
Tak for invitationen til at være med i dag☺

Karen Brosbøl Wulf, 

Leder af Gladsaxe Erhvervsby

Ninette Alto

Teknisk direktør, Bæredygtighed og CSR

MT Højgaard

Peter Hesselholt

Afdelingsleder

MOE



Kort om Erhvervsbyen 

▪ Et ambitiøst erhvervspartnerskab med 70 virksomheder, 

grundejere, investorer, kommunen og 

uddannelsesinstitutioner i Gladsaxe. 

▪ Vi arbejder sammen om at skabe vækst, innovation og 

livskvalitet for virksomheder og medarbejdere – med 

bæredygtighed som central fællesnævner. 

▪ Vi ønsker at styrke det gode naboskab og bidrage til at 

realisere vækstmulighederne med den kommende 

letbane. 



Samarbejde om fælles udfordring: Byggespild

Byggeindustriens CO₂-udledning udgør mere over 30% af Danmarks samlede 

CO₂-udledning!

Den udfordring kan vi kun løse ved at arbejde sammen og handle på tværs af 

værdikæden og sammen med sine konkurrenter.



Landsdækkende portal for byggespild – og Idékatalog

http://www.bygcirkulaert.dk/

Se nyheden her

Idékatalog

http://www.bygcirkulaert.dk/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6740178786240774144


Sådan virker bygcirkulært.dk



Hvad er Gladsaxe Kommunes næste skridt ift
bæredygtighed?



Sådan virker bygcirkulært.dk





Modtager du vores nyhedsbrev? Ellers tilmeld dig på www.erhvervsby.dk

Følg os meget gerne på LinkedIn

Følg og kontakt os meget gerne

http://www.erhvervsby.dk/
https://www.linkedin.com/company/gladsaxe-erhvervsby/?viewAsMember=true


10



11



12



13



Client

Building user

Architect

Engineer

Contactor

Sub-contractor

PC ED BD DD C OM D

Demolition contractor

Recycling centre

N PC Project conception

ED Early design

BD Basic design

DD Detailed design

C Construction

COM Commissioning

OM Operation and maintenance

D Demolition/Decomissioning

N Next product system

Fulltime involvement

Occasional involvement

COMPROJECT PHASES

Cost of design changes

Design change possibilities      

Low

High

Overvej at fjerne denne del, da jeg kommer lidt ind på det nedenfor

80% Af en bygningers miljøpåvirkninger, resourceforbrug og økonomiske omkostninger og

er bestemt af beslutninger truffet i de tidlige designfaser

Design processen som angrebspunkt
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Et paradigme skift fra energi til 
materialer

Forventet stigning i fornybar energi Forventet udvikling 

In
d

fl
yd

e
ls

e
 p

å
 m

il
jø

e
t

Tid

Materialer

Driftsenergi

ca. 350 kWh/m2 pr. år ca. 40 kWh/m2 pr. year

Driftsenergiforbruget til opvarmning, ventilation og køling I nye bygninger er faldet markant over de 

sidste 50 år fra: 

Birgisdottir & Madsen, Bygningers indlejrede

energi og miljøpåvirkninger, 2017 



Specifikke 
sammenligninger 
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Eksempel: 

Materialevalg til rammer og 

profiler
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Energikrav udvikling



kg CO2-eq. per m2 bygning
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Stigende fokus på materialers livscyklus og livscyklusberegninger (Kilde: SBI)
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Bæredygtighedscertificeringer i kraftig vækst (kilde: DK-GBC)



Hvilke bygningsdele udleder mest? (Kilde: SBI)
(Kontorhus 80 års drift)
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Hvilke materialer udleder mest? (Kilde: SBI)
Kontorhus 80 års drift
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