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Bæredygtighed i byggeriet - i dag og i fremtiden 
Tre temaer 

v. Vibeke Grupe Larsen
Bæredygtighedsnørd, arkitekt MAA

Byudvikling, arkitektur, byggeri og FNs 17 verdensmål

17 BLOGS OM HVER AF DE 17 VERDENSMÅL OG DERES RELEVANS 
FOR BYGGEBRANCHEN

https://sustainabletransformation.wordpress.com

https://sustainabletransformation.wordpress.com/


Mere end halvdelen af jordens 
befolkning bor i dag i byer og 
bymæssig bebyggelse, og i 2050 
forventes dette tal at være 75%. 

Befolkningen i verdens byer vil stige 
fra 2,9 mia i 2015 (mere end 50% af 
jordens befolkning) til 6,4 mia i 
2050 (75% af verdens befolkning).

Samtidig vokser middelklassen fra 
1,8 mia i 2010 til 4,9 mia i 2030, 
dels i takt med at vi bliver flere, 
dels i takt med at endnu flere løftes 
ud af fattigdom - hvilket vil 
afstedkomme støt stigende 
ressourceforbrug i fremtiden.
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Verden forandrer sig….

Fra:

En (holocæn) periode med mange ressourcer og stor handlefrihed

Til:

En (antropocæn) periode med færre ressourcer og mindre handlefrihed
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Det forudsætter en ny måde at tænke:

Fra:

Snævert fokus på bundlinie økonomi og udelukkende aktionærer

Til:

Fokus på TRE bundlinier og adskillige interessenter



Shareholder value
80-90-00’erne

Fokus alene på bundlinjen 
økonomi og udelukkende 

aktionærer 

Forretning er alt, hvad der 
betyder noget -

Virksomheder privatiserer 
gevinster, mens de 

socialiserer tab

Business

SocialMiljø
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Business

SocialMiljø

Shared value I dag

Forretning kommer først: 
Negativ miljøpåvirkning 

kompenseres ved at ”gøre 
godt” andre steder 

(Klimakompensation)
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Miljø

Planet

Samfund

People

Business

Profit

Paradigmeskifte

Stigende fokus på:

Bæredygtig udvikling 

Meningsfuldhed, 

The greater Good

Flyskam og materialisme 

Deleøkonomi





Hvis vi er ligeglade med overforbrug af naturressourcer, vil vi løbe tør for de 
råmaterialer, som vi bygger af (miljømæssig bundlinie)



Hvis ikke vi sikrer velfærd for mennesker, vil sociale problemer vokse ud af vores 
hænder og underminere samfundsøkonomierne (samfundsmæssig bundlinje)





Målelige målMidler

Politiske mål



Økonomisk bæredygtighed

Social 

bærdygtighed

Miljømæssig 
bæredygtighed





Indledende realitetsvurdering

Analyse og risikovurdering af hvorvidt 
eksisterende bygning/bygninger er værd at 

bevare / ombygge i f.t. omkostninger ved 
energirenovering i f.t. nybyggeri

Vurdering af alternativer i f.t. 
energioptimeringspotentiale og investering -

nybygning / ombygning / tilbygning / 
transformation / renovering / restaurering



Totaløkonomi

Opførselsbudget contra driftsbudget

Lang levetid og minimalt vedligehold



Lokalitet
• Infrastruktur, såsom nærhed til kollektive 

transportmuligheder, trafikintensitet, hovedfærdsel 
mm

• Forsyningsmuligheder, såsom vand, varme, el. mm
• Spildevand, afledningsmuligheder
• Affaldshåndtering
• Topografi
• Påvirkning af lokaliteten, m.h.t. skygge, støj, vind
• Overordnede miljø- og energikrav i ramme- og 

lokalplaner

Analyse i f t beliggenhed

Grund
• Placering på grunden m.h.p. optimale læ- og solforhold
• Mikroklima
• Topografi 
• Grundvandsspejl
• Eksisterende bygninger på grunden, som kan genbruges
• Eksisterende damme, søer, åer og kilder
• Bevaring af eksisterende plante- og dyreliv
• Eksisterende flora og fauna



Uderum og friarealer
• Beplantning m.h.p. optimerede sol- og læforhold
• Minimering af befæstede arealer, med mulighed for LAR løsninger og 

nedsivning
• Vedligehold uden brug af sprøjtemidler
• Beplantning med hjemmehørende vegetation
• Nyttehaver, væksthuse, frugttræer og bærbuske
• Facadebeplantning
• Eksisterende træer, levende hegn og vådområder
• Genanvendelse af overskudsjord

Formgivning i f t beliggenhed - udearealer



Bygningskrop
• Minimal bygningsudformning incl. planløsning, form, 

overflader og højde
• Minimering af konstruktioner, “styrke gennem form”
• Affaldsminimering
• Materialeoptimering og –minimering
• Multianvendelige rum
• Lette lejlighedsskel og eventuelt dæk
• Udskiftelige bygningsdelkomponenter
• Indbyggede udvidelsesmuligheder
• Fleksible og udskiftelige installationer
• Varmeakkumulerende bygningskomponenter
• Zoning
• Passiv solvarme, f.eks. ved atrier eller væksthuse

Klimaskærm
• Dagslysoptimering
• Solorienteret vinduessætning
• Dobbelte facader
• Højisolerende vinduer
• Isoleringstykkelser
• Grønne tage

