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Forord 
Denne folder er udarbejdet på basis af en serie workshops om ”Udbud & 
Bæredygtighed”, som blev afholdt i Innobyg udviklingsprojektet 
”Bygherrens Værdier i forbindelse med energirigtigt og bæredygtigt 
byggeri” (2013-2014).  
 
Formålet med folderen er at inspirere og støtte bygherren og hans 
rådgivere i at fremme bæredygtighed gennem udbudsspecifikationerne. 
 
Udgangspunktet for workshopserien var at fokusere på bygherrens rolle, 
men alle byggeriets aktører er blevet inviteret til at høre oplæg om, 
diskutere problemstillingerne ved samt dele erfaringer omkring 
formuleringer af krav til bæredygtighed i forbindelse med udbud.  
 
Tak til alle der har bidraget til indsamling af viden og delt ud af deres 
erfaringer og ideer. Vi håber, at alle aktører kan få glæde af folderen.  
 
God læselyst! 
 
Projektgruppen ved:  

DTU Byg 
Marlene Stenberg Eriksen 
Søren Peter Bjarløv 
Carsten Rode 

Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 
Kim Haugbølle 
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Udfordringer og fokus  
For Workshopserien omkring bæredygtighed og udbud har fokus gennem 
forløbet været på de udfordringer, som bygherrerne og hans rådgivere 
møder i arbejdet med bæredygtigt og energieffektivt byggeri – både ved 
nybyggeri og renovering fx hvilke barrierer eksisterer, hvordan kan man 
sikre sig bæredygtighed i byggeriet og hvordan gør man begrebet 
håndgribeligt. 
 
Der er mange elementer i det bæredygtige byggeri og elementerne i 
figuren ovenfor er ikke udtømmende - for den enkelt bygherre kan der 
være mange flere betydende parametre. På figuren ovenfor er derfor kun 
skitseret de elementer der er medtaget i denne inspirationsfolder. I 
folderen arbejdes med 5 fokusområder: Indeklima, materialer, proces, 
arkitektur og totaløkonomi. Baseret på interesse fra projektets deltagere. 
Der er ikke i den forbindelse blevet vægtet mellem parametre der kunne 
indgå i definitionen af bæredygtighed. 
Det er vurderet at energi-aspektet er ganske godt afdækket og en 
integreret del af byggeriet, bl.a. i kraft af bygningsreglementet, derfor er 
den parameter fravalgt i denne folder. 
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Fokus i workshopserien har været hvilke krav man kan og bør stille til 
bæredygtigheden i forbindelse med udbud af byggeopgaver samt de 
udfordringer det fører med sig. Præsentationer og resumer fra de enkelte 
workshops kan ses på projektets hjemmeside.   
 
I det følgende listes, Inden for hvert af emnerne udfordringer samt forslag 
til specifikke formuleringer som kan benyttes i forbindelse med udbud. 
Folderen afsluttes med benævnelsen af en række danske byggeprojekter 
hvor man evt. kan hente inspiration. 
 
Under afholdelsen af de tre workshops er følgende problemstillinger 
omkring udbud og bæredygtighed blevet skitseret på tværs af de udvalgte 
fokusområder: 



 

4 
 

 
 Der eksisterer forskellige opfattelse og forståelse af bæredygtighed. 
 
 Det er vigtigt at sammenspillet mellem parametrene i bæredygtighed 

adresseres, for isolerede betragtninger giver ikke helhedsorienterede 
løsninger. Samtidig er der behov for en prioritering af parametrene.  

 
 Det er behov for at begrebet bliver gjort håndterbart, så det er muligt 

for bygherren at omsætte det til praksis. 
 
 Tværfagligt arbejde og tidlig involvering af aktørerne er væsentligt for 

mere bæredygtighed. 
 
 Der mangler en systematisk udbudsvejledning vedr. bæredygtighed. 
 
 Der opstår ofte et informations og ambitions tab ved faseskift, hvilket 

er en udfordring for helhedstænkning i et projekt. 
 
