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Bæredygtig udvikling 
og bæredygtigt anlæg



Bæredygtig udvikling

“Udvikling, der møder
nutidens behov uden at 
kompromittere fremtidige
generationers mulighed for at 
tilfredsstille deres”



Miljømæssige aspekter i byggeriet er bl.a.….

• Forbrug af vand, el og varme
• Forbrug af kemikalier og 

miljøskadelige stoffer
• Materialevalg og materialeforbrug
• Håndtering af affald
• Grønne regnvandsløsninger og 

biodiversitet
• Bygninger der generer vedvarende 

energi



Sociale aspekter i byggeriet er bl.a….

• Indeklima
• Arkitektur
• Arbejdsmiljø i alle led i 

værdikæden
• Praktikpladser til flygtninge og 

lærlinge – i alle led i værdikæden
• Tilgængelighed
• Ligestilling og diversitet
• Børnearbejde



Økonomiske aspekt i byggeriet er….

• Totaløkonomi: En bygnings 
levetidsomkostninger set over 
hele dens levetid

• Udgifter til anlæg og opførelse
• Udgifter til vedligehold og 

udskiftning
• Udgifter til forbrug af vand og 

energi
• Udgifter til rengøring og renhold



Bæredygtig udvikling

• “Udvikling, der møder
nutidens behov uden at 
kompromittere fremtidige
generationers mulighed for at 
tilfredsstille deres”



Byggematerialer og
miljømæssig bæredygtighed

• Anlæg består af byggematerialer!

• Hvad er det mest miljørigtige byggemateriale?

• Det afhænger af:
• Anvendelsen af byggematerialet
• Forventet levetid
• Forudsætninger; forarbejdning, råmaterialer

mm
• Teknologier; produktion, genanvendelse mm

• Livscyklusvurderinger er centralt!



Livscyklusvurdering 
og EPD’er



Hvad er en livscyklusvurdering?
Produktets livscyklus dækker over 
de processer, som finder sted i 
forbindelse med:

• Udvinding af råmaterialer

• Transport og produktion

• Brug

• Bortskaffelse/genanvendelse



Elementer i en livscyklusvurdering (LCA)



Peter Augusto Hansen

Livscyklusvurderingen



Livscyklusvurderingen



EPD

Environment product declaration –
miljøvaredeklaration

Verificeret af tredjepart

Bruges til at beregne bygninger og 
anlægs miljøaftryk baseret på LCA

Hvad er en EPD?
Baseres på europæiske og 
internationale standarder



En miljøvaredeklaration er en deklaration – ikke et 
kvalitetsstempel! 



Miljøvaredeklarationen

ISO14044

ISO14040

EN15804

• Tre centrale standarder:
• ”EPD-standarden”
• LCA-standarderne

• Krav og vejledning 
• Principper og struktur

• Produktkategoriregler
• EN15805 er et sæt 

produktkategoriregler
• Der findes desuden ”complimentary 

PCR” på nogle produktkategorier

cPCR





EPD - systemgrænse

Systemgrænse (MNR = module not relevant, MND = module not declared)
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LCA-konsulent
Udfører en LCA og udarbejder EPD

2

Verifikator
Uafhængig tredjeparts-

verifikation

3

Programoperatør
Løbende administration og 

udgivelse af EPD

4

Producent
EPD-ejer og indhentning af data 

om materialestrømme og 
forbrug

1

EPD-bruger
Henter EPD til brug i 

beregninger af anlæggets 
klimapåvirkning

5

EPDEPDEPDEPDEPD

Hvad er en EPD – og hvordan bliver den til?



Hvorfor skal vi have 
EPD’er?



Hvorfor EPD’er?
• Overblik over alle miljøeffekter for 

en byggevare
• EPD’er for byggevarer danner 

baggrund for beregning af et anlægs 
klimapåvirkning

• Uden EPD’er bliver LCA ikke specifikt 
for det aktuelle anlæg

• Enighed om, hvordan miljømæssig 
bæredygtighed dokumenteres

• Standardiseret tilgang til 
dokumentation af miljøeffekter



EPD-ejer

Produkt

EPD-bruger

EPD

Hvad er en EPD – og hvad bruges den til?

LCA-byg



Hvad kan du 
bruge en EPD til?
• Klimakrav I bygningsreglementet

• Bygningscertificering (fx DGNB, BREEAM, LEED)

• Frivillig bæredygtighedsklasse (FBK)

• Bygherrekrav

• Branding 

• Produktoptimering



Markedskrav
EU-lovgivning, standardisering 

og CE-mærkning Lovkrav

Hvor kommer kravene fra nu og i fremtiden?



Dokumentation af bæredygtighed

Miljøledelsescertificerin
g iht. ISO® 14001:2015

Frivillig bæredygtighedsklasse i BR 



EPD Danmark



EPD Danmarks rolle
• EPD Danmark er en 

programoperatør 

• Vi administrerer og udgiver 
EPD’er

• EPD Danmark er garant for at 
de lancerede EPD’er
overholder gældende 
standarder og internationale 
aftaler (EN 15804, ISO 14025)



Udvikling i EPD’er
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ECO Platform – harmonisering 

• Paraplyplatform for 
europæiske EPD 
programoperatører

• ECO portal – fælles 
database for EPD’er



MR-aftaler
• IBU
• EPD Norge, EPD 

International (Sverige)
• EPD’er kan uden 3. 

parts verifikation
genudgives

• Øget harmonisering
• Øget synlighed og

markedsføring



Hvor finder du EPD’en?
• Hos den enkelte 

programoperatør
• EPD Databasen – enkeltvis og 

ZIP-fil
• ECO Portal

• API, enkeltvis som pdf og digital 
fil

• Her samles EPD’er på tværs af 
programoperatører

• LCA byg vil indenfor overskuelig 
fremtid kunne hente direkte her 
fra



Guide 1:
Hvad er en EPD?

Guide 2:
Hvad er en EPD – og hvor får jeg fat i en?

Guide 3:
Hvad er en EPD, og hvordan læses den?

Guide 4:
Hvordan læses og bruges en EPD? 

https://www.epddanmark.dk/dokumenter/
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