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Miljømæssige indvirkninger



Juridisk baggrund



Anbefalede GPP-krav



”Best practice”-eksempler



Nyttige links
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PRIMES
Offentligt indkøb og produkter med høj miljømæssig
gearing

PRIMES
Indvirkninger på miljøet forårsaget af
byggesektoren


© Photo courtesy of askpermission by ICLEI

Energiforbruget af varme, afkøling, ventilering, varmt
vand og elektricitet fører til CO2-udledning



Forbruget af naturressourcer



Forbruget af vand under både konstruktionsfasen og
under anvendelsesfasen



Udledning af skadelige stoffer under produktion eller
kassering af byggematerialer, som kan være

sundhedsskadelige samt føre til luft –og vandforurening

PRIMES
Indvirkninger på miljøet forårsaget af
byggesektoren
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Negative indvirkninger på helbredet for dem, der benytter
bygningen grundet skadelige stoffer i byggematerialer



CO2-udeldning grundet transport af materialer og
produkter



Generering af skrald og affald

PRIMES
Bebyggelsesprocessen som et system

PRIMES
GPP-kriterier, som kan bruges til at afhjælpe
negative miljøpåvirkninger
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Maksimér miljøforbedrende tiltag omkring byggeprocessen



Garantér højenergieffektive standarter for opvarmning,
afkøling, ventilering, varmt vand og elektronisk udstyr.



Indgå garantisikre kontrakter med energileverende firmaer



Sørg for at fremme brugen af lokale, vedvarende
energikilder (L-VEK) og højenergieffektiv
kraftvarmeproduktion
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PRIMES
GPP-kriterier, som kan bruges til at afhjælpe
negative miljøpåvirkninger
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Inkorporér en systematisk livscyklustilgang (LCA) i vurderingen af
byggematerialer



Understøt brugen af bæredygtigt fremskaffede ressourcer og
konstruktions-og isoleringsmaterialer



Understøt anvendelsen af kvalitetssikre vandbesparelsesteknologier
og reducér brugen af ferskvand under konstruktionsprocessen



Frem anvendelsen af ikke-giftige byggematerialer, og anvend i

stedet genanvendeligt råmateriale til bebyggelse
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PRIMES
GPP-kriterier, som kan bruges til at afhjælpe
negative miljøpåvirkninger
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Understøt anvendelsen af alternative materialer
fremfor skadelige materialer ved at benytte
genbrugsmaterialer fra gammel bebyggelse



Anvend energieffektive køretøjer til transport samt til
betjening på byggepladsen



Benyt effektive systemer til styring af leveringskæden



Minimér produktionen af skrald og affald, og sørg for
grundig og korrekt affaldshåndtering.
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PRIMES
Direktivet 2002/91/EC
EU Direktivet om miljørigtige bygninger



Alle medlemslande skal udvikle en
udregningsprocedure til bestemmelse af
bygningers energimæssige ydeevne i
overensstemmelse med en række krav.



Medlemslandene kan frit vælge en metode til
udregning af energimæssig ydeevne, så længe
metoden ligger inden for de fastsatte rammer



Ingen enkelt metode, indikator eller perfomance
benchmarker til energimæssig ydeevne kan
gøre sig gældende i alle lande
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PRIMES
Direktivet 2010/31/EU (omarbejdning)
EU Direktivet om miljørigtige bygninger


Fra d. 31. december 2020 skal nye bygninger i EU forbruge det,
der omtales som ‘næsten ingen energi’



Offentlige myndigheder skal gå i spidsen og statuere det gode
eksempel ved at bygge/købe/leje ‘næsten ingen energi’forbrugende bygninger fra d. 31. december 2018



En harmoniseret udregningsmetode skal benyttes for at
fremme et MS-minimumskrav for energimæssig ydeevne,
hvilket betyder, at man nærmer sig et mere optimalt
omkostningsniveau.



