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Agenda

• (Meget) kort om Værdibyg

• Den Bæredygtige Byggeproces

• Bæredygtighedsprogram

• Tillæg til Ydelsesbeskrivelserne om 
Bæredygtighedsydelser

• Spørgsmål og diskussion

2



Et branchefællesskab



We do byggeproces!
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1 Tidsplanredegørelse

2 Kvalitet som tildelingskriterium

3 Perspektiver på faseskift

4 Kend din målgruppe

5 Vælg dit medie

6 Projektoptimering

7 Etablering af samarbejde 

8 Afregning af vinterforanstaltninger

9 Rigtigt fra start

10 Brugerinvolvering

11 Effektiv Prækvalifikation

12 Driftorienteret byggeproces

13 Commissioning-processen

14 Perspektiver på renoveringsprocesser

15 Leverandør- og samprojektering

16 Inddragelse af underentreprenører

17 Afleveringsprocessen

18 Samarbejde og kommunikation i 
renoveringsprojekter

19 Brugere og beboere i renoveringsprojekter

20 Forundersøgelser i renoveringsprojekter

21 Risikohåndtering i renoveringsprojekter

22 Gode Råd i Renoveringsprocessen

23 Renoveringsstrategi

24 Dialog i udbudsprocessen

25 Udbud med forhandling

26 Brugervenlige kontrakter

27 Totaløkonomi i udbud 

28 Totaløkonomiske beslutninger

29 Totaløkonomiske metoder

30 Risikostyring: Værktøjer og eksempler

31 Risikostyring på byggeprojekter

32 Risikostyring i udbud og tilbud

33 Etablering af risikostyring

34 Mediation og mægling

35 Cirkulær nedrivning

36 Udbud af nedrivningsopgaver

37 Miljøkortlægning og nedrivning

38 Strategiske partnerskaber - fra ide til kontrakt

39 Strategiske partnerskaber - samarbejdets 
gennemførelse)

40 Kvalitetssikring

41 Projektgennemgang

42 Fagtilsyn

43 Dilemmaer og beslutninger 
i den cirkulære nedrivningsproces 

44 Samarbejder i 
nedrivningsprojekter

45 Budgettering

46 Økonomistyring

47 Bæredygtigheds-
program

49 Projektgranskning

Hent alle vejledningerne
på www.vaerdibyg.dk

Vejledninger

http://www.vaerdibyg.dk/


Den bæredygtige byggeproces
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Den bæredygtige 
byggeproces

• Vi vil såden set gerne…

• Men få af de oprindelige intentioner og 
ambitioner om bæredygtighed er at finde i det 
endelige, udførte byggeri

• Processen er udfordret

• Vi mangler viden om hvordan man arbejder 
med bæredygtighed i praksis og tilrettelægger 
sine processer derefter



Man kan ikke bygge 
bæredygtigt alene
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Udfordringer i den bæredygtige 
byggeproces
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Udfordringer i den bæredygtige 
byggeproces
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Udfordringer i den 
bæredygtige byggeproces

• Bæredygtighed kræver tydelige visioner og 
prioritering fra starten af

• Der skal skabes en fælles forståelse af 
retningen for det enkelte projekt

• Der skal være et fælles sprog

• ”Det er for dyrt at bygge bæredygtigt!”

• Risici og usikkerhed forbundet med nye 
bæredygtige løsninger skal håndteres



Vi kan ikke gøre ”som vi 
plejer”

Bæredygtighed som ny rammebetingelse 
udfordrer vores processer og kræver et særligt 
fokus.

• Roller, ansvar, koordinering og samarbejde

• Planlægning og optimering

• Økonomi, ressourcer og risiko

• Udbud og indkøb

• Ledelse, organisering og forretning
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Kommende vejledninger

• Bæredygtighedsprogram

• Bæredygtighedsledelse

• Bæredygtighedstiltag

• Risiko (barriere-analyse undervejs)

• Bæredygtighed i udbud

• Økonomi og incitamenter
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Bæredygtighedsprogram



Et produkt af praktikere
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Et produkt af praktikere

• 30+ praktikere

• 5 workshops

• Mere next practice end best practice?

