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Udvikling i driftsenergiforbrug i nybyggeri
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Fokus på hele bygningens livscyklus



Bygningers klimabelastning
Indlejret klimabelastning
(alt der kan relateres til 

materialer)

Driftenergiens
klimabelastning



Byggesektorens klimabelastning globalt
Indlejret klimabelastning
(alt der kan relateres til 

materialer)

Driftenergiens
klimabelastning

Bringing embodied carbon upfront, WGBC 2019

11% 28%
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Hvordan ser det ud for 
bygninger som vi bygger i dag?



Klimabelastning over bygningens livscyklus
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28%

72%



Der er en stor variation og et stort potentiale

kg CO2-ækv/m2

Lavest 
270

Højest
800



Ny rapport



Sammensætninger af case-bygninger
SBi – 30.06.2020

Boliger
Enfamiliehuse 11 stk.
Rækkehuse 12 stk.
Etageboliger 11 stk.

Kontorer 22 stk.
Andet byggeri 4 stk.
Total 60 stk.



Resultater for 60 bygninger
(nybyggeri)



Mulige referenceværdier



Klimapartnerskabernes forslag til krav

BR FBK
2021 12 8,5
-- --
2030 6 3,5-4



LCA på nybyggeri
Hvad ved vi?

Findes værktøj og viden til at udføre beregninger

Der er en stor forskel i bygningers klimabelastning og derfor et stort potentiale

Det betyder noget at fokusere på optimering af materialeforbrug og se på forskellige alternativer til materialevalg

Det er muligt at stille krav med referenceværdier



LCA ved renovering
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Typer af renovering -
Materialestrømme
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Udvendig efterisolering
Forbedrede fundamenter
Ekstra tagisolering
Nye vinduer
Ny facade
Ny planløsning



LCA case: Sorgenfrivang
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Sorgenfrivang II

Driftsenergi Materialer

Fra SBI-rapport 2015:29



Tilbagebetalingstid
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Fra SBI-rapport 2015:29

Akk. årlige emissioner fra før-energiforbrug

Akk. årlige emissioner fra renoveringsindgreb 
(+materialer, -energiforbrug)
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LCA ved renovering
Hvad ved vi?

Vi har viden – men vi har meget større viden på nybyggeri

Der sættes stor fokus på energirenoveringer mv. i øjeblikket – men vi må ikke glemme materialevalget her, så 
potentialet ved energirenovering ikke bliver spist op af uhensigtsmæssigt materialeforbrug og materialevalg

Fx ved udvendig isolering og så valg af et klimatung facademateriale

Det er vigtigt at se på den miljømæssige tilbagebetalingstid på forskellige renoveringsløsninger



LCAbyg
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Nationalt frit tilgængeligt værktøj

Udviklet af SBi for TBST som et led i byggepolitisk 
strategi fra 2014

Første version lanceret i 2015 

Knap 4500 brugere

Omkring 300-600 brugere om måneden

Bruges fx til DGNB certificering, undervisning og af 
private virksomheder – og nu til den frivillige 
bæredygtighedsklasse



Frivillig 
bæredygtighedsklasse



De 9 krav



Kan kommunerne 
stille krav?

Der findes et gratis værktøj - LCAbyg

Der findes en vejledning til LCA fra frivillig bæredygtighedsklasse

Der findes data der gør det er muligt at stille krav til beregning af 
LCA og derved klimabelastningen ved nybyggeri

Det er muligt at stille kravværdier til selve klimabelastningen

Det er muligt at stille krav om beregning af forskellige løsninger 
ved renovering
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