Der vil blive påkrævet en mere detaljeret og grundig
procedure for udstedelse af energiattester, samt vil en
indførelse af kontrolsystemer med det formål at kontrollere
rigtigheden af ydeevnecertificeringer blive pålagt offentlige
myndigheder

© Photo courtesy of ICLEIbooklet by ICLEI

PRIMES
Direktivet 2006/32/EC
EU Direktivet om energieffektivitet i slutanvendelsen og
Energitjenesten

Offentligt indkøb i forhold til at reducere
energiforbruget. Bl.a. ved at man indkøber
førnævnte højenergieffektive teknologier
© Photo courtesy of ICLEIbooklet by ICLEI



Påvirke udvælgelse samt køb af energidrevet
udstyr til bygninger, herunder elektriske
pumper, lysanlæg, IT-udstyr og hårde
hvidevarer

PRIMES
Omkostningsovervejelser


I løbet af bygningens levetid vil drifts –og

vedligeholdelsesomkostningerne overgå omkostninger forbundet med
selve konstruktionen af en bygningen


Under designprocessen kan man skabe de største miljørigtige

forandringer på de 85% som driftsomkostningerne maks. må bestå af.


Der er store fordele ved at indarbejde teori om livscyklusomkostninger
som en del af standartproceduren, når konstruktionsarbejdet skal

igangsættes. Hermed kan man give et kvalificeret skøn på, hvad
byggeprojektet kommer til at koste, da alle potentielle udgifter tages til
overvejelse.


Der findes varianter imellem nationale og EU LCA-værktøjer.
© Photo courtesy of Invisibleviva_dreamstime by ICLEI

PRIMES
Anbefalinger: Genstandsfeltet


Inkludér bæredygtighedsaspekter i
genstandsfeltet
Eksempel:
Efterlev fastsatte standarter for
energieffektivitet under konstruktionen af
nye energieffektive bygninger, ved at
anvende miljøvenligebyggematerialer.
Miljøvenlige materialer skal også
anvendes til renovering (‚GPPkursusmateriale‘).

Source: © Image courtesy of Witthaya Phonsawat at FreeDigitalPhotos.net

PRIMES
Anbefalinger: Tekniske specifikationer


Krav og begrænsninger for energiforbruget: Bygningens samlede
[netto/endelig/primær] energiforbrug (opvarmning, afkøling, varmt
vand, ventilation og elektricitet) er [X] % lavere end det maksimalt
tilladte i henhold til det pågældende lands lovgivning.



Oplæring i energieffektivitet: Den ansvarlige for et givent offentligt
byggeprojekt skal tildeles undervisning i energieffektiv anvendelse af
bygningen. Dette skal ske, når byggeriet er afsluttet. Den udbydende
skal skitsere indholdet af uddannelsen.



Lokal VEK (L-VEK): Minimum [X] % af energiforbruget
[netto/endelig/primært] skal leveres af lokale vedvarende
energikilder (L-VEK). L-VEK dækker over vedvarende energikilder,
som er placeret inden for byggepladsens areal. (f.eks. Solpaneler,
biomassekedler, vindturbiner osv.)

PRIMES
Anbefalinger: Tildelingskriterier


Bebyggelsesopgaven tildeles til
Det mest fordelagtige bud – rent
økonomisksom betegnes, MEAT.
(”Most Economically Advantageous Tender”)

Source: © Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net



Innovativ, energieffektiv byggeservice: Udarbejd konkrete forslag
til, hvordan man indarbejder energieffektiv belysning, opvarmning
og afkøling af lokaler, højeffektiv kraftvarmeproduktion samt
ventilation i bygningen. Vurdér på baggrund af dette de anslåede
energibesparelser samt brugen af energineutrale komponenter.