• Vejledning, skema, bilag m.m.

• Find det hele på www.vaerdibyg.dk
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Hvad er problemet?

• De gode intentioner smuldrer i takt med at 

byggeriet udvikler sig

• Der mangler en ensrettet forståelse af begrebet 

og visionen for bæredygtighed i projekterne

• Der mangler en metode til at operationalisere

bæredygtighed og fastholde visionerne

Metode til at stille tydelige krav til 

bæredygtighed i projektet 

– hvorfor og hvordan?
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Hvad er et 
bæredygtighedsprogram?

• Et dokument, som oversætter bygherrens 

overordnede vision til konkrete, operationelle 

målsætninger og krav ift. bæredygtighed for det 

aktuelle byggeprojekt.

• Udarbejdes typisk af bygherren, enten som en del 

af byggeprogrammet eller som et selvstændigt 

tillæg der er koordineret med byggeprogrammet

• Kan ligge til grund for både rådgiveraftale og 

entrepriseudbud. 
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”Det handler om at komme 
fra vision til projekt”
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Et godt bæredygtigheds-
program kan:

• Oversætte og konkretisere bygherrens 

overordnede vision

• Samle og strukturere krav til bæredygtighed, så 

de er tydelige og prioriterede gennem hele 

byggeprocessen

• Understøtte planlægning og koordinering at 

ydelser og løsninger

• Bidrage til at bygherrens indledende ambitioner for 

bæredygtighed realiseres i det endelige byggeri
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Husk!

• Bæredygtighedsprogrammet skal tilpasses det 

konkrete projekt 

• En dag bliver bæredygtighed mainstream…
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Fra strategi til program
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• Et godt bæredygtighedsprogram bygger på en god 

strategi

• Forudsætning: Bygherreorganisationen har en 

overordnet strategi for bæredygtighed – enten i 

virksomhedsstrategien eller 

bæredygtighedstrategien

• Giver indsigt og mandat

• Oversæt og indskriv strategien i bæredygtigheds-

programmet



Når strategien mangler…
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https://forsoegspuljen.almennet.dk/projektbibliotek/dialog-og-prioriteringsvaerktoej-for-baeredygtigt-byggeri/
https://forsoegspuljen.almennet.dk/projektbibliotek/dialog-og-prioriteringsvaerktoej-for-baeredygtigt-byggeri/
https://arkitektforeningen.dk/arkitektforeningen-tilbyder/konkurrencer/verdensmalsbarometer/
https://fbsa.dk/nyheder/roadmap-for-verdensmal


Hvordan udarbejder man et 
bæredygtighedsprogram?

En metode:

• Angrib opgaven fra to sider:
1. Målsætningsskema  
2. Supplerende beskrivelser 

• Tilpas omfanget til projektet

• En iterativ proces
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Målsætningsskema

• Vision: Hvorfor er bæredygtighed en essentiel del 

af projektet, og på hvilken måde kommer det til 

udtryk?

• Tema: Hvordan kan visionen oversættes til et 

projektnært indsatsområde?

• Målsætninger: Hvilke operationelle krav og 

målsætninger skal der til for at udleve visionen?

