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1. INDLEDNING

Region Midtjylland vil gerne optræde ansvarligt 

og miljørigtigt - også på byggeområdet. Derfor 

ønsker regionen at gå forrest i kampen om at 

realisere målene om bedre og mere fleksible 

bygninger, der også kan klare fremtidige kli-

maudfordringer.

Ambitionen med disse retningslinjer er at vise 

nogle veje til bæredygtigt byggeri under hen-

syntagen dels til de miljø- og energimål, som 

Regionsrådet har vedtaget, og dels til gældende 

lovgivning. Ligeledes er ambitionen at tilgodese 

de totaløkonomiske betragtninger, der er nævnt 

i Agenda 21-handlingsplanen.

Retningslinjerne vil samle alle de formelle krav til 

bæredygtigt byggeri og vil løbende blive opdate-

ret. De skal således være et værktøj, der gør det 

enklere for bygherren og de projekterende at 

tænke bæredygtighed ind i projekteringen.

Regionsrådet har i Den Regionale Udviklingsplan 

sat det mål, at halvdelen af energiforbruget i 

2025 skal stamme fra vedvarende energi. Det er 

fulgt op af flere miljø- og energimål i den lokale 

Agenda 21-handlingsplan.

I februar 2013 blev Region Midtjylland optaget 

i Partnerskab For Offentlige Grønne Indkøb, og 

har sammen med andre offentlige myndigheder 

sat et mål for bæredygtighed på blandt andet 

byggeområdet. 

Som region skal vi være ambitiøse. Vi skal efter-

spørge nye løsninger hos erhvervsvirksomheder-

ne - nye løsninger, som også vil kunne afsættes 

internationalt. Således bliver virksomhederne 

mere konkurrencedygtige, samtidig med at de 

bidrager til at udvikle vores velfærdssamfund.

Det er denne ”win-win situation”, som retnings-

linjerne skal inspirere til.

Hvem skal bruge disse retningslinjer?

Retningslinjerne gør kortfattet rede for nogle 

vigtige forhold ved planlægning af bæredyg-

tigt byggeri. De er gældende for den generelle 

bygningsmasse, og dermed ikke specifikke 

problemstillinger ved eksempelvis hospitaler. 

Ligeledes er det ikke formålet at redegøre for 

bæredygtighed i bred forstand, men derimod at 

opnå forståelse til at løfte niveauet på regionens 

bygninger.

Der stilles krav til alle regionens ejendomme – 

bygninger og udearealer. De omfatter altså ny-

byggeri, store og små ombygninger samt indkøb 

og drift. 

Det betyder, at alle Region Midtjyllands an-

satte, som på en eller anden måde bestiller eller 

udfører arbejde på bygninger eller udearealer, 

skal bruge dette værktøj. Det samme gælder de 

rådgivere, entreprenører og håndværkere, som 

regionen måtte engagere.

Region Midtjylland anbefaler, at andre offentlige 

ejendomsbesiddere i regionen, private virksom-

heder og privatpersoner, lader sig inspirere af 

retningslinjernes krav, anbefalinger og visioner.
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Sundhedshus Pandrup · Fotograf: Louise Dybbro
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Hvordan bruges den?

Retningslinjerne bruges allerede fra første fase i 

planlægningen af byggeriet. 

Det er vigtigt, at der så tidligt som muligt ud-

arbejdes en dynamisk plan for arbejdet med 

bæredygtighed (udvidet miljøplan). Til dette kan 

der hentes inspiration i disse retningslinjer. 

Afsnittene er opdelt i krav, anbefalinger 

og vision.

Krav:

For kravene gælder, ’følg eller forklar’! 

Det er naturligvis en god forklaring, hvis den 

valgte løsning går videre end kravet, men der 

kan også blive tale om afvigelser på grund af 

særlige forhold, f.eks. ved fredede bygninger el-

ler bygninger med særlige funktioner.

Ved hospitalsbyggeri henvises til regionens 

designguides, hvorfra begrebet ’følg eller for-

klar’ stammer.

Hvor det ikke er muligt at overholde kravene, 

søges ekspertise i Byggeri og Ejendomme.

I forbindelse med renoveringsarbejder kan der 

dog være grund til at fravige nogle af kravene.

Kravene er skærpelser af Bygningsreglementet 

2010, og vil løbende blive justeret når der sker 

ændringer på området. Specielt når Bygnings-

reglementet 2015 indtræffer, forventes der at 

ske ændringer. 

Anbefalinger:

Anbefalingerne bør følges, da det forventes, at 

de bliver krav i kommende opdateringer af disse 

retningslinjer.

Vision:

Visionen er det helhedsbillede Region Midtjyl-

land sigter imod, men måske ikke kan nå på 

kortere sigt. Ved at følge kravene og anbefalin-

gerne, øges mulighederne for at opnå visionen.

Seneste lovgivning er altid gældende forud for 

disse retningslinjer, eksempelvis Bygnings-

reglementet.

 

Barnehånd med jord · Fotograf: Troels Witter
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2. HVAD ER BÆREDYGTIGT BYGGERI?

 

Vision
 » Alt nybyggeri bæredygtighedscertificeres.

Anbefalinger
 » Vedvarende energi anvendes, hvor det er 

hensigtsmæssigt.

 » Ved natkøling indtænkes tunge eller fase-

skiftende konstruktioner.

 » Solafskærmning bør være udvendig eller 

indbygget i trelagsrude.

 » Særligt fokus på lysindfald og placering af 

rum i forhold til verdenshjørner.

 » Særligt fokus på attraktive rum og fleksibel 

udnyttelse af bygning.

 » Undgå vedligeholdelseskrævende 

overflader.

 » Der skal satses på holdbare bygningskom-

ponenter, der er lette at udskifte.

 » Parkeringsforhold bør være i orden, p-hus 

overvejes, stik til el-biler.

 » Udendørs arealer klimasikres og gøres 

indbydende.

DNV Gødstrup - simulering · Hospitalsenheden Vest 
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2.1 Baggrund
Region Midtjylland har i en årrække arbejdet 

med bæredygtigt byggeri. Det vil sige, at der har 

været satset på at nedbringe energiforbruget 

og miljøbelastningen. Nu satses der imidlertid 

bredere, og de menneskelige relationer sammen 

med de økonomiske realiteter fylder mere.

I bæredygtigt byggeri er helhedstankegangen 

væsentlig, og der skal der være:

 » Fokus på miljømæssige, sociale (samfunds-

mæssige) og økonomiske forhold.

 » Fokus på teknik, planlægning og bygge-

grund/område.

Fokus på miljømæssige, sociale 

(samfundsmæssige) og økonomiske forhold.

Bæredygtighed er blevet defineret tilbage i 1987 

af Brundtland-kommissionen, og der har siden 

været enighed om, at der indgår miljømæssige, 

sociale (samfundsmæssige) og økonomiske for-

hold i begrebet.

Fokus på teknik, planlægning 

og byggegrund/område

Ved bæredygtighedsvurdering af bygninger 

anlægges en helhedsbetragtning, der omfatter 

teknik, planlægning/proces samt byggegrunden.

Dette medfører, at der er fokus på bl.a. klima-

skærmens kvalitet, bygningens vedligehold, pro-

jektforberedelse, idriftsættelse og den daglige 

drift af bygningen samt byområdets kvaliteter.

2.2 Ofte stillede spørgsmål
 » Er bæredygtigt byggeri dyrere end an-

det byggeri?

 » Har bæredygtigt byggeri en bedre kvalitet?

 » Kan man se, at det er bæredygtigt byggeri?

 » Er der væsentlige fordele ved bæredyg-

tigt byggeri?

Er bæredygtigt byggeri dyrere 

end andet byggeri?

I Region Midtjylland er det et mål at opføre bæ-

redygtige bygninger, der – hvis det ønskes – kan 

certificeres efter DGNB-systemet. DGNB er valgt 

af den danske byggebranche og støttet af regio-

nerne. Det er vigtigt at forstå helhedstankegan-

gen, der ligger til grund for DGNB, hvor totaløko-

nomi er et gennemgående tema, der vedrører 

mange aspekter af bæredygtigt byggeri. 

Det kan umiddelbart synes dyrere med en bære-

dygtig løsning. Men ved at arbejde helhedsorien-

teret, er det muligt at løse flere problemstillinger 

samtidig, hvilket kan forbedre mulighederne for 

finansiering. Disse retningslinjer viser flere ek-

sempler på dette, f.eks. er gode indeklimaløsnin-

ger medvirkende til, at personalet trives, og gode 

materialer kan bidrage til lavere rengørings- og 

vedligeholdelsesudgifter.

Det er først og fremmest vigtigt med god råd-

givning og et godt samarbejde omkring plan-

lægningen af byggeriet i de tidlige faser. Her 

udarbejdes en samlet plan for byggeriets bæ-

redygtighed.

Det er vigtigt at forholde sig systematisk til alle 

punkter i planen og prioritere indsatsen. Herved 

optimeres resultatet inden for de givne økono-

miske rammer.

Hvis det vælges at certificere byggeriet, vil dette 

medføre en merudgift til ekstra rådgiverarbejde. 

