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Helt overordnet, så 
beskæftiger vi os 

med bæredygtighed 
i mange forskellige 

grene; Det drejer sig 
for os, om at være 

med til at højne 
kvaliteten af det be-

byggede miljø i Dan-
mark.

BÆREDYGTIGT BYGGERI ’STEP-BY-STEP’
 
Der er fart på byggebranchen, og det gælder særligt inden for bæredygtighed. 
Bæredygtighed fylder meget i hverdagen hos os i etos, og vi har det rigtig godt med at 
ligge i overhalingsbanen sammen med resten af vores kollegaer, i forsøget på at finde 
en retning for bæredygtigt byggeri i Danmark.

Helt overordnet, så beskæftiger vi os med bæredygtighed i mange forskellige grene; 
Det drejer sig for os, om at være med til at højne kvaliteten af det bebyggede miljø i 

Danmark. Vi bruger bl.a. vores viden omkring materialers miljøbelastning, sundheds-
påvirkninger og indeklima, til at sammensætte både boliger, skoler og erhvervsejen-
domme, så de er behagelige at opholde sig i, og så miljøbelastningen bliver kortlagt 
- og minimeret så meget som muligt. Vi screener og beregner byggerier for mulige 
miljøbesparelser – både i nybyggeri og renoveringer. Vi tester nye materialer og ar-
bejdsmetoder, for at finde netop de sammensætninger som er bedst for den pågælden-
de bygning.

De nye LCA-krav, der bliver implementeret i bygningsreglementet i 2023, kommer til 
at bringe (for mange) et helt nyt punkt ind på dagsordenen hos alle større bygher-

rer. Vi sørger for løbende at være med til oplæg omkring beregningsmetoder, og holder 
os på den måde opdateret, så vi er klar på, hvad der forventes af os som rådgivere, når 
kravet bliver gældende. Det gør vi meget gennem vores deltagelse i FRIs bæredygtig-
hedsnetværk og ved kontinuerligt at beregne miljøbelastninger på mange forskellige 
byggerier.

Meningerne om hvad der er bæredygtigt eller ej er mange, men man kan ikke 
komme uden om, at DK-GBC har været med til at sætte ”bæredygtighed” på 

dagsordenen ved at introducere byggeriet for DGNB-certificeringen. Vi har været med 
til at lave DGNB-certificeringer siden 2015 (præ-etos-tiden), og der er flere elementer 
i certificeringen vi godt kan lide; For det første så taler ”bæredygtighed på formel” jo 
til os som ingeniører. Derudover så er den holistiske tilgang til processen et udtryk for, 
at man kan gå mange veje, og på den måde tilpasse byggeriet. Herved får man skabt 
det bygherre ønsker sig, men med de elementer af bæredygtighed som giver mening 
for projektet. Dvs. der skal hele vejen rundt, være tiltag der enten gavner det sociale, 
det økonomiske eller det miljømæssige aspekt. På den måde har vi ikke tunnelsyn på 
miljø-udledning, men er med til at skubbe branchen i den rigtige retning - hele vejen 
rundt. Vi drømmer selvfølgelig også om en fremtid, hvor vi bygger absolut CO2-neutralt 
byggeri, og vi mener at DGNB er med til at bane vejen.

Hvad kan vi i etos helt konkret bidrage med for at lede byggeriet mod en mere bære-
dygtig fremtid? Udover at styre DGNB-projekter sikkert i mål som DGNB-auditors, 

så er noget af det, vi bruger meget tid på, at kortlægge og optimere miljøberegninger 
(LCA), så vi får dannet et godt overblik over bygningernes CO2-udledning, og får valgt 
de konstruktioner der, ud fra de givne omstændigheder, har lavest mulige miljøaf-
tryk. Derudover laver vi totaløkonomi-beregninger (LCC) og regner på dagslys med 
’300-lux-reglen’ for at sikre, at bygningerne får den rette mængde dagslys. De klas-
siske energi- og indeklimaingeniør-opgaver såsom indeklimasimuleringer og energi-
rammeberegninger fylder også meget, og det er med til at give os et godt overordnet 
overblik.

Vi synes selv, vi opnår flotte resultater, med vores gode samarbejdspartnere. 
Sønderborg Havn bliver forsynet med flere nye typer luksus-boliger sammen med 

BMC, Daugaard Pedersen, Henry Jensen, og RRA. Der bliver opført gode studievenlige 
boliger sammen med P+P. Rundt omkring i landet kommer der nye lækre boliger for os 
alle sammen med GPP og Svend Poulsen for 1927. Munkebo får udvidet daginstitution 
sammen med Ingeniør’ne. Skanderborg får kvalitetsboliger sammen med GPP, Paulsen 
og Arne Elkjær. I Herlev opfører AGgruppen sammen med Nova5 DGNB-guld-byggeri. 
Kalmargade-kvarteret i Aarhus opgraderes i dén grad, sammen med Pluskontoret og 
BKÅ. Med PN Tømrer og Byggefirma får Randers et af sine første DGNB-guld bolig-
projekter. Vi har bidraget til AL2Boligs Realdania-støttede projekt omkring genbrug af 
mursten i Lindeparken og Digtergangen. I dialog med Upcycling Forum forsøger vi at få 
genbrug ind i byggeriet. Sammen med E+N danner vi en gammel skole om til Hedeskov 
Center for Life Science. Og meget, meget mere...
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