• Proces: Hvilke processer skal der til for at opnå en 

målsætning?
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Inspiration – FBK og DGNB
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Supplerende beskrivelser 

Se på tværs af:

• Strategi og vision

• Målsætninger og krav

• Proces
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Supplerende beskrivelser 

Strategi og vision

• De relevante dele af bygherreorganisationens 

bæredygtighedsstrategi 

• De overordnede visioner og temaer for det konkrete 

projekt
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Supplerende beskrivelser 

Målsætninger og krav

• Sammenhænge på tværs af målsætninger og krav i 

målsætningsskemaet

• Sammenhæng mellem målsætningsskemaet og 

byggeprogrammet

• Sammenhæng mellem målsætninger/krav og 

projektets rammer (tid, økonomi og kvalitet)

• Skelnen mellem målsætninger og krav 

• Prioritering af målsætninger og krav
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Supplerende beskrivelser 

Proces

• De i målsætningsskemaets specificerede rollers 

omfang og ansvarsområder

• Koordinering og samspil mellem processer i 

målsætningsskema og ift. byggeprogrammet

• Væsentlige grænseflader
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Brug i praksis

• Bæredygtighedsprogrammets målsætninger og krav 

skal omsættes til en bæredygtighedsplan

• Udmøntningen af bæredygtighedsplanen gennem 

bæredygtighedsledelse

• Bæredygtighedsledelse kan varetages af en specifik 

bæredygtighedsleder, af bygherren, 

projekteringslederen eller en helt fjerde

35



36



37



38



Bæredygtighedsydelser 
– et tillæg til YB

39



Et tillæg til YBL og YBB
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Formål

• Gøre det enklere og mere gennemskueligt at indgå aftaler mellem 

bygherre og projekterende om bæredygtighedsydelser. 

• Understøtte bygherren i at definere visioner, målsætning og krav

• Understøtte de projekterende i at afklare omfang og indhold af de 

ønskede ydelser, der omsætter bygherrens ambitioner til konkrete 

løsninger. 

• Bidrage til en entydig forståelse af bæredygtighedsbegrebet 

• Præsentere en standardiseret og struktureret opstilling af 

bæredygtighedsydelser. 
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To dele

• Generelle ydelser

• Bæredygtighedsrådgivning

• Bæredygtighedsledelse

• En række enkeltydelser
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Generelle ydelser
1. Bæredygtighedsrådgivning (Indledende rådgivning)

1.1. Bæredygtighed i ejendomssstrategien

1.2. Bæredygtighedsvision (Ideoplæg)

1.3. Teknisk finansieringsanalyse 

1.4. Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)

2. Bæredygtighedsledelse

3. Forslag

3.1. Dispositionsforslag

3.2. Projektforslag

4. Myndighedsprojekt

5. Udbudsprojekt

6. Udførelsesprojekt

7. Udførelse

8. Aflevering
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Enkeltydelser

• Beskriver specifikke ydelser vedr. forskellige 

bæredygtighedsparametre, f.eks. ydelser vedr. 

certificering, LCA, cirkulært byggeri m.m. 

• Enkeltydelserne ud- og tilvælges af bygherren som 

en del af strategiprocessen og idéoplægget, og 

fastlægges endeligt i bæredygtighedsprogrammet. 

Enkeltydelserne skal udfoldes og tilpasses det 

aktuelle projekt i den konkrete aftale. 

• Enkeltydelserne refererer både til YBB og YBL.
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Enkeltydelser

A: DOKUMENTATION

A.1. Certificering af bæredygtighed

A.2. Bygnings- og materialepas

A.3. Screening for uønskede stoffer

A.4. Variantsammenligninger

B: LIVSCYKLUS

B.1. LCC

B.2. LCA
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E: SOCIAL VÆRDISKABELSE

E.1. Indeklima

E.2. Social foranalyse

E.3. Social commissioning

E.4. Evaluering af sociale effekter

E.5. Social indsats under udførelsen 

C: CIRKULÆRT BYGGERI

C.1. Ressourcekortlægning

C.2. Arealvurdering

C.3. Genbrug og genanvendelse

C.4. Design for adskillelse

D: KLIMA OG MILJØ

D.1. Energi

D.2. Vandkoncept

D.3. Den fossil- eller emissionsfrie byggeplads

D.4. Robusthed i forhold til klimaforandringer

D.5. Biodiversitet

D.6. Kulstoflagring



Ydelsesskemaer

46



Spørgsmål?
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Tak for i dag
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