
Bæredygtighed – hvad skal vi bære?
Hvad skal vi lære? 

Iben Østergaard fra Videncenter for Energibesparelser i bygninger, 
Teknologisk Institut
Hvad rager kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse mig? 
Find materialet på https://byggeriogenergi.dk/

https://byggeriogenergi.dk/


Indhold

• Er det bæredygtigt at spare energi? – håndværkerne rejste spørgsmålet
• Hvis ikke nybyggeri – hvad så? Renoveringer
• Den frivillige bæredygtighedsklasse – nu har andre fået øjnene op for det
• De 9 krav – med fokus på de to første – hvor bliver jeres rolle
• Livscyklusanalyse – hvad er det…
• Hvad skal der leveres til livscyklus? Hvad skal I levere? Hvad er jeres rolle?
• Ressource på byggepladsen



Energibesparelser – CO2-besparelser
• Hidtil har målet – i nybyggeri og renoveringer været energibesparelser –
• og konverteringer til vedvarende energi

• Tidligere pga forsyningssikkerhed og forurening 
• i de senere år mest pga. CO2udslip
• Nu igen forsyningssikkerhed

• Det har resulteret i mange gode energirenoveringer – og et ambitiøst BR



Påvirkninger fra materialer og fra drift
• Påvirkningerne fra bygningens materialer er cirka 2-4 gange højere end 

påvirkningerne fra driften 
• Påvirkninger fra materialerne varierer fra 3,7 til 10,8 kg CO2-ækv/m2/år 

ved 50 år 
• Driftsenergiforbruget varierer fra 0,22 til 4,58 kg CO2-ækv/m2/år ved 50 år 



Spørgsmål

• Men hvad nu når vi bruger mere energi på at være ambitiøse i 
nybyggeriet end der bruges i drift-tiden –

• Hvad nu, når det viser sig, at man bruger 2 – 4 gange mere energi i  
produktionsfasen i forhold til selve brugstiden på 50 år?

• Hvor er det så, der skal sættes ind?
• Så kan I renovere i stedet



Nybyggeri - renovering

Men hvad gør vi så, når nybyggeri 
er så CO2-tungt?

Ved renovering er fundamenter, 
dæk og ydervægge er givet på 
forhånd. 
De tekniske installationer og 
vinduer udgør 75,5 procent af 
bygningens miljøbelastning.   





Det kræver mere at være bæredygtig…
• Hvad hvis det dels koster mere energi at producere vinduer med 3-lagsglas – end man 

sparer –
• – OG man ikke kan se ud af dem….
• Og de ikke er til at slæbe for håndværkerne
• Og de ikke er så pæne som de gamle vinduer

• Så går det også ud over det sociale – som også er en del af bæredygtighed –
• Så går det også ud over indeklimaet – som er en del af bæredygtighed



Ja, der skal mere til at være bæredygtig
• Hvad hvis det kostede mere energi at producere og installere et 

ventilationsanlæg – end man sparer ved ikke at skulle lufte ud?
• Så ville det ikke være bæredygtigt - miljømæssigt
• Og hvad hvis ventilationsanlægget larmer, så det ikke er til at falde i søvn?
• Så er det ikke bæredygtigt – socialt 
• Og hvad hvis det er så dyrt at installere et ventilationsanlæg, så det fordyrer  

huslejen? 
• Så er det ikke bæredygtigt – for udover at være bæredygtigt 

• Miljømæssigt          
• Socialt

Skal det også  være 
• økonomisk bæredygtigt



Flere spørgsmål – indlejret energi
• Hvad hvis det koster mere CO2 at producere de 100 mm isolering – fra 300 –

400 mm – end man sparer? 
• Så er det ikke bæredygtigt!! Miljømæssigt set
• Hvordan undersøges det?
• Der laves en livscyklus-analyse –

eller måske er der lavet en miljøvaredeklaration

• Indlejret energi – er det væsentligste nye i bæredygtighed  - Miljø-delen



Men nu til den foreløbigt frivillige bæredygtighedsklasse
Jeres rolle

• Men hvad er jeres rolle??
• Nok mest på miljø = energidelen…???????
Det ligger hovedsageligt i de to første krav i den nye bæredygtighedsklasse



Den frivillige 
bæredygtighedsklasse (FBK)

• Ambitionen er at tilbyde et lettilgængeligt og ensartet 
grundlag at opføre bæredygtigt byggeri efter.

• Klassen er ved at gennemgå en toårig testfase for at 
indsamle erfaringer og evaluere brugen af klassen.