Herudover behøver det ikke at fordyre byggeriet.
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En certificering af byggeriet kan omvendt med-

føre billigere drift, da det sikres at alle bæredyg-

tige tiltag er indarbejdet i projektet.

Hver opmærksom på at hvis bæredygtighedskra-

vene indarbejdes sent i planlægningsforløbet, 

kan det fordyre byggeriet.

Har bæredygtigt byggeri en bedre kvalitet?

Hvis byggeriet er blevet bæredygtigt på bag-

grund af konsekvent god rådgivning og plan-

lægning samt godt samarbejde imellem bygge-

riets parter, vil byggeriets kvalitet sikkert være 

som ønsket. Det vil sige, at der ikke er væsentlige 

fejl eller mangler. Så på den måde vil kvalite-

ten generelt være god og sandsynligvis bedre 

end ellers.

Kan man se, at det er bæredygtigt byggeri?

Som udgangspunkt kan man ikke se, om en 

bygning er bæredygtig. Bæredygtige bygninger 

har ikke nogen bestemte løsninger, der skal 

følges. F. eks. er der ikke krav om solceller eller 

solvarmepaneler, men håndteringen af vedva-

rende energi bedømmes samlet.

Er der væsentlige fordele ved 

bæredygtigt byggeri?

Der er ved bæredygtigt byggeri mulighed for at 

tænke elementer ind, der kan give driftsøkono-

miske fordele, direkte som indirekte: 

 » Energiforbrug kan minimeres.

 » Varmeforbrug kan minimeres og overskuds-

varme kan genanvendes.

 » Godt indeklima kan give mindre fravær og 

større produktivitet.

 » God planlægning og godt samarbejde kan 

give færre fejl og kortere opførelsestid.

 » Klimasikring og koordineret indkøring af de 

tekniske systemer (commissioning) bidrager 

til bæredygtigheden. Desuden kan dette give 

væsentlige fordele f.eks. i form af sikring af 

bygningen imod oversvømmelse og uhen-

sigtsmæssig drift af de tekniske systemer.

I de følgende afsnit er der listet konkrete krav og 

anbefalinger, der bl.a. kan give driftsøkonomiske 

fordele.
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2.3 Planlægning af bæredygtigt byggeri
Fra starten af byggeriets planlægning skal der 

tænkes bæredygtighed ind i projektet. F.eks. vil 

beskrivelserne i udbud blive bedømt, hvis byg-

ningen skal certificeres.

På et tidligt tidspunkt i planlægningsforløbet (in-

den dispositionsforslaget) fastlægger bygherre 

og rådgivere hovedforløbet omkring indarbej-

delse af bæredygtighed. Følgende hovedpunkter 

indarbejdes:

 » Foreløbig plan for bæredygtighed.

 » Beslutning om, hvorvidt byggeriet skal bære-

dygtighedscertificeres.

 » Detailplan for bæredygtighed med krav til 

opfyldelse og dokumentation.

 » At kravene i disse retningslinjer følges og 

tænkes ind, samt at der kigges på anbefa-

linger og visioner, som indarbejdes, hvor det 

er muligt.

I den foreløbige plan for bæredygtighed er det 

vigtigt at have det hele med. Her vil det være 

praktisk at lade sig inspirere af DGNB-systemets 

liste med kriterier. Dette kan være lidt omstæn-

deligt, men det sikrer at intet væsentligt bliver 

glemt. Således sikres det, at planen ikke vil bære 

præg af tilfældigheder, der senere kan være 

med til at forringe bygningens funktioner eller 

fordyre den.

Når der er taget stilling til en eventuel certifice-

ring, er det muligt at prioritere indsatsen punkt 

for punkt. Nogle punkter falder måske ud, og 

andre detaljeres yderligere. Derudover beskrives 

krav til opfyldelse og dokumentation. 

Herefter foreligger detailplanen for bæredyg-

tighed, som danner udgangspunkt for det videre 

arbejde med indarbejdelse af bæredygtighed i 

byggeriet.

Eksempler på fokusområder 

for bæredygtighedsplan

 » Byggevarer og miljøvaredeklarationer.

 » Det lokale miljø.

 » Energi, forbrug og forsyning.

 » Byggeplads, affald, støj.

 » Godt indeklima.

 » Trivsel, tryghed og sundhed (livskvalitet og 

produktivitet).

 » Godt arbejdsmiljø.

 » God tilgængelighed og gode transport-

muligheder.

 » Indpasning i nærområdet.

 » Totaløkonomi – billigt at drive og 

vedligeholde.

 » Fleksibelt over for ændrede funktio-

ner og krav.

 » Tekniske systemer fungerer sammen (com-

missioning).

 » Brugerindflydelse i planlægningen.
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Vindmøller · Fotograf: Henrik Brøns



12

3. KLIMATILPASNING

Vision
 » Alt nybyggeri sikres mod fremtidige klima-

forandringer. 

 » Eksisterende byggeri gennemgås og sikres 

mod fremtidige klimaforandringer.

Anbefalinger
Der udarbejdes en blå strategi, der beskriver 

håndtering af overfladevand ved skybrud.

Strategien kan bl.a. omhandle:

 » Hvor strømmer vandet hen? (Regionen har 

et kort, der viser, hvor vandet samles ved 

store skybrud).

 » Beskrivelse af et beredskab, der kan sikre 

mod uhensigtsmæssigt vand på lavtlig-

gende arealer?

 » Beskrivelse af regnvandets anvendelses-

muligheder. Dette kan eksempelvis være til 

toiletskyl, køling, vanding mv.

Hammel Neurocenter - sansehaven · Fotograf: HE Midt 
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3.1 Klimaets forandringer 
I Region Midtjylland tages klimaforandringer 

alvorligt, og der skal derfor tænkes klimatil-

pasning ind i projekteringen af nyt byggeri. Det 

er nødvendigt at forholde sig til de mulige nye 

klimaforhold og vejrsituationer, vi kommer til 

at stå overfor. IPCC’s rapporter viser generelt, 

at vi i Danmark skal forvente flere voldsomme 

nedbørssperioder, øget vandstand og at vejret 

generelt bliver mere ekstremt. Der forventes 

også flere meget varme sommerdage med tem-

peraturer over 25 grader, hvilket bygningerne 

skal kunne kapere og samtidig sikre et godt 

arbejdsmiljø.

3.2 Hvad kan man gøre for at tage 

højde for forandringerne?

I Region Midtjylland vil vi gerne bidrage til, at 

nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri 

tager højde for disse forandringer. Samtidig vil 

vi kræve, at vi ikke sender problemerne videre 

til naboarealer eller andre modtagere af afled-

ningsvand fra regionens ejendomme. Dette gø-

res særligt ved at holde på regnvandet lokalt og 

ved at mindske solopvarmningen af bygningen.

For at imødekomme den nødvendige klimatilpas-

ning stilles følgende krav til bygningen:

KRAV TIL KLIMAETS FORANDRINGER

 » Vandet fra tagflader anvendes, hvis muligt, 

aktivt til at skabe merværdi.  Grønne tage 

kan medvirke til biodiversitet og det grønne 

islæt i byggeriet. Samtidig medfører det øget 

fordampning af vand til udeluften og dermed 

køling af bygningen. Det grønne tag kan sam-

tidig formindske og forsinke afledningen af 

vand til kloakken.

 » Det skal undersøges, om der er mulighed for 

at anvende lokal afledning af regnvand (LAR-

løsninger). Dette skal være i overensstem-

melse med lokalplanen og kunne lade sig gøre 

i forhold til eksempelvis højtliggende grund-

vand. Eksempler på LAR-løsninger kan ses i 

guidelinen i afsnittet links og litteratur.

 » Der skal udarbejdes en blå strategi for at 

fremme en helhedsorienteret håndtering af 

vandet ved bygningerne. Denne kan anvendes 

til at vurdere, om det enkelte tiltag bidrager 

positivt eller negativt i forhold til fastsatte 

mål. Strategien indeholder således målsæt-

ninger, der er med til at sætte kravene til 

nybyggeriet og renovering.
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4. EL

Vision
 » I 2035 er Region Midtjylland uafhængige 

af fossile brændsler i el- og varmeforsy-

ningen (regeringens målsætning).

 » Eksisterende bygningers elforbrug mind-

skes med 50 % i forhold til standard for 

byggetidspunktet.

 » Ventilation, der kan klare sig stort set uden 

elforbrug i 4-5 måneder (f.eks. naturlig venti-

lation eller solcelledrevet ventilation).

Anbefalinger
El-målere

 » Etablering af infotavler med visning af 

energiforbrug og energiproduktion (info-

tavlens egetforbrug skal naturligvis følge 

retningslinjernes forskrifter).

Belysning / armaturer

 » Ved at anvende arkitektoniske virkemidler 

til at optimere udnyttelsen af dagslys mind-

skes el-forbruget til belysning betragteligt.

 » Der bør anvendes lysarmaturer med LED. 

Ved renoveringer kan det overvejes at 

bruge lysarmaturer med pærer med ind-

byggede sensorer.