Lavest mulige energiforbrug og brugen af lokale RES-ressourcer
og/eller højeffektiv kraftvarmeproduktion: Point tildeles på
grundlag af en glidende skala og rangerer mellem det bedste og
det dårligste bud

PRIMES
Anbefalinger: Fremadrettede idéer

PRIMES
Miljømærker


Der findes intet generelt anmærkningssystem,
der beskriver bæredygtig/miljørigtig bebyggelse



Der findes dog flere forskellige miljømærker, som
beskriver forskellige materialer og forskellige typer
bebyggelse.



De miljømæssige kriterier, der ligger til grund for
miljøanmærkningerne, kan være værdifulde i
forhold til udviklingen af nye miljøkriterier.



Selve miljømærkerne demonstrerer, at
bebyggelsen overholder de ovennævnte kriterier

PRIMES
Eftermontering af bygninger


Eftermontering af eksisterende bygninger er ofte mere omkostningseffektivt
end at igangsætte ny bebyggelse.
 Det er vigtigt at igangsætte energibesparende eftermonteringer for at
reducere energiforbruget og udgifterne til opvarmning, afkøling samt
belysning.
Anbefalinger:
 Genoptage alle energi- og vandsystemer for at vurdere om de arbejder på
optimalt ydeevneniveau: Derefter bør alle energi- og vandsystemer
opgraderes så forbruget minimeres.
 Vurdér hvor i bygningen, der er størst færden, og placér derefter mulighed
for lysindfald samt HVAC og lyssensorer passende steder på baggrund
heraf. Anvend energieffektiv belysning i forhold til de rum og arealer, hvor
det giver mening.
 Udarbejd en plan for optimering af genbrug og genanvendelse af nedrevne
vragrester og anlægsaffald, for at minimere mængden af spildt materiale,
der sendes på lossepladsen.

PRIMES
Eftermontering af bygninger







Undersøg om naturlig ventilation og frisk luft er mulige alternativer
til at afhjælpe gener ved for høje/lave indendørstemperaturer
Undersøg mulighederne for anvendelse af vedvarende energi, der
kan opveje for køb af fossile brændstoffer
Overvej solafskærmning til vinduer og døre, herunder dem, der
genererer elektricitet ved solcelleenheder (PV).
Erstat eksisterende vinduer med højtydende vinduer, der egner sig
til klimaet og til eksponering. Hvis bygningen kræver et
sikkerhedsgennemsyn, så vurdér da køb af trykresistente vinduer.
Hvis bygningen er placeret i nærheden af megen støj, overvej da
støjisolerende vinduer.
Vurdér og overvej hvorvidt bygningen kan dele energikilde, med
tilstødende bygninger, i fald bygningen er placeret i en klynge af
tilstødende bygninger.

PRIMES
Eftermontering af bygninger










Balancér både bæredygtighedsmål og sikkerhedsmål i
byggeprojektet, herunder beskyttelse af bygningen og brugerne af
bygningen mod naturlige og menneskeskabte katastrofer.
Visse renoveringer på stedet kan forbedre bygningens
energimæssige ydeevne, ved bl.a. at reducere varmeø effekten.
Afgør hvorvidt et koldt tag eller et grønt tag er omkostningseffektive
metoder til at reducere varmeø effekten og
regnvandsoverfladevand.
Ansæt Energy Star og/eller et grønt byggevurderingsfirma til at tilse
eksisterende bygninger: LEED til eksisterende bygninger: Drift og
vedligeholdelse(LEED EBOM) eller Green Globes til eksisterende
Bygninger til vurdering af bygningens energimæssige ydeevne.
Til gennemsyn af historiske bygninger bør man opdatere
bygningens systemer, således at de kan opretholde en balance
mellem originale byggematerialer og behovet vand-og
energibesparelser

PRIMES
Eftermontering af bygninger






Imens renovationen står på, benyt da lejligheden til at indarbejde
bæredygtige drifts –og vedligeholdelsesprocedurer og skift til
miljøvenlige rengøringsartikler.
For at sikre sig, at en nyrenoveret bygning fortsætter med at yde på
planmæssig vis, bør man måle bygningens miljømæssige ydeevne
på jævnlig basis
Hvis ikke der allerede er installeret målere, så sørg for at opsætte
målere for elektricitet, gas, vand og andre forsyninger. Intelligente
målere er at fortrække til at måle forbrug, efterspørgslen på en
forsyning samt til at øge lejeransvarligheden.

