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Bæredygtige byggeprodukter

LIFE CYCLE ENGINEERING I RAMBØLL
Gennem et fokus på byggestenene arbejder Rambøll arbejder med at
skabe bæredygtige byer og bygninger. I Rambølls holistiske tilgang
til bæredygtighed tages der udgangspunkt i materialets livscyklus fra
udvinding til genanvendelse.

Hvad er Life Cycle Engineering?
Life Cycle Enginnering (LCE) handler
om at undersøge miljømæssige påvirkninger gennem livscyklusanalyser
(LCA) og økonomiske omkostninger
gennem livscyklusomkostningsanalyser
(LCC) for at vurdere og kvantificere
materialer, produkter, bygninger og
byers konsekvenser for omverdenen.
Livscyklustankegangen bygger på et
ønske om at efterlade den verden og de
ressourcer vi bruger i dag i samme stand
eller bedre stand til vores efterkommere
til gavn for økonomien, naturen og mennesket. I stedet for det traditionelle fokus
på energieffektivisering i byggeriet eller
produktions- og fremstillingsprocesser
i produktudviklingen inkluderer livscyklustilgangen også de miljømæssige,
sociale og økonomiske perspektiver
gennem hele livscyklussen; fra materialeudvinding, produktion og konstruktion til brugsfasen samt genanvendelse
eller genbrug.
Bæredygtighedsmålene er forskellige for
hver virksomhed og institution afhængigt af hvordan de påvirker samfundet
og miljøet. Uanset om det er den private
eller den offentlige sektor, er udfordringen at identificere og integrere et mere
holistisk bæredygtigheds tilgang således
at de ønskede forretningsmål, typisk
med et økonomisk fokus, kan opnås.
Mange virksomheder møder krav til dokumenterede miljøpræstationer fra myndigheder og kunder. Andre virksomheder

ser kommercielle fordele ved at øge
gennemsigtigheden af deres respektive
produkter og levere mere bæredygtige
produkter end deres konkurrenter.
En stor barriere, når man snakker LCA,
er at virksomhederne forventer en
stor økonomisk omkostning. Gennem
Rambølls LCE-metode sikres det, at
fordelene ved en holistisk LCE tilgang og
undersøgelse af et givent produkt opnås
i det tempo og til de omkostninger, der
er bæredygtigt for kunden.

OM RAMBOLL
Rambøll Gruppen er en førende
ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed grundlagt i Danmark i 1945. Rambøll
beskæftiger 13.000 medarbejdere, heraf
ca. 3.100 medarbejdere i Danmark,
og har en betydelig tilstedeværelse i
Norden, Nordamerika, Storbritannien,
Central- og Sydeuropa, Indien og
Mellemøsten, suppleret med en markant
repræsentation i Asien, Australien,
Sydamerika og det sydlige Afrika.
Med næsten 300 kontorer i 35 lande
lægger vi vægt på lokal erfaring
kombineret med en global vidensbase.
Vi stræber altid efter at levere
inspirerende og præcise løsninger, der
gør en ægte forskel for vores kunder,
slutbrugere og samfundet som helhed.
WWW.RAMBOLL.COM
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Life Cycle Engineering i Rambøll
Life Cycle Engineering i Rambøll benytter både de simple såvel som detaljerede
og dybdegående livscyklusanalyser
(LCA). I samarbejde med kunden
bestemmes fokusområder som fx materiale emissioner, de økonomiske aspekter,
sociale aspekter og æstetik. Vores erfaring er, at en systematisk implementering
af Life Cycle Engineering kan understøtte vores kunders efterspørgsel efter
værdibaseret information og transperans, så vores kunder kan træffe et både
økonomisk og miljømæssigt rentabelt
valg. Ved at sammenholde de forskellige
aspekter sikres et holistisk perspektiv.
LCE er skalerbart over produktstørrelse og sammensætning såvel som
detaljeringsgrad. Ofte vil LCA og LCC

udført for hele byområder være mindre
detaljerede på grund af omfanget og
de mange materiale- og energistrømme
i et stort komplekst system. For simple
produkter og bygningskomponenter kan
der derimod udføres mere omfattende
analyser da kendskabet til de enkelte
materialers bestanddele er langt bedre.
LCA og LCC beregninger er brugbare for
produkter og sammenligninger af disse,
såvel som ved bygningscertificeringer.
Gennemgående for alle Rambølls projekter er at analyserne er kontekst- og
projektspecifikke.
Rambøll arbejder i høj grad på tværs
af landegrænser, hvor især vores LCE
eksperter fra de nordiske lande og Nordamerika sikrer, at vi drager fordel af den
nyeste ekspertviden på området.