 » Hvor det er muligt, kan nød- og panikbelys-

ning indbygges i armaturerne.

Ventilation

 » Faseskiftende eller tunge materialer bør 

overvejes ved natventilation.

 » Lufthastigheden gennem ventilationsag-

gregatet bør ikke overstige 2 m/s.

Tryktabet over komponenterne bør ikke 

overstige flg.:

 » Kanaler 1 Pa/m

 » Varmevekslere 125 Pa

 » Varmeflader 40 Pa

 » Køleflader 100 Pa

 » Posefilter kl. F5 og F7 - 70 og 100 Pa

Overstående værdier kan erstattes med en 

lavere SEL-værdi end foreskrevet i BR10.

 » Naturlig og hybrid ventilation kan anven-

des, hvor dette medfører et mindre ener-

giforbrug end mekanisk ventilation. Det 

skal dog sikres, at luftmængden er regu-

lerbar samt uden kulde- og trækgener.

 » Brug af naturlig ventilation til sommerdrift 

bør overvejes.

 » Filtre bør være af en type, der kan bortskaf-

fes med almindelig dagrenovation.

 » Ved nyetablering af ventilationsanlæg 

med varmegenvinding bør der anvendes 

lavenergi-frostsikring.

Pumper

 » Hvor det er muligt, anvendes motorer med 

frekvensregulering (både våd- og tør-løbere). 

Disse bør styres efter proportionalbånd. 

 » Opkobling af pumper til CTS kan etableres 

via M-bus modul, der overfører alle måler-

data som aktuelle værdier.

Hårde hvidevarer og køleanlæg til køle- 

og frostrum

 » Hvor det er hensigtsmæssigt, udnyttes 

overskudsvarmen fra kondensatoren.

 » Køle og fryseskabe bør hvis muligt tilslut-

tes centralkøleanlæg, så varme ikke af-

gives til rummet. Dette vil øge muligheden 

for at genanvende varmen.

Solceller

 » Solceller kan med fordel anvendes i forbin-

delse med tagudskiftninger.

 » På fladt tag anbefales en hældning på 

mindst 10 grader fra vandret og oriente-

ring mod syd.

 » Det anbefales at vælge en KSO-certifice-

ret leverandør eller / og et produkt med 

KSO-mærkning.

 » Løsningen bør være integreret i bygnin-

gens arkitektur.
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4.1 Generelt om elforbrug
Region Midtjylland er ifølge aftale om Partner-

skab For Offentlige Grønne Indkøb forpligtet til 

at overholde forskellige krav til begrænsning af 

energiforbrug m.v. Desuden vil regionen følge 

Energistyrelsens indkøbsvejledning vedrørende 

energiforbrugende produkter.

Opmærksomheden henledes især på de kon-

krete krav til hvidevarer, belysning, ventilation, 

pumper m.v. Se Energistyrelsens indkøbsvejled-

ning (afsnittet links og litteratur). 

Standbyforbrug og 24-timers-forbrug på elfor-

brugende udstyr af enhver art, skal være så lavt 

som muligt.

Specielt skal alle komponenter til reguleringsud-

styr, herunder CTS komponenter, vælges ud fra 

lavest muligt egetforbrug.

4.2 Belysning / armaturer
De gældende krav til belysningsanlæg og lyskil-

der i Energistyrelses Indkøbsvejledning skal som 

hovedregel overholdes.

Den installerede eleffekt ved uvalgte belysnings-

styrker samt tilsvarende effektiviteter, skal mi-

nimum overholde værdierne i Tabel 1. Værdierne 

er en stramning af bygningsreglementet (BR10) 

der foreskriver, at effektiviteten for almen belys-

ning minimum skal være 50 lm/W og for arbejds-

belysning minimum 15 lm/W.

Tabel 1: Elforbrug belysning

Belysningsstyrke [lx] Maksimalt elforbrug [W/m²] Tilsvarende effektivitet [lm/W]

50 1 50

200 4 50

500 15 33

Elmåler
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4.3 Ventilation
Som udgangspunkt må der ikke anvendes kom-

fortkøling i beboelse og kontorlokaler.

Der satses på solafskærmning, begrænsning 

af spildvarme fra installationer og udstyr samt 

eventuelt natventilation.

De gældende krav til ventilatorer i Energisty-

relsens indkøbsvejledning skal som hovedregel 

overholdes. Varmeflader skal som udgangspunkt 

være vandbårne, og nybygninger skal designes, 

så de kan natkøles med udeluft.

Luftmængden i primære lokaler reguleres i for-

hold til f.eks. CO2-, temperatur- og/eller bevæ-

gelsesmeldere.

Ved varieret luftydelse skal ventilatoren etable-

res med omdrejningsregulering ved frekvensom-

former eller lignende.

Der skal generelt reguleres efter de nødvendige 

luftmængder, så der sikres lavest mulig energi-

forbrug til ventilatorer under alle driftsforhold.

Anlæg skal stoppe i de perioder, hvor der ikke 

er behov for ventilation. Dog skal brandkrav 

overholdes.

KRAV TIL VENTILATION

 » CO2-følere må maksimalt have et energifor-

brug på 0,5 W. 

 » Kombinerede temperatur- og CO2-følere må 

maksimalt have et energiforbrug på 1 W.

 » Hvor der er CTS-anlæg, skal ventilationsan-

læg tilkobles dette, så betjening kan ske her-

fra (eller web-opkobling). Manuel betjening 

skal dog altid overvejes.

 » Hvor der ikke er CTS-anlæg, placeres be-

tjeningspanelet let tilgængeligt – dog un-

der hensyntagen til at undgå uautoriseret 

betjening.

 » Anlæg større end 3.000 m³/hr forsynes med 

bimåler forberedt for fjernaflæsning på såvel 

el som varme. Anlæg med et energiforbrug 

større end 3.000 kWh/år skal altid forsynes 

med bimåler jf. BR10. Målere skal tilsluttes 

CTS med mulighed for signal til regionens 

energiregistreringssystem EnergyKey.

 » Ventilationsaggregater skal anbringes, så der 

er let adgang for bl.a. service og rengøring. 

 » Ved nyanlæg skal varmerør og ventilationsag-

gregat og kanaler, normalt placeres inden for 

klimaskærmen.

For ventilationsanlæg med vandbårne varmefla-

der gælder følgende:

 » Vandmængderegulering ved strengregule-

ringsventil.

 » Automatisk regulerende cirkulationspumpe, 

som stoppes, når anlægget ikke er i drift, og 

der ikke er frostrisiko.

 » Anlæg skal dimensioneres efter fremløbstem-

peraturen, normalt maks. 55 grader celsius.

KRAV TIL BELYSNING / ARMATURER

 » Der skal anvendes armaturer med lavenergi-

kilder (sparepærer, kompaktrør, LED, LCD og 

lignende med energimærke A eller bedre).

 » Lysstofarmaturer skal være med elektronisk 

forkobling og T5-rør eller lignende.

 » Dæmpbare armaturer må højst have et 

standbyforbrug på 1 W (fra 2016 0,5 W).

 » Belysningsanlæg forsynes med sensorer, der 

automatisk slukker for lyset, når der ikke er 

personer i zonen. Gangarealer, kontorer eller 

lignende får desuden sensorer, der /regulerer 

lyset efter dagslyset. Bevægelsesmeldere og 

luxfølere må maksimalt have et standbyfor-

brug på 1 W (fra 2016: 0,5 W).

 » I primære rum skal lyset som udgangspunkt 

tændes manuelt og slukkes automatisk.

 » Belysningsanlæg skal opdeles i zoner, der 

sikrer, at de enkelte komponenters driftstid 

begrænses mest muligt (f.eks. efter dagslys 

og benyttelse).
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Mindste temperaturvirkningsgrader for varme-

genvinding for ventilationsanlæg fremgår af 

Tabel 2. Varmegenvinding regnes som tør gen-

vinding iht. DS 447.

Tabel 2: Mindste virkningsgrad for varmevekslere

4.4 Pumper
Energistyrelsens indkøbsvejledning anvendes.

Cirkulationspumper skal normalt være auto-

matisk regulerende, og vådløberpumper, som 

anvendes i vand- og varmeanlæg, skal være 

forsynet med isoleringskappe.

Styring af pumper skal tilsluttes CTS-anlæg, 

hvor disse findes (min. med start/stop funktion).

Det skal sikres, at pumpekapaciteten tilpasses, 

så den hverken over- eller underdimensioneres.

4.5 Hårde hvidevarer og køleanlæg 
til køle- og frostrum
Almindelig husholdning:

Husholdningsmaskiner / hårde hvidevarer indkø-

bes iflg. Energistyrelsens indkøbsvejledning for 

hårde hvidevarer til husholdninger. Afhængig af 

type ligger mindstekravet fra A til A++.

Vaskemaskiner og opvaskemaskiner tilkobles 

varmtvandsforsyningen, hvor tilslutning er mu-

lig, og det totaløkonomisk kan betale sig.

Storkøkken:

De gældende krav til hårde hvidevarer i Energi-

styrelsens indkøbsvejledning for professionelle 

hårde hvidevarer skal overholdes.

