
Den Bæredygtige Byggeplads
Faglig temadag i Videncenter for Energibesparelser i 
Bygninger, 2. December 2020

Rune Østergaard Haven, Teknologisk Institut



Dagsorden
• Hvad er en bæredygtig byggeplads?

• Hvorfor er det et vigtigt fokusområde?

• Byggepladskravet i den Frivillige Bæredygtighedsklasse



Hvad er en bæredygtig byggeplads?

Illustration fra CSR.dk



Klima og CO2

10% af Danmarks CO2 udledning 
stammer fra bygge- og anlægsprocessen 
og de byggematerialer der anvendes på 
byggepladsen



Logistik og materialehåndtering

7-15% af alle 
byggematerialer går til 
spilde i byggeprocessen

Foto fra byg-erfa.dk



Sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladsen



Påvirkning eksternt miljø og 
naboer



Hvad er en bæredygtig byggeplads?

Illustration fra byggeproces.dk

Sikkerhed og godt 
arbejdsmiljø

Lavt energiforbrug

Minimer og sorter 
byggeaffald

Påvirkning med støj 
og støv

Kvalitet i byggeriet 
uden svigt og 
mangler

Minimere spild af 
byggematerialer

Fossilfri maskinpark

Håndværkeren 
anvender elbil
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Hvorfor er byggepladsen så vigtig?

Lavere miljø- og 
klimapåvirkning

Sundere 
indeklima

Holdbar økonomi 
både i opførelse og 
drift

”En bæredygtig byggepladsen er en helt 
afgørende forudsætning for et 
bæredygtigt byggeri”



Frivillig Bæredygtighedsklasse
LCA – Livscyklusvurdering

LCC – Totaløkonomisk 
analyse

Ressourceanvendelse på 
byggeplads

Drift- og vedlige-
holdelsesplan for 
indeklima

Dokumentation af 
problematiske stofferAfgasning til indeklimaet

Detaljeret efter-
visning af dagslys-
niveau

Støj fra ventilations-
systemer i boliger

Rumakustik i boliger



• Guiden er udarbejdet i regi af VEB -
Videncenter for energibesparelser.

• Målgruppe: Entreprenørens og hans 
rådgiver.

• Sådan gør du!



6 delkrav skal dokumenteres



A: Vandforbrug
• Skal i forvejen dokumenteres

• Opstilling og aflæsning af 
vandmålere samt angivelse 
af forbrug



B: Transport af byggevarer og 
jord/råstoffer til byggepladsen
• Detaljeret kortlægning af de fem mest 

betydende byggevarer (vægtmæssigt)

• Mængde (vægt)

• Transportafstande

• Transportform

• Alle led i leverandørkæden (f.eks. 
Producent – grossist – byggeplads)



B: Transport af andre byggevarer og 
jord
• Mængde (vægt)

• Transportafstande

• Transportform

• Produktionssted til byggeplads

• Mulighed for defaultværdier
• 500 km for byggevarer

• 200 km for jord



C: Transport af byggeaffald og jord 
fra byggepladsen
• Mængde (vægt)

• Transportafstande

• Transportform

• Byggeplads til modtager

• Mulighed for defaultværdier
• 200 km for jord og byggeaffald



D: Brændstofforbrug til køretøjer og 
maskinger på pladsen
• Forbrug af brændstof

• F.eks. generator og 
gravemaskine



E: Dokumentation af energiforbrug
• Elforbrug

• Maskiner

• Skurby

• Belysning

• Opvarmning

• Udtørring

• Andet

• Fjernvarme, gas m.v.



F: Spild af materialer
• Spild % af hver enkelt byggemateriale

• Kan beregnes som forskellen mellem 
leveret og indbygget mængde

• F.eks. Afskær, fugtskadet, 
transportskadet

• Mulighed for defaultværdi på 10%



Hvis du vil gøre mere

• Første skridt er at dokumentere ressourceforbruget

• Næste skridt er at reducere ressourceforbruget

Lavere miljø- og 
klimapåvirkning

Sundere 
indeklima

Holdbar økonomi 
både i opførelse og 
drift



3 Guider på VEB
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