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LCA LCC Cirkulær økonomi



Udvikling af 
udbudskrav
Generering af ny viden, 
f.eks. udbudsskabeloner, 
udviklingsprojekter, 
tværfaglige samarbejder

Definering af fokus
F.eks. udvælgelse af delmål: 
12.5, 12.6, 12.7 & 12.8

Løbende udvikling 
og implementering



Spraglehøj









Der stilles explicit krav til udførelse af LCA beregninger

Der stilles explicit krav til udførelse af LCC beregninger 

Der stilles krav om DGNB mærkning på alle større 
anlægsprojekter. 

Der stilles krav om DGNB ved grundsalg og salg af 
større ejendomme.

Der stilles krav til genbrug og genanvendelse

Der stilles krav til redegørelse for design for adskillelse
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Der bygges for 

komplekst.

Der anvendes for mange 
forskellige materialer.

Bygbarhed er ikke et 
mål.

Ansvar placeres 
unuanceret.

Der arbejdes ikke målrettet 

med risiko på 
bygherresiden.

BEHOV FOR ET PARADIGMESKIFTE
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LÆRINGS-

PROCES 
Ved at insistere på en mere simpel byggemetode, 
kan den samlede risiko nedbringes. 

Ofte medfører mere simple cirkulære 
byggemetoder, at traditionel risiko placeres 
anderledes.  

I praksis kan det betyde at bygherre må tage 
ansvar for processer, der normalt ligger hos 
rådgiver eller entreprenør.
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 PRAKTISKE 
FORSØG

Erfaringer  fra projekterne 
indarbejdes i 

myndighedspraksis 

og udbudspraksis



MILJØMÆSSIG
KVALITET

55% lavere 
CO2 udledning 

ØKONOMISK 
KVALITET

20% lavere 
anlægsudgifter

SOCIAL 
KVALITET

75% af udgifterne 
går til lokale lønningerTegnestuen 

Vandkunsten
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    UDBUDS-
PRAKSIS

ERFARINGER FRA 
UDVIKLINGSPROJEKTER 

OVERFØRES TIL 
KOMMERCIELLE UDBUD

Der 
konkurreres på:

Krav til 
genanvendelse af 

byggematerialer

Krav om jordbalance

Krav til LCA 
beregninger
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Closing the loop for 
urban material flows

Europæisk samarbejde omkring genanvendelse 
af byggeaffald og jord på tværs af syv byer

● Apeldoorn, Holland

● Bodø, Norge

● Mikkeli, Finland

● Porto, Portugal

● Sevilla, Spanien

● Høje-Taastrup, Danmark

● Roskilde, Danmark