Vekslertype Virkningsgrad [-]

Roterende varmeveksler 0,85

Pladevarmeveksler 0,75

Boliger – uanset vekslertype 0,80

KRAV TIL HÅRDE HVIDEVARER OG 
KØLEANLÆG TIL KØLE- OG FROSTRUM

 » Ved køle- og frostkapacitet over 3.000 liter 

skal der etableres køle-/frostrum, der så vidt 

muligt tilsluttes centralkøleanlæg.

 » Hvor der ikke er fordærvelige varer, slukkes 

automatisk for køleautomater, kolde jomfru-

er, kølemontrer mv. uden for brugstiden.
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4.6 El-kabler og kabelbakker

4.7 Solceller og husstandsmøller
Solceller må ikke opsættes, hvor de giver gener 

eller genskin. 

Husstandsmøller opstilles, hvor det er relevant.

4.8 El-målere
Følgende krav gælder for elmålere:

 

KRAV TIL EL-KABLER OG KABELBAKKER

 » Kabler og kabelbakker skal være PVC-fri og 

skal være modstandsdygtige overfor sollys.

 » Ved nybyggeri skal der normalt for hovedkab-

ler vælges større tværsnit end dimensione-

ringsnormen kræver, for at reducere effektta-

bet i hovedkablerne samt sikre fremadrettet 

udfordringer.

KRAV TIL EL-MÅLERE

 » På nye hovedmålere (afregningsmålere) 

etableres forbindelse til EnergyKey, der er 

regionens system for energiregistrering.

 » Ved nybyggeri skal forbrug opdeles i: Byg-

nings-el og procesafhængigt el-forbrug (f.eks. 

en måler til kontorarbejdspladsers el-forbrug, 

til tekniske installationer og edb-strøm.)

 » Der skal installeres målere på selvstændige 

driftsenheder som f.eks. produktions-køkke-

ner, serverrum, og større brugsgenstande 

f.eks. scannere m.v.

 » Målere skal som udgangspunkt tilsluttes CTS 

med mulighed for signal til EnergyKey. 

 » Aktive tiltag som eksempelvis solceller for-

synes med separat måler, så det er muligt at 

følge produktionen. Denne måler tilsluttes 

CTS med mulighed for signal til EnergyKey.

 » Hvor der ikke er CTS skal anlæg kunne tilgås 

via web-opkobling.
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5. VAND

5.1 Vandarmaturer
Som udgangspunkt installeres berøringsfrie 

vandarmaturer.

Armaturer skal være med 5 års drypgaranti og 

installeres med maksimal vandgennemstrøm-

ning jf. Tabel 3.

Tabel 3: Maksimal vandstrøm for armaturer

5.2 Toiletter

 

Vision
 » Til udendørs vandkunst, springvand og 

havevanding anvendes regnvand. Uden-

dørs vandkunst kan eksempelvis bruges i 

forbindelse med køleanlæg.

Anbefalinger
Vandarmaturer

 » Det anbefales at indkøbe armaturer, hvor 

den maksimale vandmængde kan forud-

indstilles.

 » Armaturer med 10 års drypgaranti 

anbefales.

Toiletter

 » Hvor det er muligt (og totaløkonomisk for-

svarligt) anvendes regnvand til toiletskyl. 

Bygningsreglementets liste, der viser hvor 

anvendelse af regnvand til toiletter ikke er 

tilladt, skal altid overholdes.

Produktion og forsyning af varmt brugsvand

 » Varmtvands- og cirkulationsledninger samt 

varmtvandsbeholdere/-vekslere bør isole-

res med 25 % over gældende normkrav.

 » Ved udskiftning af varmtvandsbeholdere 

uden for fjernvarmeområder installeres 

solvarmeforberedte varmtvandsbeholdere 

eller solvarme.

 » Hvor der er uforholdsmæssigt lange rør-

stræk og lille varmtvandsforbrug, etable-

res små, el-opvarmede beholdere, gerne 

suppleret med solvarme.

 » Det bør i øvrigt altid overvejes, om varmt-

vandscirkulation, el-tracing eller kemi er 

den bedste løsning i det enkelte tilfælde.

Vandrør

 » Pex- og alupex anbefales, hvis de er fri for 

blødgørere.

Armatur Maksimal  
vandstrøm [l/min]

Bruserarmatur 9

Køkken / 
rengørings armatur 12

Håndvaskarmatur 5

KRAV TIL TOILETTER

 » Der skal installeres toiletter med maksimalt 

2-4 liters skyl. Kravet er ikke gældende, hvor 

den eksisterende spildevandsledning ikke har 

tilstrækkeligt fald.

 » Toiletsæder skal være PVC-fri.

 » Keramiske klosetter skal være med rengø-

ringsvenlig form, overflade og samlinger. 

Hvor det er muligt, anvendes væghængte 

toiletter.
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5.3 Vandmålere

5.4 Produktion og forsyning 
af varmt brugsvand
Varmtvandsinstallationer skal dimensioneres 

og udformes, så de kan drives efter den lokale 

driftsvejledning for at undgå problemer med 

legionellabakterier. Der findes tre forskellige sy-

stemer (og kombinationer): Cirkulation, eltracing 

og kemi. Uanset hvilket system der anvendes, 

kræves der stor påpasselighed for at undgå bak-

teriedannelse.

KRAV TIL VANDMÅLERE

 » På hovedmålere etableres fjernaflæsning til 

EnergyKey. Alle bimålere kan tilsluttes efter 

behov. Desuden skal der installeres målere på 

selvstændige driftsenheder, f.eks. produkti-

onskøkkener mv.

 » Ved varmtvandsanlæg med et forventet 

forbrug over 400 liter pr. døgn skal der eta-

bleres måler.

KRAV TIL PRODUKTION OG FORSYNING 
AF VARMT BRUGSVAND

 » Hvor fjernvarmeforsyningen tillader det, 

og der ikke er solvarme, skal der etable-

res varmeveksler (uden beholder) til varmt 

brugsvand.

 » Varmeveksler over 90 kW skal reguleres 

elektronisk med mulighed for variabel 

varmtvands temperatur.

 » Ved cirkulationsledninger med termostatisk 

strengregulering skal ventiler være med 

bypass-funktion, og der skal laves procedure 

for legionellabekæmpelse. Det skal sikres, 

at cirkulationen er tilstrækkelig, og at denne 

overvåges.

 » Hvor der er CTS-anlæg, skal styring af behol-

der/veksler samt pumper ske via dette.

 » Ved opvaskemaskiner og vaskemaskiner i 

nybyggeri etableres både koldt- og varmt-

vandstilslutning.

Berøringsfrit armatur · Fotograf: John Bräuner
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5.5 Alarmsystemer

5.6 Vandrør
Kobberrør og galvaniserede rør må ikke anven-

des, hvor de kan substitueres med andre produk-

ter, f. eks. rustfrie rør.

Vær særligt opmærksom på ventiler og samlin-

ger. Kontakt evt. vandværket.

KRAV TIL ALARMSYSTEMER

 » Vandinstallationer skal installeres med alarm-

system, så utætheder eller andet uregel-

mæssigt forbrug hurtigt registreres. Der skal 

desuden installeres temperaturovervågning.

Det Nye Universitetshospital Skejby - Simulering · Rådgivergruppen DNU I/S
 



22

6. VARME 

Solvarmepaneler ved Brædstrup · Fotograf: Niels Åge Skovbo

Vision
 » I 2035 er Region Midtjylland uafhængige 

af fossile brændsler i el- og varmeforsy-

ningen (regeringens målsætning).

Anbefalinger
Varmefordeling

 » Der etableres trykdifferensregulator for 

hver blandesløjfe.

 » Der etableres dynamiske strengregule-

ringsventiler for hver blandesløjfe og f. eks. 

for hver etage eller fløj.

 » Varmetab

 » Ved totalrenoveringer bør samme krav som 

ved nybyggeri overholdes.

 » Omfanget af kuldebroer og linjetab bør 

kontrolleres ved termografering inden første 

års mangelgennemgang. Et sådan krav kan 

indarbejdes i udbudsmaterialet.

 » Linjetab ved renoveringer skal minimeres.

 » Ved større renoveringer dokumenteres 

tætning ved prøvning af uvildigt firma.

 » Hvor der ikke er mekanisk ventilation, 

kan ventilationsvinduer (også kendt som 

russervinduer) med fordel anvendes ved 

vinduesudskiftning (mindsker varmetab 

ved ventilation og mindsker støjgener).

 » Det anbefales at anvende energivinduer 

med energimærke A.

 » Det anbefales ikke at anvende solfilm, da 

der findes løsninger, der tillader mere dags-

lys at komme ind i rummet.

 » Linjetab fra fundamenter designes så de 

ikke overstiger 0,08 W/mK.

 » Linjetab fra samlinger mellem ydervæg og 

vinduer eller yderdøre, glasvægge, porte 

og lemme designes så de ikke overstiger 

0,03 W/mK.

 » Linjetab fra samlinger mellem tagkon-

struktion og vinduer i tag eller ovenlys de-

signes så de ikke overstiger 0,1 W/mK.