PRIMES
”Passivt hus”-konceptet






En god og relativ billig metode til at opnå betydelige
energibesparelser i boliger og andre bygninger
En opnåelig metode at efterleve for en bred vifte af bygningstyper
(herunder renoveringsarbejde)
Det er en god idé at inkludere ”Passivt hus”-specifikationerne, som
minimumskrav i et byggeprojekt.
De grundlæggende designprincipper ved konceptet, ”Passivt hus”:


Reducér varmetabet (f.eks. ved isolering)
 Reducér elektricitetsforbruget ( f.eks. ved intelligent belysningssystem)
 Udnyt den naturlige varme fra solen (f.eks. ved at orientere vinduerne i
retningen af dagslys)
 Registrér og kontrollér energiforbruget og vælg en miljørigtig kilde
(f.eks. solpaneler, CHP eller biomassekedler)

PRIMES
Andre initiativer og projekter


SCI-Netværket
Dette netværk består af offentlige myndigheder, som ønsker at
indkøbe innovative og bæredygtige løsninger til deres

byggeprojekter. De deltagende myndigheder samarbejder i dette
europæiske netværk om at finde de bedste løsninger inden for
offentligt indkøb. Derudover undersøger SCI-Netværket, hvordan
man fremmer innovation og bæredygtighed i offentligt indkøb.

PRIMES
Andre initiativer og projekter


BUILD-UP
Web-portalen, BUILD-UP, har til formål:
 At høste frugten af Europas kollektive viden om energivenligt
bebyggelse


At samle praktikere og fagpersoner i fora, hvor de har mulighed
for at vidensudveksle og dele gode arbejdsmetoder



At tilvejebringe viden til offentlige myndigheder om lovgivning,
værktøjer og retningslinjer, på baggrund af erfaringer fra andre
byer, regioner og/eller lande



At gøre det muligt for fagprofessionelle at dele ekspertviden
med hinanden

PRIMES
Andre initiativer og projekter



Covenant capaCITY-platformen har et væld af lærings-og
undervisningsmoduler om GPP og kan bruges som et middel til
at implementere SEAP-tiltag



Når du er registreret på hjemmesiden har du adgang til en
masse information om GPP, bebyggelse m.v. til opsætning eller
revision af SEAPs



Hjemmeside: www.covenant-capacity.eu

Source: © www.covenant-capacity.eu

PRIMES
Eksempel: Overblik over et bud


Sag: Konstruktionsarbejde på en folkeskolebygning, som skal møde kriterierne for
”Passivt hus”



Tekniske specifikationer: Bygningens primære energiforbrug skal være mindst
10% lavere end det påkrævede minimumskrav for nye bygninger baseret på
standarten X



Udvælgelseskriterier: Den budgivende aktør skal kunne påvise sin tekniske
kapacitet, hvis denne eksempelvis ønsker at opføre en bro i et beskyttet område.
Den tekniske kapacitet kan eksempelvis bevises ved fremvisning af et certificeret
miljøledelsessystem (EMS), som giver tilladelse til specifikke byggeprojekter



Point og tildelingskriterier: Der tildeles ekstra point for procentdelen af det
endelige energiforbrug, som forsynes af lokale, vedvarende energikilder (herunder
også acceptabelt RES). Bemærk at denne procentdel skal være højere end det
fastsatte minimumskrav, som fremgår af de tekniske specifikationer. (I det følgende:
specifikationer i vurderingsordningen, herunder bonuspointsystemet)