Indeklima
• Forøget rumhøjde
• Atrier
• Rumdybder i f t facader
• Lysindfald og udnyttelse
• Reflektorer, lyshylder o.lign.
• Blænding og overophedning
• Genererede slagskygger
• Solafskærmning og 

rumlige/lysmæssige kvaliteter
• Grøn solafskærmning med 

løvfældende bevoksning

Formgivning i f t beliggenhed - bygning



Materialer og Komponenter
• Indlejret energi
• Minimering af materialeforbrug
• Livscyklusanalyser
• Brug af præfabrikerede elementer, fremstillet under miljømæssigt forsvarlige forhold
• Miljødeklarerede eller indeklimamærkede materialer
• Materialer uden afgasning og uddunstninger
• Cirkularitet: Genanvendelige / genbrugte materialer
• DfD: Udskiftelighed af for tidligt nedbrudte delelementer 
• Lokalt producerede materialer
• Konstruktiv træbeskyttelse
• Selv-imprægnerende træ til udendørs brug
• Klimaregulerende og absorberende materialer, som puds, ubrændt ler, lavasten

Løsninger



Vandbesparende foranstaltninger:
• Grønne tage
• Regnvandsopsamling
• Lokal rensning af regn- og spildevand
• Vandbesparende armaturer og toiletter
• Genbrug af gråt spildevand
• Genbrug af gråt regnvand
• Fælles vaskeri

Elbesparelser
• Lavenergibelysning
• Lavenergiapparater til husholdning
• Energieffektive elinstallationer
• Max-ramme for elforbrug
• Adfærd - Brugermanual
• Synliggørelse af elforbrug
• Energistyring i drift / intelligente elmålere
• ESCO
• Elproduktion

Løsninger



Energibesparelser
• Oplukkelige og styrbare facade- og tagelementer
• Natkøling ved udeluft, jordkøling eller vandkøling
• Vandkøling af overflader
• Forvarmning af ventilationsluft
• Ventilation
• Varmegenvinding

Energiproduktion
• Solvægge
• Solceller
• Solskorstene
• Vindturbiner

Løsninger



AN ARCHITECTURE GUIDE to the UN17 Sustainable Development Goals – om arkitekturens muligheder for at indfri de 17 verdensmål
http://www.arkitektforeningen.dk/sites/arkitektforeningen.dk/files/uploads/un17_guidebook.pdf

http://www.arkitektforeningen.dk/sites/arkitektforeningen.dk/files/uploads/un17_guidebook.pdf


Alting hænger sammen… 
Træ / Genbrug / Drift

DGNB og Verdensmålene
http://www.dk-gbc.dk/publikationer/fns-verdensmaal-og-dgnb/

http://www.dk-gbc.dk/publikationer/fns-verdensmaal-og-dgnb/


Indledende 
realitetsvurdering

Totaløkonomi 

Totalværdi

Analyse i f t 
beliggenhed

Formgivning i f t 
beliggenhed -

udearealer

Formgivning i f t 
beliggenhed -

bygning

Løsninger

Udførelse

Idriftsættelse

Drift

Bortskaffelse / 
genanvendelse / 

upcycling

Træbyggeri – i byg

Genanvendte byggematerialer
Design for adskillelse

Bæredygtighed 
i et driftsperspektiv

Træbyggeri – i drift

Genanvendelse af 
byggematerialer



Træbyggeri – i byg og drift

- Tradition

- Brand

- Fugt 

- Effektivitet

- Ressourcer



LISBJERG BAKKE: HERLIG HELHED
Almene boliger, Aarhus.

Vandkunsten





Genanvendelse af byggematerialer



BYGNINGER BØR VÆRE FLEKSIBELT FOR AT MØDE NYE BEHOV

Design til adskillelse 
Cirkulær byggeproces 

Effektive byggeprocesser 
Fleksibilitet i f t senere ombygning 

Godt arbejdsmiljø

Circle House, Lejerbo, GXN and others. 



GENANVENDELSE ER GODT FOR  BUNDLINIEN

Upcycle Studios, Ørestad, Lendager Group

Genanvendelige materialer
Genanvendte materialer

Upcycling
Ressourceeffektivitet

Transformation
Deleøkonomi



Direkte gevinster

- Lavere energiforbrug

- Markedsfordel

- Sundere bygninger

- Større produktivitet

Men:

- Yder bygningen som 
intenderet?

- Meromkostninger?

- Pålidelig teknologi?

Indirekte gevinster

- Sundere at anvende

- Psykologiske fordele

- Styrkelse af firmabrand

Globale gevinster – det store perspektiv:

- Global opvarmning

- Nedbrydelse af ozonlag

- Biodiversitet

- ”Product mile”

- Genbrug 

Bæredygtighed i et driftsperspektiv



Bæredygtighed i et driftsperspektiv

TOTALVÆRDI =

LCC
Levetidsbetragtninger 
Holdbarhed
Pris i totaløkonomisk perspektiv

LCA
Livscyklusanalyser
Miljøbelastning 

NEB –
Non energy benefits
Godt og sundt indeklima
Øget komfort
Nedsat risiko for skimmelsvamp, 
Bevidstheden om at bidrage til 
klimaindsatsen
Tidsbesparende velfungerende 
installationer
Nedsat vedligeholdelse
Ingen bekymring for stigende 
energipriser mv.

Lean byggeproces
Trimmet byggeri
Effektiviserede byggeprocesser

Social bæredygtighed
Genius loci
Leave no one behind
Livability
Social sammenhængskraft 
(husholdning / lokalområde / by)
Mødesteder og muligheder for alle
Bynatur
Infrastruktur
Diversitet 
Sundhed 
Medejerskab
Identitet 
Sindsmæssige, emotionelle og mentale 
aspekter
Etc.



"Bygninger opføres ikke for at være bæredygtige eller m.h.p. at 
reducere energiforbruget. 

Bygninger opføres for at tilføre værdi til det, som mennesker foretager 
sig, ønsker sig og har behov for at udføre”

(Closing the Loop: Benchmarks for Sustainable Buildings, Susan Roaf (RIBA)

Tak for i dag!
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