Varmeforsyning

 » Hældningen på solpaneler bør normalt 

være mellem 30 og 70 grader og oriente-

ringen sydvendt.

 » Solfangere bør placeres fri af skygge, 

træer, bygninger mv.

 » Minimer rørstræk mellem solfanger 

og beholder.

 » Overvej at stille krav om ydelsesgaranti el-

ler lignende for at sikre et effektivt anlæg.

 » Hvor der findes mindre enheder med varmt 

brugsvand (f. eks. tekøkkener) i enden af en 

bygning, foreslås det at etablere solvarme 

suppleret med el-patron.

 » Kombinationen af sol- og jordvarme bør 

overvejes.
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6.1 Varmefordelingsanlæg
I nybyggeri og ved større renoveringer af varme-

anlægget skal varmeanlægget dimensioneres til 

en fremløbstemperatur på maks. 60 grader (ved 

fjernvarme). Dog skal legionellaproblematikken 

altid overvejes og tilgodeses.

6.1.1 Varmemålere

6.1.2 Varmeanlæg

6.2 Varmetab
6.2.1 Varmebehov

Nybygninger skal normalt opføres efter byg-

ningsklasse 2020, hvor det samlede energibehov 

ikke må overstige 25 kWh/m2 pr. år (20 kWh/m2 

pr. år for boliger), beregnet i henhold til Be10. 

Heraf kan varmebehovet f.eks. udgøre halvdelen.

6.2.2 Varmetab fra klimaskærmen

Bygningsreglementets krav om mindste varme-

isolering er blevet skærpet, og fremgår af Tabel 

4. Se desuden ’Om isolering og energi i bygnin-

ger’ på Region Midtjyllands hjemmeside.

KRAV TIL VARMEMÅLERE

 » På hovedmålere etableres fjernaflæsning til 

EnergyKey. Bimålere skal forberedes tilslut-

ning til EnergyKey.

 » Der installeres målere på selvstændige drifts-

enheder som f. eks. vaskerier, produktions-

køkkener mv.

 » Aktive tiltag som f. eks. solvarme forsynes 

med separat måler, så det er muligt at følge 

produktionen. Varmepumper forsynes med 

måler, så det er muligt at følge forbruget. 

Sådanne målere tilsluttes CTS med mulighed 

for signal til EnergyKey.

KRAV TIL VARMEANLÆG

 » Vejrkompenseringsautomatik med mulighed 

for periodesænkning af rumtemperatur og 

automatisk pumpestop.

 » Forbrugsregulerede cirkulationspumper.

 » Gulvvarme skal være med blandesløjfe og 

zoneopdelt temperaturregulering samt 

automatisk pumpestop, når der ikke er behov 

for opvarmning. Gulvvarmeanlæg skal så vidt 

muligt være hurtigtregulerende.

 » Hvor der er CTS-anlæg, skal alle blandesløjfer 

tilsluttes dette.

 » Hvor det er hensigtsmæssigt, etableres 

individuel temperaturregulering i rum/zo-

ner via CTS.

 » Radiatorer må ikke være snavssamlere og 

skal være rengøringsvenlige.

 » Radiatorer skal være med indstillelig vand-

gennemstrømning ved f. eks. radiator-termo-

stater med integreret forindstilling.



24

Tætning af nybygninger skal dokumenteres ved 

prøvning af uvildigt firma.

6.2.3 Vinduer og yderdøre

Udskiftes almindelig termorude i eksisterende 

ramme, skal den nye rude overholde U-værdi jf. 

Tabel 5. Der skal så vidt muligt undgås farvefor-

skelle ved ruder i samme facade. Energikrav for 

vinduer fremgår af Tabel 6:

Tabel 5: Maksimal U-værdi for vinduer og yderdøre

Tabel 6: Energikrav for vinduer

Ved forsatsvinduer skal der som mini-

mum anvendes ruder, så vinduet svarer til 

energimærke B.

Ved yderdøre der benyttes som hovedadgangs-

veje eller lign., skal trækgener begrænses, f. eks. 

ved at etablere vindfang.

Alle værdier i dette kapitel skal beregnes efter 

metoden angivet i DS 418.

Når der isættes nye vinduer i eksisterende byg-

ninger, skal der være fokus på at afbryde kulde-

bro mellem for- og bagmur.

6.3 Varmeforsyning
Fjernvarme er primær varmekilde i Region 

Midtjylland.

Hvis der ikke kan etableres fjernvarme, kan ne-

denstående varmekilder anvendes, såfremt de 

opfylder gældende krav.

6.3.1 Solvarme

Ved etablering af solvarme, må der kun instal-

leres KSO-godkendte komponenter af KSO-god-

kendte installatører. 

Ved store anlæg skal der laves en vurdering af 

anlæggenes kvalitet, ydelse og pris.

6.3.2 Varmepumper

Varmepumper skal fremgå af Energistyrelsens 

liste over energimærkede og systemgodkendte 

varmepumper eller på anden vis opfylde tilsva-

rende krav.

Element U-værdi [W/m2K]

Ruder 0,8

Vinduer 1,0

Yderdøre 1,2

Ovenlyskupler 1,4

Element Energitilskud  
[kWh/m2 pr. år]

Vinduer Minimum -17 

Ovenlysvinduer (45 gra-
ders hældning) Minimum 0

Bygningsdel U-værdi [W/m2K]

Ydervægge 0,15

kældervægge mod jord 0,13

Skillevægge mod rum, der er uopvarmede eller opvarmede til en temperatur, der 
er mere end 8 grader lavere end temperaturen i det aktuelle rum 0,20

Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventile-
rede kryberum 0,13

Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge 
direkte mod tag 0,13

Tabel 4: Mindste varmeisolering for klimaskærm
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Luft-luft varmepumper:

Kvaliteten af luft-luft varmepumper er meget 

svingende, og man skal være opmærksom på 

støj fra både ude- og indedel. De må kun anven-

des, hvor der ikke er etableret vandbårne varme-

fordelingsanlæg (centralvarme).

Mindste COP for luft-luft varmepumpe fremgår 

af Tabel 7.

Tabel 7: Mindste COP for luft-luft varmepumpe

Luft-vand varmepumper:

Mindste COP for luft-vand varmepumper frem-

går af Tabel 8.

Tabel 8: Mindste COP for luft-vand varmepumpe
Luft-vand varmepumper

Væske-vand varmepumper:

Mindste COP for væske-vand varmepumper 

fremgår af Tabel 9.

Tabel 9: Mindste COP for væske-vand varmepumpe

6.3.3 Biobrændsel

Der kan være situationer, hvor træpiller, flis eller 

halm er den bedste løsning. Kedler skal være A-

mærket, både i forhold til energiforbrug og miljø.

(Se oversigten på Teknologisk Instituts 

hjemmeside.)

Luft-luft varmepumper

Opvarmning Mindste COP [-]

Ventilation eller 
indblæsning 4,6

Luft-vand varmepumper

Opvarmning Mindste COP [-]

Radiator 2,8

Gulvvarme 3,5

Jordvarme (væske-vand)

Opvarmning Mindste COP [-]

Radiator under 3 kW 2,8

Radiator 3-6 kW 3,0

Radiator over 6 kW 3,2

Gulvvarme under 3 kW 3,2

Gulvvarme 3-6 kW 3,7

Gulvvarme over 6 kW 4,0
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7. MATERIALER

7.1 Generelt om materialer
Til bygningernes væsentligste dele anvendes 

kun naturlige og/eller genanvendelige materia-

ler som beton, natursten, træ, tegl, stål, glas m.v.

Byggematerialer, der kun har krævet en lille 

mængde transportenergi, foretrækkes.

Byggematerialer, der efter endt levetid kun kan 

bortskaffes ved deponering, bør så vidt mu-

ligt undgås.

Indhold af cadmium, bly, kviksølv, zink, kobber, 

nikkel og krom skal ligge under de vejledende 

grænseværdier. Dette gælder alle helbredsska-

delige stoffer, der anvendes i byggematerialer.

Byggevarer med miljøvaredeklaration (MVD) kan 

sammenlignes mht. miljøbelastning og foretræk-

kes derfor.

Undgå produkter, der indeholder stoffer på Mil-

jøstyrelsens Liste Over Uønskede Stoffer LOUS 

(se afsnit links og litteratur).

Der skal vælges vedligeholdelsesvenlige produk-

ter. Undgå produkter, som efter en kort årrække 

skal udskiftes, fordi de ikke kan vedligeholdes. 

Bygningskonstruktioner udføres, så dele, der 

nedbrydes, let kan udskiftes, uden at det har 

væsentlig indflydelse på øvrige bygningsdele.

Vision
 » Miljøvaredeklaration, vugge til vugge ana-

lyse eller tilsvarende anvendes ved valg af 

materialer.

Anbefalinger
Generelt

 » Generel anvendelse af materialer, der er 

godkendt i henhold til anerkendte inter-

nationale mærkningsordninger, herunder 

dansk indeklimamærkning, blomsten og 

svanemærket, eller som opfylder tilsva-

rende krav.