• Hele branchen inviteres til at deltage i testfasen
• Klassen bliver obligatorisk i 2023



Her er kravene:

Obligatorisk fra ultimo 2023 for 
byggeri over 1000 m2



Bæredygtighedsklassen er udviklet med udgangspunkt i nybyggeri, men 
vil også kunne anvendes og testes på større ombygninger.
Se evt. vejledning og film hér
https://tbst.dk/da/Byggeri/Baeredygtigt-byggeri/Om-baeredygtigt-
byggeri#vejledning-om-den-frivillige-baeredygtighedsklasse

https://baeredygtighedsklasse.dk/

https://tbst.dk/da/Byggeri/Baeredygtigt-byggeri/Om-baeredygtigt-byggeri#vejledning-om-den-frivillige-baeredygtighedsklasse
https://baeredygtighedsklasse.dk/
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Livscyklusvurdering – bygningens
samlede klimapåvirkning
Krav
Ved ansøgning om byggetilladelse og ved 
færdigmelding af en bygning skal der foreligge en hhv. 
indledende og endelig livscyklusvurdering (LCA), som 
vurderer bygningens samlede klimapåvirkning.



Andre steder, hvor håndværkerne 
får en rolle?



Men hvem laver livscyklusvurderingerne
hvordan laves de? 

• Jeres tid er nok for kostbar til det – I kan skabe værdi ved at bygge husene
• Så de laves nok af akademikere
• Men hvis livscyklusvurderingerne skal have værdi, bliver det med input fra jer…
• Dels gennem krav nr. 2: Ressourcer på byggepladsen – det vender vi tilbage til



LCA byg

• Værktøj, der beregner livscyklusvurderinger for bygninger
• Kan beregne et byggeris miljø- og energiprofil og resssourceforbrug
• Der indtastes informationer om bygningsdele og evt. bygningens energiforbrug
• Inkluderer fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energforbrug

ved drift og vedligehold og bortskaffelse og evt. genanvendelse af 
byggematerialer

• LCA 5 kan benyttes til at overholde kravet i bæredygtighedsklassen
• Resultat, bl.a.: kg CO2 pr. kvadratmeter pr år



Derfor LCA: Materialer belaster miljøet mere end 
driften

• 70 % af  klimabelastning kommer fra materialerne og byggefasen
• Hvordan finder man ud af det?
• Ved hjælp af EPD-er for byggematerialer



EPD’er dokumenterer et materiales miljøpåvirkninger.
Som minimum skal en EPD indeholde en vugge-til-port vurdering
Mange EPD-er indeholder flere faser…endt levetid fx
EPD’er dokumenterer alle miljøpåvirkningskategorier
• påvirkningen på den global opvarmning (CO2)
• forsuring, 
• næringssaltbelastning
sætter de tal på forbruget af energiressourcer til produktion 
• Bl.a. opgøres forbrug af vedvarende og
• ikke-vedvarende energiressourcer  
Affaldsstrømme fra produktionen –
• fx mængden af bortskaffet affald og materialer til 

energiudnyttelse eller genanvendelse.

Miljøvaredeklaration (EPD)



Tjek denne





Ressourceanvendelse
pa byggepladsen

Krav

Transport, energi- og vandforbrug på 
byggepladsen samt mængden af byggeaffald 
skal måles, registreres og dokumenteres.

Transport, energiforbruget og byggeaffald 
opgøres og benyttes i den endelige 
LCAberegning ved færdigmelding af 
byggeriet. Vandforbruget på byggepladsen 
afrapporteres separat.



Spørgsmål til Ressourceanvendelse pa 
byggepladsen

Krav

Transport, energi- og vandforbrug på 
byggepladsen samt mængden af byggeaffald 
skal måles, registreres og dokumenteres.

Transport, energiforbruget og byggeaffald opgøres og benyttes i 
den endelige LCAberegning ved færdigmelding af byggeriet. 
Vandforbruget på byggepladsen afrapporteres separat.

Hvem mon skal gøre det? 
Måle og registrere?
Gør I det allerede?
Tror I at måling medvirker til at nedsætte 
energiforbrug og spild? 



Guide

• Sæt link og forside ind

https://byggeriogenergi.dk/media/3195/ressourceanvendelse-pa-
byggepladsen.pdf

Aktører: Entreprenører, håndværkere, 
transportører, forhandler, affaldsmodtager, 
producenter
Dokumenteres efter ibrugtagning

https://byggeriogenergi.dk/media/3195/ressourceanvendelse-pa-byggepladsen.pdf


Gør I noget af dette i forvejen?