 Ikke alle aktører er interesserede i bæredygtighed. 
 
 Det er en udfordring at værdisætte elementerne i bæredygtighed. 
 
 Der er behov for ressourcer i starten af processen – flere end der 

traditionelt afsættes, for at skabe grundlag for bæredygtige løsninger. 
 
 Viden bør deles på tværs af brancher. 
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Arkitektur og Proces 
I bæredygtig arkitektur indgår faktuelle bæredygtighedsparametre og 
lokale vilkår. Disse bliver formgenererende og medvirker til afklaringen af 
arkitekturen. Arkitektonisk bæredygtighed er således med til at skabe nye 
former og indgår i en ny arkitektur som i form og udtryk inkluderer de tre 
faktorer miljø, økonomi og det sociale. 
 
Den bæredygtige proces handler om tidlig involvering af interessenterne 
samt undersøge de ydre forudsætninger, når det gælder placering af 
bygningen, byggegrunden og klimaet generelt. Hvad er forudsætninger og 
muligheder i forhold til sociale elementer såsom arbejdsmiljø og trivsel?  
Det handler ligeledes om at undersøge hvilke teknologiske muligheder der 
er relevante for projektet, herunder alternative energiformer, anvendelse 
af energieffektive materialer og teknologier m.v.  
 
Inden for områderne arkitektur og proces bør bygherren overveje hvordan 
og i hvilket omfang det vil være relevant at implementere følgende råd:  
 
• Viden bør frontloades i planlægningsprocessen, da der i den tidlige 

fase er de største muligheder for at påvirke byggeriet. 
 
• At betragte planlægnings-, bygge- og driftsprocessen samlet (i stedet 

for den traditionelle anlæg og drift), da det giver mulighed for 
bæredygtige løsninger set over hele bygningens levetid.  

 
• Bæredygtigt byggeri stiller andre krav til samarbejde mellem 

arkitekter, ingeniører og de øvrige aktører. Allerede tidligt i processen 
bør flere aktører involveres herunder brugere og driftspersonale. 

 
• Bygherren bør definere de bæredygtige målsætninger for det 

specifikke byggeprojekt, så der kan følges op på disse.  
 
• At værdisætte de sekundære kvaliteter, fx i den sociale kategori. 
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Arkitektur og proces 
Som en del af arbejdet i de specifikke workshops var der fokus på at 
komme med nogle helt specifikke formuleringer eller beskrivelser, som 
bygherren vil kunne bruge for at inddrage bæredygtighed i udbuddet.  
I det følgende er forslag til dette præsenteret:  
 
• Ved udformningen af byggeprogrammet bør bygherren overveje om 

specifikke krav (indkøbsliste) eller målsætninger (større metodefrihed) 
giver mest bæredygtighed i den enkelte byggesag. 
 

• Benyt procesbeskrivelser som tildelingskriterium i udbuddet, for at 
skabe fokus på vigtigheden af denne. 

 
• Programmet skal som udgangspunkt overholdes, men der 

opfordres til udarbejdelse af alternative løsninger/forslag, hvis 
disse tiltag er realiserbare indenfor projektets rammer og gavner 
projektet ift. bæredygtighed og totaløkonomi 
 

• Der skal søges bedste mulig inddragelse og dialog i værdikæden 
 

• Der kan stilles krav om at løsningsforslag skal kunne DGNB 
certificeres til f.eks. guld,  sølv eller bronze (evt. med angivelse 
af min. point) 
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Indeklima 
 
Indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer er 
behandlet i DS 3033 og defineret med 9 parametre for 
indeklimaklassificeringen: 
1. Ventilationsrate  
2. CO2  
3. Termiske forhold  
 4. Radon 
 5. Formaldehyd 
 6. Partikler 
 7. Fugt/skimmelsvampe 
 8. Dagslys og kunstig belysning 
 9. Akustiske forhold 
 