PRIMES
Eksempel: Overblik over et bud
Tildelingskriterier:


Der tildeles bonuspoint til de bud med det laveste energiforbrug,
samt til bud som benytter lokale, RES-energikilder



Der tildeles bonuspoint til bud, der anvender højeffektiv
kraftvarmeproduktion



Kontrakten vil gå til det bud, som er mest fordelagtigt – rent
økonomisk (MEAT) (Jf. 16. slide)

Preddvor, Slovenien
”Best practice”-eksempel
© Photo courtesy by Slovenia.info by

Introduktion:
 For 17 år siden besluttede man i Slovenien, at kommunen
Preddvor skulle være så energiselvforsynende (independent?),
som muligt


Ved udgangen af 2011 havde Preddvor Kommune indarbejdet
konceptet, ”Lokal Energi”



Som et led i beslutningen om at være en energineutral kommune
investerede man i en lavenergiforbrugende børnehave:


Man opførte en energibesparende bygning, ved at anvende
miljøvenlige byggematerialer, herunder træmaterialer og
vedvarende energi under konstruktionsprocessen. Målet var at
gøre den nybyggede børnehave til en energineutral bygning med
et årligt varmeforbrug på under 15kWh/m² (energiklasse: B1)

Preddvor, Slovenien
”Best practice”-eksempel
© Photo courtesy by Slovenia.info by

Tekniske specifikationer:


Man ville maksimere udnyttelsen af naturligt lys i den nybyggede børnehave,
hvilket betød, at taget skulle egne sig til installation af solcellemoduler samt til
energiproduktion heraf.



De strikse tekniske specifikationer fastsatte et loft for den maksimalt tilladte
varmeoverføringskoefficient (k 0.35K/m2 K). De tekniske specifikationer fastsatte
ydermere hvilke byggematerialer, man måtte anvende til den udvendige samt
indvendige konstruktion (f.eks. tredobbelte ruder osv.)



Specifikationer vedr. opvarmning (opvarmning gennem træ biomasse) skulle
tages til overvejelse under konstruktionen



Krav om overholdelse af lokal, slovensk lovgivning vedrørende varmeoverførsel,
solstrålingsgennemsigtighed (>50%) og brugen af vedvarende energikilder
(>25% af den totale opvarmning)

Preddvor, Slovenien
”Best practice”-eksempler
Resultater:

© Photo courtesy by Slovenia.info by



Naturlige materialer blev brugt til konstruktionen af det meste af bygningen.
Mere præcist anvendte man lærketræ til indbyggede trædøre og vinduer med
tredobbelte ruder



Børnehaven er opvarmet af biomasse fra en centralkeddel i Preddvor.



Der er blevet installeret et centralt ventilationssystem
(luftrekreationseffektiviteten er over 80%)



Et solcellesystem på 96.7 kW er installeret på taget



Børnehaveprojektet har vundet miljøpriser: En guldmedalje for at være den
mest energieffektive offentlige bygning



Prisen er tildelt af den finansielle avis og Den Slovenske EKO-Tildelingsfond
For Miljøvenlige Selskaber i 2012
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Yderligere viden om bæredygtig konstruktion og bebyggelse:


Procura – kriterier for byggeri og anlægsrenovation
http://www.procuraplus.org/fileadmin/files/Manuals/English_manual/Proc
ura__Manual_Chapter6f_-_Buildings.pdf



GPP-kriterier:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_prod
uct_sheet.pdf



Bæredygtigt konstruktion og innovation gennem offentligt indkøb
http://www.sci-network.eu/



BUILD-UP: EU-portalen om energieffektive bygninger
http://www.buildup.eu/



INSPiRe-projektet om innovative og energieffektive bygninger
http://www.inspirefp7.eu/



Covenant Capacity: http://www.covenant-capacity.eu/ (efter registrering
er der fuld adgang til et væld af undervisningsmaterialer)