Dokumentation af transport

• Dokumentationen skal indeholde afstanden samt transportform
• Transport af byggevarer til byggepladsen skal knyttes til byggevarerne.
• Ved ukendt transportform skal der vælges transportformen standard lastbil. Det gælder også for 

transport af byggeaffald og jord. 
• Ved ukendt transportafstand skal der antages en afstand på 500 km for byggevarer henholdsvis 

200 km for byggeaffald og jord. 
• Transportform og -afstand skal dog dokumenteres detaljeret for de fem byggevarer med den 

største samlede vægt. 
• Den detaljerede dokumentation skal indeholde alle transportformer og -afstande i 

leveringskæden, som er relateret til de fem byggevarer. 
• Transport af de øvrige byggevarer, jord og byggeaffald dokumenteres som afstand mellem 

produktionssted og byggeplads, henholdsvis mellem byggeplads og modtager, og ved brug af den 
dominerende transportform.

•





Energiforbrug

• Elforbrug
• Delmåler:

• Maskiner
• Skurby
• Belysning
• Transport
• Opvarmning af råhus
• Udtørring af råhus
• Særlige forbrug (fx grundvandspumper)

Hvordan mon det skal foregå? Vides ikke!

• Brændstofforbrug
• Registrering eller beregning





Byggeaffald / materialespild

• Byggeaffald
• Dokumentation af mængde og fraktioner af byggeaffald, 

herunder genbrug / genanvendelse

• Materialespild
• Spildt materiale, som var tiltænkt det færdige byggeriet

• Beregnes for hver byggevare
• Obligatorisk: Simpel metode, 10% standardværdi 
• Frivilligt: Faktisk dokumentation



Affaldssortering
Der blev lagt stor vægt på korrekt affaldssortering i 
byggefasen.

Sorteringen blev varetaget af et specialiseret firma, 
som afhentede usorterede containere på byggepladsen 
og sørgede for professionel sortering off-site. 

Ordningen blev valgt grundet placering i centrum af 
København, hvor pladsen til affaldscontainere var 
knap. Den optimerede samtidig arbejdsgangen på 
pladsen og fjernede ansvaret for korrekt sortering fra 
den enkelte byggearbejder. 



Hvad kan der gøres?

•Sælges for store mængder – så noget skal smides 
ud

•Er emballagen for omfangsrig
•Er der pant-systemer på fx paller, emballage mm.



Almen bæredygtighed 
på Byggepladsen
Byggepladser og byggeprocesser belaster miljøet i 
lokalområdet med vibrationer, støj, støv og smuds. 
Desuden kan der forekomme stort spild af energi og 
ressourcer, hvis der ikke ydes en indsats på området. 

Bæredygtighed på byggepladsen sker gennem en 
balanceret indsats på områderne omkring 
arbejdsforhold, energi- og ressourcebesparelser og 
miljøbeskyttelse af byggegrunden samt selvfølgelig 
byggeteknisk kvalitet. 

Ryesgade 25, gårdside 



Spørgsmål

• Har I meget byggeaffald
• Har I byggeaffald, I tænker: ”Det burde genbruges”
• Er der noget i  den frivillige bæredygtighedsklasse, der medfører ændringer for jer 

med hensyn til affald?
• Kan I bruge nogle af skemaerne i ressourceanvendelse-pa-byggepladsen.pdf 

(byggeriogenergi.dk) til dokumentation
• Har I returaftaler med jeres grossist?
• Er der pantaftaler på fx paller 
• Eksempler på andre pantaftaler?
• Bliver hjælpekonstruktioner /afdækning mm genbrugt?

https://byggeriogenergi.dk/media/3195/ressourceanvendelse-pa-byggepladsen.pdf


Testfase frem til november 2023

• Byggerier kan deltage i testfase, hvor de 9 krav skal dokumenteres
• Så forventes 50 byggerier at have gennemført testfasen
• Dette benyttes til evaluering af kravene og vurdere hvordan det skal indgå i  BR
• I kan deltage - https://baeredygtighedsklasse.dk/3-Test-af-klassen/Introside#bygherres-rolle-og-deltagelse-i-testfasen

• Men skynd jer – skal færdigmeldes november 2023 

https://baeredygtighedsklasse.dk/3-Test-af-klassen/Introside#bygherres-rolle-og-deltagelse-i-testfasen


Slut her   

• Tak fordi I lyttede 
Skriv eller spørg

• info@byggeriogenergi.dk

• 7220 2394
• Eller find svaret på: 
www.byggeriogenergi.dk

mailto:info@byggeriogenergi.dk
https://byggeriogenergi.dk/
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