DS 3033 er en frivillig standard dvs. at bygherren ikke kan forvente at 
standardens forskellige niveauer anvendes i et byggeri medmindre det er 
angivet som krav i udbuddet af rådgivningsydelsen. Da der forekommer 5 
niveauer inden for hver af de 9 parametre kræver det at bygherren sætter 
sig ind i disse og opstiller krav til hvilke der skal gælde for det aktuelle 
byggeri. Ofte vil det være hensigtsmæssigt at bygherren stiller krav om 
forskellig niveau til de 9 parametre. 
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Klasse A++ Det 
fremragende 
indeklima     

Den bedste klasse, som indebærer, at de termiske 
forhold er komfortable året rundt, og der er gode 
muligheder for individuelle indstillinger. Luftens 
indhold af uønskede forureninger er lav, selv i 
situationer, hvor forureningskilderne er større end 
normalt. Lys- og lydforhold er gode og med gode 
muligheder for individuelle reguleringer. 

Klasse A+ Det gode 
indeklima 

Klart bedre end minimumkravene i 
bygningsreglementet    I forhold til den bedste 
klasse vil der i sjældne tilfælde kunne forekomme 
gener som fx træk eller lyd- og lugtgener. 

   Klasse A Det gode 
tilfredsstillende 
indeklima 

Det gode, tilfredsstillende indeklima svarer til 
kravene i bygningsreglementet. Der kan 
lejlighedsvis fore- komme gener, fx i form af for 
høje temperaturer på varme dage eller lugt. 

Klasse B Indeklima 
dårligere end 
minimumkravene i 
bygningsreglementet   

En del af brugerne kan opleve gener fx på 
varme/kolde dage eller lugt. 

Klasse C Det ringe 
indeklima      

Den ringeste af de fem klasser. Der er en vis risiko 
for negative helbredseffekter, og 
sikkerhedsmarginen er begrænset. Betydelige 
gener kan forekomme for store dele af de brugere, 
der opholder sig i et inde- klima af denne klasse. 
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Inden for området indeklima bør bygherren overveje hvordan og i hvilket 
omfang det vil være relevant at implementere følgende råd: 
 
• Det er væsentligt at definere specifikke krav for indeklimaet, der er 

immaterielt og uhåndgribeligt og samtidig er usynlige løsninger mindre 
attraktive. Det er vigtigt at være opmærksom på de mange parametre 
der påvirker indeklimaet.  

 
• Adressér skellet mellem indeklima og materialevalg. Udfordringen er at 

vælge materialer der er sunde, opfylder brugerbehov samt projektets 
arkitektonisk koncept. 

 
• Sammenhængen mellem de mange tekniske faktorer der skal afvejes i 

forhold til indeklima, bl.a. facader, tæthed, ventilation, akustik, 
dagslys. 

 
• Kontroller at de definerede/forventede mål (fx gennem DGNB, 

Svanemærket, Indeklimamærket, C2C ol.) opnås og overholdes også 
efter ibrugtagning, på den måde kan sikkerheden for investeringen 
øges. 

 
• Tag højde for brugeradfærd, denne er ofte ubekendt, men kan har stor 

indflydelse på de tekniske løsninger i forhold til det gode indeklima. 
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Indeklima 
I det følgende er præsenteret forslag til formuleringer eller beskrivelser, 
som bygherren kan bruge i forbindelse med udbuddet, for at inddrage 
bæredygtighed.  
 

 
• Der skal defineres målepunkter for de stillede krav - hvordan 

der skal måles og registreres (hvor, hvor meget og hvornår). 
Dette bør suppleres med en opfølgning inden ibrugtagning.  
 

• Forklar hvorfor de enkelte krav til indeklimaet er stillet i 
udbuddet. 
 

• Benyt indeklimastandard DS 3033 til at stille krav eller blive 
inspireret til ønsker om niveau for indeklima. 