 » Undgå materialer der efter endt anven-

delse skal i deponi, hvis de kan erstat-

tes af andet.

 » Der ses gerne anvendt genbrugstegl.

 » Alle steder, hvor det er muligt, anvendes 

PVC-frie produkter.

 » Hvis et produkt kan erstattes med et andet 

med mindre CO2-påvirkning, foretrækkes 

dette. CO2-påvirkningen fremgår af miljø-

varedeklarationen.

 » Brug virksomheder, der har ISO-cer-

tificering.

Maling, grunder, lim, spartel- og fugemasse

 » Hvor det er hensigtsmæssigt, bør der 

anvendes naturmaling f.eks. kalkfarver, sili-

kat-, cementpulver- og linoliemaling.

 » Der skal efterspørges indendørs overflader, 

der er rengøringsvenlige og samtidig kan 

ånde (diffusionsåbne).

Træ

 » Hvis SBi-anvisning anbefaler trykimpræg-

neret træ, bør der vælges en type, der kan 

bortskaffes ved forbrænding.

Isoleringsmaterialer

 » Det anbefales at bruge materialer, der ikke 

skal i deponi efter brug. Dette er under 

forudsætning af, at brandkrav og krav til 

holdbarhed m.v. kan overholdes.
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Der skal vælges materialer, som er rengørings-

venlige med minimal brug af rengøringsmidler.

Vær opmærksom på, at produkter skal være 

CE-mærkede.

7.2 Maling, grunder, lim, 
spartel- og fugemasse
Lak, maling, lim, rensevæske, fugemasse og lig-

nende produkter er udstyret med en MAL-kode 

på emballagen. Der skal normalt anvendes et 

produkt med lavest muligt kodenummer i brugs-

klar stand. MAL-koden indeholder to tal, adskilt 

af en bindestreg:

Tallet før stregen angiver de sikkerhedsforan-

staltninger, der skal træffes ved indånding af 

dampe fra produktet. Jo højere tal, jo større 

behov for ventilation og brug af personlige 

værnemidler. 

Tallet efter stregen angiver de sikkerhedsforan-

staltninger, der skal træffes ved kontakt med 

produktet på hud, i øjne og i luftvejene samt ved 

indtagelse. Jo højere tal, jo større behov for 

sikkerhedsforanstaltninger.

7.3 Træ
Alt træ skal være lovligt produceret og bære-

dygtigt. Det skal leve op til kravene for FSC- eller 

PEFC-mærkningerne.

Trykimprægneret træ

Der må normalt ikke anvendes trykimprægneret 

træ. Der skal vælges andre træprodukter som 

f.eks. thuja, robinia eller varmebehandlet træ, 

eller der skal vælges konstruktive løsninger, som 

beskytter træet.

Undtaget er dog brandtrykimprægneret træ som 

klasse 1-loftbeklædning.

KRAV TIL MALING, GRUNDER, LIM, 
SPARTEL- OG FUGEMASSE

 » Anvendte materialer må ikke indeholde as-

best, formaldehyd eller PCB.

 » Maling til både indendørs og udendørs brug 

skal have MAL-kode 00-1 og skal væ-re uden 

organiske opløsningsmidler.

 » Lim, vægspartelmasse og ind- og udvendige 

fugemasseprodukter skal have have MAL-ko-

de 00-1 og uden organiske opløsningsmidler.

 » Brug af lim, spartel– og fugemasse samt fu-

geskum skal minimeres.
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7.4 Gulve

7.5 Vinduer og døre
Yderdøre og vinduer skal være godkendt af 

Dansk Vindues Certificering (DVC). Undtaget er 

dog steder, hvor der er særlige krav til design og 

udformning, f.eks. ved fredede bygninger.

Materialerne skal være PVC-fri.

7.6 Isoleringsmaterialer
Der skal, hvis muligt, anvendes materialer der 

efter brug kan bortskaffes på anden vis end ved 

deponering.

7.7 Kloakledninger
Mindre plastkloakledninger skal være fremstillet 

af klorfrit materiale f.eks. polypropylen (PP).

Billede 8: Hinnerup Kollegiet 

KRAV TIL GULVE

 » For trægulve af andre træsoter end fyr, gran, 

bøg, ask, ahorn, birk og eg skal det dokumen-

teres, at det ikke afgiver stoffer i mængder, 

der giver indeklimaproblemer.

 » Fodlister skal være pvc-fri.

 » Fejelister/sandlister bør være pvc-fri.

Lakerede trægulve:

 » Trægulve skal være lakerede fra fabrikken.

 » Ved lakering og efterbehandling anvendes 

normalt produkter med MAL-kode 00-1 sva-

rende til vandbaserede produkter.

 » Ved efterbehandling af særligt udsatte 

trægulve kan der anvendes lakprodukter med 

maks. MAL-kode 4-3.

Olierede trægulve:

 » Olierede trægulve skal være behandlede fra 

fabrikken.

 » Ved efterbehandling anvendes produkter 

med MAL-kode 00-1 uden organiske opløs-

ningsmidler.

Banevaregulve

 » Banevarer skal være godkendt efter GSO-

klassificeringssystemet (Gulvbranchens 

Samarbejds- og Oplysningsråd) se www.

gulvfakta.dk.
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8. AFFALD

Vision
 » Alt affald bliver kildesorteret, både i bygge-

fasen og i driftsfasen.

Anbefalinger
Byggeaffald

Affaldsmængden i byggefasen bør minimeres:

 » Udnyt størst mulig del af materialerne, så 

spild minimeres.

 » Genanvend så meget som muligt.

Erhvervsaffald

 » Affaldsrum kan med fordel overdimensio-

neres således, at man inden for rammerne 

kan få plads til at opfylde eventuelt kom-

mende krav.

Det nye universitetshospital under opbygning · Fotograf: Henrik Brøns
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8.1 Generel håndtering af affald
Ved nybyggeri og større renoveringer skal der 

altid sættes tilstrækkelig plads af til affaldssor-

tering både ude og inde under hensyntagen til, 

hvor affaldet produceres.

8.2 Byggeaffald
Der skal være en plan for håndtering af affald på 

byggepladsen med særligt fokus på genanven-

delige byggematerialer.

Der skal afsættes plads til affaldssortering. Byg-

geaffald skal sorteres og håndteres efter den af 

Region Midtjylland givne anvisning.

Undgå at forurene byggeaffald.

Undgå sammenblanding af forskellige typer af 

byggeaffald.

8.3 Erhvervsaffald
Driftsfasen:

Der skal afsættes plads til sortering, f.eks. i form 

af affaldsø. Husk at tænke på flowet i bygningen 

ved placering af affaldsbeholdere.

KRAV TIL ERHVERVSAFFALD

 » Der skal føres regnskab over affaldsmængder 

og håndteringen af de enkelte fraktioner.

Der skal minimum sorteres iflg. de lokale myn-

digheders krav, ellers f.eks. i følgende fraktioner:

 » Dagrenovation fra erhverv

 » Pap og papir

 » Batterier

 » Elektriske og elektroniske produkter

 » Lysstofrør og lavenergipærer

 » Tonerpatroner 

 » Glas og flasker

 » Rengjort plast

 » Madaffald fra kantiner og storkøkkener

 » Klinisk risikoaffald (høj sikkerhed)

Affald · Fotograf: Max Madsen
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9. FRIAREALER

 9.1 Friarealers betydning for området
Friarealer kan betyde meget for brugere, perso-

nale og naboer, som kan motivere til udendørs 

ophold, bevægelse og meget mere. Det handler 

om at gennemtænke arealerne; hvad kan de bru-

ges til, kan flere have gavn af arealerne (medar-

bejdere, fritidsbrugere mv.).

Friarealer er i vid udstrækning grønne og med-

virker herved til klimasikring, se afsnittet klima-

tilpasning.

Vision
 » Der satses på en stor artsrigdom af plan-

ter og dyr. 

 » Friarealer etableres med en biofaktor på 

mere end 0,6.

Anbefalinger
Beplantning/belægning

 » Friarealer bør have en høj rekreativ 

værdi, f.eks. ved etablering af friluftsmoti-

onsområder.

 » Friarealer bør indbyde til ophold også 

’efter lukketid’ - for at skabe liv i området 

og få den fulde udnyttelse af de rekrea-

tive arealer.

 » Anvend naturligt forekommende dansk 

vegetation i størst muligt omfang.

 » Levende hegn og beplantede espalierer bør 

prioriteres i forhold til mere faste og vedli-

geholdelseskrævende hegn og mure.

 » Styrk plante- og dyrelivet ved at etablere 

vandhuller og opsætte fuglekasser.

 » Udnyt så vidt muligt stedets naturli-

ge forhold.

 » Fældede træer og buske anbefales ’fliset’ 

på stedet med henblik på anvendelse, hvor 

det er egnet. Alternativt kan træer eller 

dele af træer, der står på rod, anvendes 

som f.eks. klatresøjler for planter.

 » Anlæg grønne tage eller beplantede tage 

i form af mos og græs bl.a. på udhuse og 

skure i gårdrum. (Se byg-erfa-blade m.v.).

