føringsveje, 

el-tilslutning og evt. PDS-kabling.  

4.4. Åbne studiearbejdspladser 

I forbindelse med fælles funktioner er det relevant at indtænke mulighed for studiear-

bejdspladser i fx biblioteksområde, kantine eller åbne områder.  
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5. Laboratorier

Bygningsstyrelsen har i forbindelse med renovering og nybyggeri af et stort antal 
laboratoriebyggerier udviklet en række krav og anbefalinger, der skal anvendes 
ved programmering og projektering af laboratoriebyggerier til såvel forskning som 

undervisning. Se BYGST udgivelsen "Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri" af 

september 2013. 
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