 
• Stil krav til rådgiverne om referencer på lignende opgaver 

 
• Stil krav om inddragelse af brugere forud for specifikation af 

krav. 
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Materialer 
Hvilke krav der skal stilles til bæredygtighed vedrørende materialer er på 
nuværende tidspunkt diffust. Medgået CO2, LCA (life cycle analyses) farlige 
stoffer i materialet etc. Er parametre der kan fokuseres i forbindelse med 
vurdering af af materialers bæredygtighed. 
 
Bygherren skal være opmærksom på at der endnu ikke findes en standard, 
som beskriver hvornår og i hvilken grad byggematerialer er bæredygtige. 
Dette arbejde er pt. under udvikling. Dette er væsentligt for at undgå 
green-washing. 
 
Inden for området materialer bør bygherren overveje hvordan og i hvilket 
omfang det vil være relevant at implementere følgende råd: 
 
Det kan være relevant at få konkret rådgivning omkring materialevalget i 
byggeriet, for at undgå skadelige stoffer samt materialer der lever op til 
krav om funktion, levetid , rengøring etc. 
 
Ved at benytte konkrete DGNB-krav til fx materialerne der skal bruges i  
byggeriet, kan andelen af særligt problematiske stoffer reduceres (punkt 6 i 
DGNB-miniguide).  
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Materialer 
Inden for fokusområdet materialer er det følgende forslag til formuleringer 
eller beskrivelser, som bygherren kan bruge i forbindelse med udbuddet, 
for at inddrage bæredygtighed.  

 
 

• Lav en screening af byggeriet efter en af de anerkendte 
certificeringsordninger, fx DGNB. Denne vil indgå i 
bedømmelsen og der tildeles point for denne. Bygningens 
DGNB score må ikke falde i gennem processen. 
 

• Forlange at der foreligger en LCA analyse af de vigtigste 
materialer samt en sammenligning med alternative 
muligheder 
 

• Materialelisten for byggeriet evalueres jf. DGNB punkt 6. 
 

• Navngivne DS standarder skal følges: 
o  
o  
o  
o  

 
• De lovede ydelser måles over et år efter aflevering, hvis de 

ikke er opfyldt er der restriktioner overfor entreprenøren 
 

• Stil krav til at materialer skal have været afprøvet minimum 
10-20 år. Hvis ikke bør byggeriet betragtes som 
forsøgsbyggeri  
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Totaløkonomi – udfordringer  
 

Totaløkonomi er et nyttigt redskab til at sammenligne alternative 
løsninger med forskellige omkostningsprofiler over tid og lave 
følsomhedsanalyser på forskellige scenarier.  

Ofte vil målet være at opnå de laveste totaløkonomiske 
omkostninger for valget af bygningsdele eller hele bygningen. Men i 
en række situationer vil det være vigtigere at opnå et større afkast 
på investeringen, selvom de bygningsrelaterede omkostninger 
stiger. Det kunne fx være for at skabe et bedre indeklima, som kan 
medvirke til at øge medarbejdernes produktivitet, reducere 
sygefravær, gøre kunder mere glade eller bevare herlighedsværdier. 
Udfordringen vil her være at finde en passende balance mellem 
udgifterne og gevinsterne. 

Nogle af de øvrige væsentlige udfordringer ved totaløkonomiske 
vurderinger og beregninger er: 

- Byggeriets parter er vant til at tænke på anlægsøkonomien, 
men tænker sjældent totaløkonomisk. 

- Bygherrer, investorer mfl. kan have forskellige ønsker og 
behov for fleksibilitet i forhold til beregningsforudsætninger, 
når det fx gælder længden af beregningsperioden. 

- Der er usikkerhed om, hvorvidt data er pålidelige og giver et 
retvisende billede. 
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Totaløkonomi – gode råd 
 

Blandt forslagene og anbefalingerne, til hvordan totaløkonomi kan 
inddrages i udbud, er: 

- Bygherrens økonomiske beslutningsproces skal være 
transparent og være baseret på totaløkonomi inkl. Life Cycle 
Cost assessment (LCC). 