 » Etabler regnvandsopsamling til havevan-

ding og eventuelt toiletskyl.

 » Få inspiration til visionære projekter i 

VANDPLUS-værdierne (se links).

Grønne P-arealer

 » Lysåbne, løvfældende træarter kan anbe-

fales, idet disse giver mulighed for artsrig 

vegetation og kan bruges som solafskærm-

ning (f.eks. P-skov).

 » Parkeringsarealer gøres grønne med 

græsarmering, hvis jordbunden tillader 

nedsivning.

 » Beplantningen kan tænkes ind i projektet 

både inden- og udendørs. Udendørs be-

plantning holdes fri af facader.

Stier og veje

 » Nedsivning af regnvand kan med fordel 

udnyttes ved at skabe interessante mar-

keringer, f.eks. i form af grønne rabatter 

med faskiner langs stier og veje.

 » Planlæg genanvendelse af f.eks. ned-

brydningsmaterialer til opbygning af 

befæstelser.
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9.2 Beplantning/belægning 9.3 Grønne P-arealer
Der findes i dag vandgennemtrængelige be-

lægninger, som kan forhindre, at store dele af 

arealerne afvander til den kommunale kloak. Der 

kan evt. være en merudgift til vedligeholdelse 

og slåning af græs. Fordelene ved denne type 

belægning skal derfor gerne kunne opveje denne 

omkostning.

Ved at plante træer i parkeringsarealer vil der 

kunne opnås et mere indbydende område med 

mulighed for fordampning af en del af regnvan-

det. Træerne kan desuden give skygge til bilerne.

9.4 Stier og veje
Stier og veje kan anlægges med vandgennem-

trængelige belægninger. Samtidig kan stier og 

veje tænkes ind i den ’blå strategi’ for arealerne. 

Det vil sige, at overfladestrukturen medvirker til 

at forhindre oversvømmelse i nærområdet.

 

KRAV TIL BEPLANTNING/BELÆGNING

 » Beplantningens lægivende, kølende og skyg-

gende effekt skal udnyttes under hensynta-

gen til gode oversigtsforhold. 

 » Der må ikke planlægges større områder med 

”bar jord”. Der skal plantes bunddække eller 

lignende for naturlig bekæmpelse af ukrudt. 

Der må ikke anvendes pesticider i ukrudtsbe-

kæmpelse og behandling af grønne arealer.

 » Nye belægninger skal udføres således, at der 

sker mest mulig nedsivning af regnvand.

 » Lokal nedsivning af regnvand (LAR) bør etab-

leres, så vidt det er muligt.

 » Arkitekturen og beplantningens samspil 

skal vægtes højt. Træbeplantning skal plan-

lægges, så der ikke efterfølgende opstår 

problemer med omgivende belægninger og 

kloakledninger.

Hinnerup Kollegiet · Fotograf: Anders Eklund
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10. ANLÆGSFASEN/BYGGEFASEN

Vision
 » Fremtidens byggeplads er CO2-neutral.

Anbefalinger
 » Overvej en logistikplan ved byggeriet for 

at mindske transporttid materialer, for at 

sikre et godt arbejdsmiljø og for at mindske 

energiforbruget.

 » Stil krav til entreprenøren om at betale 

for energiforbruget i byggefasen. Derved 

sikres entreprenørens fokus på ener-

giforbruget.

 » Gør byggeprocessen kort ved at bruge 

præfabrikerede bygningsdele. 

 » Fordele: Tørt byggeri, nemmere kvalitets-

sikring, bedre arbejdsmiljø og mindre spild.

 » Undgå brug af varmekanoner m.v. til udtør-

ring af byggeri (ellers risikerer man, at op 

til 50 % af bygningens samlede energifor-

brug bliver brugt i byggefasen).

 » El-radiatorer og lignende skal begrænses. 

Brug fjernvarme, varmepumpe eller sol-

varme, hvor det er muligt.

 » Hvis der etableres blivende vinduer og døre 

hurtigt, bør disse beskyttes mod mekaniske 

påvirkninger.

 » Hvis der ikke hurtigt kan etableres blivende 

vinduer og døre, bør der bruges afdækning 

i bæredygtigt materiale.

 » Ved vinterbyggeri anbefales overdækning / 

helinddækning af byggeriet.

 » I videst muligt omfang bør færdiggørelsen 

af bygningens eget varme- og ventilations-

system fremskyndes, så det kan anvendes 

til affugtning og udtørring.

Opførelse af Regionsrådssalen - Viborg · Fotograf: Troels Witter



34

10.1 Energiforbrug i byggefasen
Energiforbruget i bygge/anlægsfasen udgør 

typisk en til to procent af entreprisesummen for 

almindeligt byggeri, hvilket svarer til tre-fire års 

opvarmning af den færdige bygning. Eksempel-

vis er ca. 220.000 m² byggepladsskure opvarmet 

med el i Danmark.

KRAV TIL ENERGIFORBRUG I BYGGEFASEN

Planlæg miljøvenligt i anlægsfasen ved at:

 » Begrænse terrænregulering og transport af 

jord og træer.

 » Planlægge og koordinere byggepladsindret-

ningen således, at skader på jord og eksiste-

rende og fremtidig beplantning undgås. Kom-

mende P-arealer kan evt. anvendes.

 » Grubbe jorden grundigt i mindst 60 cm dybde, 

efter at tung kørsel på området er slut, som 

forløber for beplantningen.

 » Sætte partikelfiltre på dieseldrevne bygge-

maskiner (lastbiler, rendegravere m.v.).

Byg energirigtigt ved at:

 » Lukke byggeriet så tidligt som muligt, helst 

og primært med de blivende løsninger (da 

de er interimistiske lukninger langt over-

legne). Man kommer nemt til at undervur-

dere omkostningerne til at fremstille og især 

vedligeholde den traditionelle lukning (plast), 

da holdbarheden ofte er kort. Desuden fører 

denne metode til store mængder affald.

 » Have fokus på udtørring. Prisen varierer mel-

lem 0 kr. for præfabrikeret byggeri til 1.000 

kr./m² for f.eks. tæt/lavt byggeri med stram 

tidsplan og forceret udtørring med affugtere.

 » Brugeren af energien skal betale for den – 

f.eks. ved opstilling af separate målere hertil.

 » Tænk energirigtigt, når byggeriet planlægges.

 » Undgå unødig fugttilførsel til byggema-

terialerne.

 » Få lukket byggeriet før vinteren.

 » Udpeg en energiansvarlig for byggeproces-

sen. Denne skal løbende følge op på kravene, 

f.eks. ved at supplere byggeriets sikkerheds-

målinger (BS), så de også omfatter ener-

giforbrug.

 » Undgå brug af halogenbelysning: Det bruger 

fem gange så meget strøm som f.eks. høj-

tryksnatrium eller LED.  Hertil er levetiden for 

halogen meget kort.
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Energikrav for skurvogne fremgår af Tabel 10.

Tabel 10: Energikrav for skurvogne

Indeklimarelevante forhold skal kontrolleres 

(oplag af byggematerialer, fugtkontrol af bygge-

materialer efter indbygning, løbende rengøring).

Brug tjeklisten i Energistyrelsens anbefaling: 

Gør byggepladsen energirigtig.

Byggeplads · Fotograf: Marianne Harbo

Retningslinjer for skurvogne

Område Handling

Isolering af vægge Der skal minimum isoleres med 150 mm mineraluld.

Isolering af loft og gulv Der skal minimum isoleres med 200 mm mineraluld.

Ruder Der skal anvendes energiruder.

Elforbrug Der skal installeres en elmåler for hver skurvogn.
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11. IBRUGTAGNING

11.1 Indkøring af nye systemer
Indkøring af nye systemer tager ofte lang tid. 

Eksempelvis tager det typisk 1-2 år før et venti-

lationsanlæg er indkørt og virker optimalt. Det vil 

derfor være fornuftigt, at informere bygningens 

brugere om, at de tekniske systemer ikke funge-

rer fra dag ét.

Ved byggeriets afslutning skal følgende 

gennemføres:

 

DNV Gødstrup - simulering · Hospitalsenheden Vest

Vision
 » Aflevering til tiden uden fejl og mangler.

Anbefalinger
 » Udarbejd procedurer for, hvordan ibrug-

tagningen af en bygning forløber.

 » Informér brugerne af bygningen om-

kring indkøring af nye systemer. Derved 

kan der opnås en forståelse af, at alle 

systemer ikke nødvendigvis fungerer 

fra dag ét.

KRAV TIL INDKØRING AF NYE SYSTEMER

Aflevering:

 » Prøvning af lufttæthed af uvildigt firma.

 » Øvrig afsluttende opfølgning på krav samt 

dokumentation af opfyldelse.

 » Alle brugervejledninger/manualer afleve-

res på dansk.

 » Planer over vedligehold implementeres i re-

gionens system (MainManager).

Ibrugtagning:

 » Driftspersonale skal instrueres/trænes i brug 

af bygningen.

 » Driftspersonale skal instrueres/trænes i ved-

ligeholdelse af bygningen.

 » Drifts- og vedligeholdelsesplaner forberedes 

og gennemgås med driftspersonalet for deres 

løbende ajourføring.

