
Diamant – sådan foregår det                                                               

 

Hensigt 

Hensigten med Diamant er at understøtte den arkitektoniske kvalitet i bæredygtigt byggeri. 

Ved at benytte sig af en Diamant-evaluering i de tidlige designfaser, fremmes en integreret proces og det sikres 

at de arkitektoniske visioner og kvaliteter sættes i fokus og prioriteres i projektet fremadrettet. 

 

Tilmelding 

Når et projekt er tilmeldt DGNB-certificeringen, kan det tilmeldes en Diamant evaluering. Dette foregår ved at 

kontakter DK-GBC. Herefter udpeger Akademisk Arkitektforeningen fagdommere til bedømmelsen. 

 

Trin 1 

Trin 1 er evaluering af projektet tidligt i designprocessen. Bygherrens rådgivende arkitekt præsenterer projektet 

for bedømmelseskomiteen med udgangspunkt i evalueringsmatricen for Diamant. Herudfra foretager 

bedømmelseskomiteen en vurdering af projektets kvalitetsniveau og kommer med en række anbefalinger til 

hvordan projektet vil kunne opnå Diamant efter færdiggørelsen. 

Efter trin 1 er der mulighed for en midtvejsevaluering med feedback på de ændringer i projektet, der måtte være 

sket ud fra trin 1 – evalueringen.  

 

Trin 2 

Trin 2 er evalueringen af projektet på baggrund af en besigtigelse af det færdige byggeri. Det færdige byggeris 

kvaliteter bedømmes efter Diamant-matricen med henblik på at opnå anerkendelsen Diamant for høj 

arkitektonisk kvalitet. Bedømmelseskomiteen udfærdiger efterfølgende den endelige bedømmelse og Diamant 

plaketten tildeles projektet. 

 

Diamant evalueringsmatrix*  

Sted 
Projektets form, 
ydre fremtræden 
og relation til 
stedet. 

Brugbarhed 
Hvordan skaber projektet 
rumlige sammenhænge, der 
styrker aktiviteter i samspil 
med omgivelserne?  
 

Holdbarhed 
Hvordan styrker projektet 
stedets identitet og kulturelle 
værdier? 
 

Skønhed 
Hvordan medvirker 
projektet til at styrke 
oplevelsesmæssige 
kvaliteter i sine 
omgivelser?  

Rumlighed 
Projektets 
disposition og 
rumlige relationer 
 

Brugbarhed 
Hvordan skaber projektet 
mangfoldige rammer for 
sociale relationer?  
Udvikler disponeringen 
intentionerne fuldt ud?  
 

Holdbarhed 
Hvilke rum og bygningsdele 
er mere varige?  
Hvilke har mere omskiftelig 
karakter i formgivning, 
konstruktion og 
materialevalg?  

Skønhed 
Hvordan byder 
projektet på markante 
oplevelsesmæssige 
kvaliteter i 
udformningen af rum, 
konstruktion og 
materialevalg?  

Detaljering 
Projektets 
tekniske 
løsninger, 
installationer og 
detaljering 
 

Brugbarhed 
Hvordan styrker 
detaljeringen brugernes 
udbytte af rumlige kvaliteter 
som lys, luft, lyd og 
orientering?  
Er løsningerne lette at forstå 
og anvende for brugerne?  

Holdbarhed 
Hvordan vil projektets 
materialevalg, patinering 
farvesætning og ornamentik 
medvirke til at forlænge 
bygningsdeles levetid?  
Fremmer de en social accept 
og påskønnelse?  
 

Skønhed 
Hvordan understøtter 
projektets tekniske 
løsninger en stærk 
fortælling om 
byggeriets tilblivelse og 
dets byggekultur?  
 

 

*Figuren viser, hvordan Diamant evalueringsmatricen fungerer. Bedømmelsen er kvalitativ og bedømmelseskomiteen vurderer niveauet 

efter en skala gående fra ringe til fremragende. For at opnå Diamant skal et flertal af projektets kvaliteter i de ni ruder i matricen mindst 
være på fortrinligt eller fremragende niveau. Matricen er udviklet med udgangspunkt i Vitruvius´ ti bøger (De Architectura) som definerer 

arkitektur som en triade mellem funktionalitet, holdbarhed og skønhed. De tre aspekter kan vægtes forskelligt men tager man ét ud er det 

ikke længere arkitektur. Uden holdbarhed bliver arkitekturen til kulisse, uden funktionalitet bliver den til ren kunst og uden skønhed bliver 

den til blottet byggeri. 