- EU's udbudsdirektiv åbner mulighed for, at priskriteriet ikke 
længere snævert skal forstås alene som anlægsprisen, men 
også kan omfatte de samlede levetidsomkostninger, hvis 
bygherren har stillet krav om det i sine udbudsdokumenter. 

- Overvej at udbyde projektet på en sådan måde, at driften er 
en integreret del af udbuddet. 

- Hvis bygherren ikke stiller krav om anvendelse af et bestemt 
værktøj, bør bygherren fastlægge et fælles 
referencegrundlag i form af beregningsperiode, 
kalkulationsrente mv., så beregninger bliver 
sammenlignelige og konsistente. 

- Følsomheden af totaløkonomiske beregninger præges i 
prioriteret rækkefølge af: 1) Kalkulationsrenten, 2) levetider 
og genopretnings- og vedligeholdsprocenter, samt 3) 
konkrete driftsdata som fx forbrug. 
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Eksempler til inspiration 
Som en del af workshoparbejdet blev deltagerne bedt om at komme med 
eksempler på danske byggerier, hvor der i større eller mindre grad er 
indtænkt bæredygtige elementer. Ud fra dette kan følgende liste 
opsummeres: 
 
Projekter for inspiration specielt med tanke på arkitektur og proces: 

• Økohuset i Skejby 
• Seden Huse (Odense) 
• Børnehave på Nørrebro 
• ”Kamelen” Miljøcenter – KMC Nordhavn 
• KPMG’s hovedsæde ved Flintholm 
• Mini CO2husene – Upcycle house i Nyborg 
• Katedraler, 4-800 år gamle bygværker 

 
Projekter for inspiration specielt i forbindelse med indeklima: 

• Simuleringer af indeklima for LOGO i Flex-office inden udbud 
• Sundhedshus Pandrup 
• Vallensbæk kommune, ESLD projekt 
• Copenhagen Port Company House i Nordhavn 
• SE domicil i Esbjerg 

 
 
Projekter for inspiration med tanke på materialevalg: 

• Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup 
• ”Kamelen” Miljøcenter – KMC Nordhavn 
• Mini CO2husene – Upcycle house i Nyborg  
• Greenlighthouse 
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Her kan du få mere at vide 
 
BREEAM, Design and assessment method for sustainable buildings, 
http://www.breeam.org/  
 
DGNB, Mini-guide til DGNB, http://www.dk-gbc.dk/publikationer/mini-
guide-til-dgnb.aspx 
 
Erhvervs- og Boligstyrelsen, ”13 tips om totaløkonomi”, 2002, 
http://erhvervsstyrelsen.dk/file/1166/trettentips.pdf 
 
LEED, Leadership in Energy & Environmental Design, 
http://www.usgbc.org/leed 
 
InnoBYG, ”Den bæredygtige byggeplads - Forslag til udbudskrav”, 
Inspirationsfolder, 2014, 
http://www.innobyg.dk/media/52032/byggepladsfolder_30042014-
final.pdf 
 
Værdibyg, Vejledninger og værktøjer, 
http://www.vaerdibyg.dk/index.php?option=com_docman&task=cat_view
&gid=12&Itemid=301 
 
 
 

http://www.breeam.org/
http://www.dk-gbc.dk/publikationer/mini-guide-til-dgnb.aspx
http://www.dk-gbc.dk/publikationer/mini-guide-til-dgnb.aspx
http://erhvervsstyrelsen.dk/file/1166/trettentips.pdf
http://www.usgbc.org/leed
http://www.innobyg.dk/media/52032/byggepladsfolder_30042014-final.pdf
http://www.innobyg.dk/media/52032/byggepladsfolder_30042014-final.pdf
http://www.vaerdibyg.dk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=12&Itemid=301
http://www.vaerdibyg.dk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=12&Itemid=301
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