Commissioning:

 » De tekniske systemers samspil skal sikres.

 » De tekniske systemers sammenhæng plan-

lægges fra starten af projekteringen.

 » De tekniske systemer indreguleres inden 

aflevering.

 » De tekniske systemer overvåges og justeres 

efter aflevering.

 » De tekniske systemers samspil afrapporteres 

inden ét-års-gennemgang. 
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12. DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Vision
 » Der udarbejdes en overordnet vedligehol-

delsesplan, der 20 år frem beskriver de 

vigtigste vedligeholdelsesarbejder.

 » Der foreligger vejledende vedligeholdel-

sesstandarder for klimaskærm og tek-

niske anlæg.

 » Der udarbejdes en årlig energi- og miljør-

apport for bygningen/ejendommen. Rap-

porten rummer opgørelse for energi, vand, 

affald og vedligeholdelse for det foregå-

ende år samt planlagt forbrug og vedlige-

holdelse i det kommende år.

Anbefalinger
 » Ledelsen udpeger en person, der får op-

bakning til at minimere energiforbrug og 

miljøbelastning.

 » Fast udstyr, f.eks. automater og vandkølere, 

skal være udstyret med automatisk dvale- 

eller sluk-funktion.

 » Årligt laves der plan for el-, vand- og var-

meforbrug samt affald. Der aflæses må-

lere hver måned, som sammenlignes med 

tidligere år.

 » Der bør være en plan for befæstede area-

lers opbygning og maksimale belastning.

 » Det anbefales at nedbringe brugen af 

tøsalt, der har en uheldig virkning på natur 

og bygninger.

Rengøring af gulv, Skejby Sygehus · Fotograf: Niels Aage Skovbo, FOKUS FOTO
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12.1 Bygningens drift
Driftsomkostningerne gennem en bygnings 

levetid er som regel mange gange større end 

byggesummen. Derfor skal nedenstående krav 

overholdes.

 

KRAV TIL BYGNINGENS DRIFT

Driften overvåges og optimeres ved:

 » Overvågning og månedsopgørelser for el-, 

vand- og varmeforbrug. 

 » Kontrolplan samt justeringer af setpunkter. 

 » Årlige opgørelser for forbrug af miljøfar-

lige stoffer. 

 » Årlige forslag til forbedringer / besparelser.

Udvendigt vedligehold af klimaskærm og uden-

dørs arealer:

 » Der anvendes materialer, konstruktioner og 

løsninger med lang holdbarhed/levetid. Mate-

rialer er robuste og kan genanvendes. 

 » Der anvendes materialer/løsninger med mini-

malt vedligehold.

 » Der arbejdes efter bæredygtige vedligehol-

delsesplaner (i MainManager).

 » Ingen anvendelse af plantebekæmpel-

sesmidler. 

Indvendigt vedligehold af teknisk udstyr samt 

bygningsdele: 

 » Systematisk vedligeholdelse af ventila-

tionsanlæg. 

 » Systematisk tilsyn og vedligehold af varmean-

læg samt øvrigt udstyr. 

 » Der anvendes genanvendelige og vedligehol-

delsesvenlige produkter. 

 » Der anvendes fleksible løsninger til skif-

tende behov.
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13. OMBYGNING, NEDBRYDNING 
ELLER SALG

13.1 Overvejelser af nybyggeri 
eller renovering
Før der foretages en væsentlig ombygning eller 

ændring af bygningens anvendelse, skal det 

vurderes, om bygningen fortsat er egnet – eller 

om det på længere sigt bedre kan betale sig at 

bygge nyt. 

Der skal laves en totaløkonomisk analyse, hvor 

alle væsentlige miljømæssige og økonomiske 

forhold tages med. Analysen kan for en bygning 

resultere i ombygning, nedbrydning eller salg. 

Analysemetoden bør standardiseres, så grundla-

get for afgørelsen hver gang er det samme.

Vision
 » Alle bygninger er velegnede til deres formål 

og fleksible i forhold til nye behov. 

 » Bygningerne har et godt indeklima og bela-

ster miljøet minimalt. 

 » Bygningerne er relativt billige at drive, 

vedligeholde og ændre. Totaløkonomien 

er optimal.

Anbefalinger
 » Det er muligt, at en bygning (med hensyn til 

bæredygtighed) kan komme til at fungere 

godt på en række områder, men dette er 

naturligvis uinteressant, hvis bygningen 

ikke egner sig til de tiltænkte formål. Un-

dersøg derfor om en eksisterende bygning 

kan anvendes til nye tiltænkte formål, 

inden der foretages en ombygning eller 

salg. Det skal undersøges, om bygningens 

funktioner kan fungere optimalt – samtidig 

med at bygningen lever op til kravene om 

bæredygtighed.

KRAV TIL OVERVEJELSER AF 
NYBYGGERI ELLER RENOVERING

Ombygning kræver bl.a. planlægning af:

 » Energiforhold, indeklima, fleksibilitet og 

udearealer.

 » Ombygningsproces og økonomi.

 » Totaløkonomi.

Nedbrydning kan være med henblik på nybyg-

ning og medfører følgende:

 » Krav til sortering, genanvendelse m.v.

 » Krav til øvrige miljøforhold.

 » Vurdering af økonomi.

Salg medfører overvejelser af en eventuel kø-

bers ønsker. Det drejer sig om:

 » Vedligeholdelsestilstand/opretning.

 » Drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

 » Totaløkonomi.
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BILAG 1 – LINKS OG LITTERATUR

 » Håndtering af regnvand (LAR) 

http://www.laridanmark.dk/

 » Indkøbsvejledning, Energistyrelsen: 

http://sparenergi.dk/sites/forbruger.dk/

files/contents/publication/indkoebsvej-

ledning-2013/indkoebsvejledning_web_-

_05-2013.pdf

 » Gør byggepladsen energirigtig, Ener-

gistyrelsen: 

http://sparenergi.dk/forbruger/materialer/

goer-byggepladsen-energirigtig

 » Vejledninger fra Byggeri og Ejendomme, f.eks. 

Byggeregulativ, Agenda 21-handlingsplan, 

Om energi og isolering: 

http://www.regionmidtjylland.dk/om+os/

organisation/koncern%c3%b8konomi/

byggeri+og+ejendomme/vejledninger

 » DesignGuides: 

http://www.regionmidtjylland.dk/om+os/

organisation/koncern%c3%b8konomi/

byggeri+og+ejendomme/designguide+for+ho

spitalsbyggeri/godkendte+designguides

 » Miljøstyrelsens Liste Over Uønskede 

Stoffer LOUS: 

http://www2.mst.dk/udgiv/publikatio-

ner/2010/978-87-92617-15-6/pdf/978-87-

92617-16-3.pdf

 »

 » Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredyg-

tigt kontorbyggeri i Danmark: 

http://www.dk-gbc.dk/media/94949/mini-

guide_jan_2014_screen_singles.pdf

 » VANDPLUS-værdierne, Lokale-Anlægsfon-

den, RealDania og Miljøministeriet: 

http://www.klimatilpasning.dk/vandplus/

vandplus-forside.aspx
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BILAG 2 - FORKORTELSER

CE EU-mærkning af bl.a. byggevarer

CO2 Kuldioxid

COP Coefficient Of Performance - effektfaktor

CTS Central Tilstands Styring

DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

DS Dansk Standard

FSC Godkendelsesordning for bæredygtigt skovbrug

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change

ISO International Standardiserings Organisation

k Kilo, præfiks

K Kelvin, måleenhed for temperatur

KSO KvalitetsSikringsOrdningen

l Liter, måleenhed for rumfang

LAR Lokal Afledning af Regnvand

LED Lys Emitterende Diode

LCD Flydende krystal Display

lm Lumen, måleenhed for lysstrøm

lx Lux, måleenhed for belysningsstyrke

m Meter, måleenhed for længde

Pa Pascal, måleenhed for tryk

PCB Polyklorerede bifenyler, giftige stoffer tidligere anvendt

PEFC Godkendelsesordning for bæredygtigt skovbrug

PVC Poly Vinyl Chlorid, en form for plastik

s Sekund, måleenhed for tid

SBi Statens Byggeforskningsinstitut

U-værdi Varmetransmission, måleenhed

W Watt, måleenhed for effekt

Wh Watttimer, måleenhed for energi
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Det nye universitetshospital under opbygning · Fotograf: Henrik Brøns



43



Region Midtjylland
Koncernøkonomi, Byggeri og Ejendomme

grafisk service · 1392


	1. INDLEDNING
	2. HVAD ER BÆREDYGTIGT BYGGERI?
	3. KLIMATILPASNING
	4. EL
	5. VAND
	6. VARME 
	7. MATERIALER
	8. AFFALD
	9. FRIAREALER
	10. ANLÆGSFASEN/BYGGEFASEN
	11. IBRUGTAGNING
	12. DRIFT OG VEDLIGEHOLD
	13. OMBYGNING, NEDBRYDNING ELLER SALG
	BILAG 1 – LINKS OG LITTERATUR
	BILAG 2 - FORKORTELSER

