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Green Building Council Denmark 

Non-profit medlemsorganisation og NGO

375 organisationer og virksomheder er 
medlem – heraf 32 kommuner

Formål at fremme bæredygtigt byggeri i DK

Videndeler og udbyder uddannelser indenfor 
bæredygtigt byggeri



#Bæredygtighed på formel#Medlemsforening - hele værdikæden





Færre ressourcer
(metaller, mineraler, sand, vand, gips…)

Dramatisk fald i biodiversitet
(op til ca 64% i nogle regioner)

Ekstremt vejr, der ødelægger
produktion af fødevarer og de steder mennesker
og dyr bor

Klimaforandringer og resourceefterspørgslen medfører …. 



1970

Paradigmeskiftet…



… at holde den globale temperatur et godt stykke
under 2 grader, gerne under 1,5 grader hvis muligt …

Klima aftalen fra Paris 2015 



I dag bliver 75% af alle
materialer kun anvendt én

gang.
I Danmark producerer vi årligt

ca 4.5 mio. tons bygge- og
anlægsaffald… 

… et stort spild, men også et 
stort potentiale.

Kilde: Trafik- og Byggestyrelsen

Hvorfor fokus på byggeriet



Afledte effekter: Klimaforandringer, 
forurening og tab af biodiversitet  

Eksempel: Skybrud i København 
i 2011, med 135 millimeter regn 
på et døgn. Over 90.000 
skybrudsskader.

Omkring 3750 mennesker dør for tidligt i DK som 
følge af luftforureningseksponering. Kilde: Rapport 
fra Københavns Universitet og Hjerteforeningen, 
januar 2018.

I DK: 95% af naturtyperne og 57% af 
dyrearterne er i ugunstig bevaringsstatus. 
Kilde: Aarhus Universitet, sept. 2019.



Før: bedre kvalitet i byggeriet

• God akustik
• Højt niveau af lydisolering
• Robuste materialer 
• Dagslys og samspil med uderum
• Optimering af drift
• Optimal plandisponering

Skolen på Duevej, Frederiksberg
AART Architects



Nu: fokus på miljøaftryk og biodiversitet

• Lavere miljøaftryk som 
designparameter

• Genbrug
• Screening for miljøfarlige stoffer
• Materialer af højere kvalitet
• Test af tekniske anlæg
• Tiltag til fremme af biodiversitet
• Skønhed med robust arkitektur

Axel Towers, København
Lundgaard & Tranberg Arkitekter



Klimaaftrykket i en bygning



Vonsild Have i Kolding
Boligbygning, 3 etager

FBAB Lisbjerg i Aarhus
Boligbygning, 3 etager

Bærende konsonstruktion: Træ/betonBærende konstruktion: Mursten/beton

DGNB Guld
Certificeret 2015

DGNB Guld
Certificeret 2019

Arkitekt: VandkunstenArkitekt: Luplau & Poulsen
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Politiken Byrum, 8. august 2019

Case: Gellerup Parken i 
Aarhus

Ghettonedrivning op til 3 gange 
mere klimabelastende end 
renoveringer 

Kilde: Vandkunsten

Nedrivning versus renovering



*DGNB som designmanual for
bæredygtigheds-krav i udbud

*DGNB er med til at sikre, at kravene
i udbuddet bliver efterfulgt



Certificeringsordninger er mangfoldige



Formidling af resultat

Formidling af
DGNB-resultat

*DGNB Guld *Guld-plakette



Baggrund for DGNB Byområder
• 2007 Etablering af Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

• 2010 Etablering af Green Building Council Denmark

• 2011 Lancering af DGNB Stadtquartiere (opdateret 2016)

• 2012 Lancering af første manual (kontorbyggeri)

• 2014 Lancering af DGNB Byområder



Foto: Woodsup.dk



Projekter: Deltakvarteret, Frederikssund

Illustration: SLA/Frederikssund Kommune



Projekter: Bryggens Bastion, Amager

Illustration: Arkitema/Tredje Natur



Projekter: Marina City, Kolding

Illustration: COBE/Kolding Kommune



Projekter: CBS Campus Solbjerg, 
Frederiksberg

Illustration: C.F.Møller/Transform



Projekter: Levantkaj, Nordhavn, København

Illustration: Entasis/GHB landskab



Fremmer bæredygtighed gennem
• Tidlig indsats

• Tværfagligt samarbejde

• Integreret designproces

• Analyse (materialevalg, biofaktor m.m.)

• Totaløkonomisk tænkning

• .. og kontrol
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Processen



Hvad er det, der certificeres?

• Certificeringen af byområder vurderer især 
rummene mellem husene, byområdets 
uderum, infrastrukturen og de grønne 
områder, men der tages også hensyn til 
bygningerne i bedømmelsen (med 
grundlæggende værdier)

• Bygningerne selv skal ikke certificeres for at 
en certificering af byområdet er mulig.



Afgrænsning af område til certificering

• Generelt bør området, der certificeres svare 
til afgrænsningen for masterplanen (fase 1) og 
planlægningsgrænserne for lokalplanen (fase 
2 + 3).

• Alle arealer, som ligger inden for 
afgrænsningen af området, skal bedømmes. 
Skulle en grundejer modsætte sig 
certificeringen, eller hvis retlige grunde taler 
imod det, så kan der til DK-GBC ansøges om 
en undtagelse fra afgrænsningen af området. 
Der vil i begrundede enkelttilfælde blive givet 
tilladelse hertil.



Opbygning

3 år
(kan fornyes)

5 år
(kan fornyes)

Ingen udløb
(forsynes med version 
og årstal)



Kriterierne





Vægtning

Oplægsholder
Præsentationsnoter
The weighing and number of subdivisions determines the final share - or importance - of the different criteria.



14 ud af 17 verdensmål



DGNB for bygninger og byområder



Samlet bedømmelse



Oplægsholder
Præsentationsnoter
The weighing and number of subdivisions determines the final share - or importance - of the different criteria.



Oplægsholder
Præsentationsnoter
The weighing and number of subdivisions determines the final share - or importance - of the different criteria.



Opdateringsprocessen
• 1. december 2019 til 20. januar 2020: Inddragelse af interessenter

• 21. januar til ultimo marts 2020: Pilotproces og sammenskrivning

• April 2020: Udgivelse af høringsmanual

• Juni 2020: Endelig manual og første kursus i BYO2020



Udbuddet tager ansvar



• Regeringens klimamål med 70% reduktion af CO2 udslip i 2030
• FNs 17 Verdensmål
• Højere kvalitet i byggeriet
• Soft law forberedelse
• EU’s initiativer med Cirkulær Økonomi
• EU’s Green Deal

Paradigmeskift - opsamling



Tak for i dag!
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