Produktfasen
- Udvinding af råstof
- Materiale produktion

Byggefasen
- Transport
- Installation

Næste produktsystem
- Transport
- Potentiale for genvinding og
genanvendelse

Endt levetid
- Nedrivning
- Transport
- Aﬀaldsbehandling
- Genbrug

Brugsfasen
- Energiforbrug
- Vandforbrug
- Vedligehold
- Udskiftning
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RAMBØLLS YDELSER INDENFOR
LIFE CYCLE ENGINEERING

Med mere end 120 forskellige miljømærkninger kan det være udfordrende at
finde den rigtige certificering, mærkning
eller declaration til et produkt. Rambøll
bistår kunder med at vælge de rette
miljøcertificeringer. Gennem analyser og
benchmarking kan Rambøll i samarbejde
med kunden indstille et produkt til en
miljøcertificering og også bistå i processen.
Rambøll udfører også selv både analyser
og kortlægninger af et produkts mlijøpåvirkninger gennem hele levetiden, og
skaber på den måde overblik for kunden.
I denne forbindelse bistår Rambøll med
rådgivning for at kunne skabe en bæredygtig produktion og produkt. Eksempelvis kan Rambøll analysere udnyttelsemulighederne af affaldsresourcerne
forbundet med en produktion, genbrug
af materialer og cirkulære økonomiske
potentialer for produkter.

Produkt-/miljøvaredeklarationer
Ramboll arbejder kontinuerligt med
miljøvaredeklarationer også kaldet EPD’er
(Environmental Product Declaration) for
at hjælpe vores kunder med at opfylde
en bred vifte af forretningsmål, primært
markedsdifferentiering og produktstewardship. EPD’er er en internationalt
anerkendt standardiseret ramme (EN
15804) til vurdering af miljøpåvirkninger
af materialer, komponenter eller hele
produkteters livscyklus (LCA). EPD’er
er standardiserede beregninger med
en tredjeparts verificering, hvilket øger
gennemsigtigheden og troværdigheden
af resultaterne og dermed det givne
produkt.
Det er Rambølls erfaring, at EPD’er
primært anvendes til opbygning af klassifikationssystemer som DGNB, indkøb og
produktvalg og produktudvikling. EPD’er
er et værdifuldt værktøj, da de tjener
til at give et verificeret overblik over
miljøpræstationen, og især i forbindelse
med DGNB certificeringer, da en EPD
medfører flere points.

Rambøll’s LCE-specialister kan bistå med:
•

Environmental Product Declaration.
Miljøvaredeklaration. Dokumentation
af en byggevarers miljømæssige
egenskaber iht. anerkendte Europæiske og internationale standarder (EPD)

•

Rådgivning om relevante bæredygtighedscertifikater for byggevarer afhængig af markedsområde
samt biståelse i processen (C2C,
Svanemærket etc.)

•

Materialers humantoxicitet og påvirkning af indeklimaet

•

Rådgivning om bæredygtige
produktdatabaser (Ecospecifier,
DGNB Navigator, Greenguard etc.)

Miljømærkninger
Cradle 2 Cralde (C2C)
Et Cradle to Cradle certificeret produkt er
dokumenteret efter nogle af de højeste
standarder inden for bæredygtighed og
materialesundhed. Cradle to Cradle certifikatet bygger på 5 forskellige kriterier;
Materialesundhed, Genbrug & genanvendelse, Vedvarende energi, Forvaltning af
vandressourcen og Social ansvarlighed.
Svanemærket
Nordisk miljømærke for en lang række
produkter. Mærket indikerer at varen er
blandt de mindst miljøbelastende i den
pågældende varegruppe. Svanemærket
sætter grænser for udledning af giftige
stoffer og for indholdet af uønskede
stoffer i varen.

Bæredygtige byggeprodukter

Potentialet i materialer
Rambøll oplever en øget interesse for
bæredygtighedsvurderinger, f.eks. af
bygninger og forskellige byggematerialer. I mange år har fokus i byggebrancen
været på energiforbrug, men på grund af
knappe materielle resourcer og indlejret energi er materiale potentialer for
forbedring blevet et fokusområde.
I Danmark viser fremskrivningen frem
mod 2050 at andelen af vedvarende
energi vil stige i energimixet, især til
fjernvarmesystemet. Ydermere vil mere
end halvdelen af elektriciteten i Danmark
fra 2020 ydes af vindkraft alene. I takt
med reduceringen af fossile brændsler
i energiproduktionen vil den indlejrede
energi og emissioner i byggematerialer og produkter have en stadig større
miljøpåvirkning. Sammen med den mere
miljøvenlige energiproduktion til varme
og elektricitet udgør udvindingen, fremstillingen, transporten, bortskaffelsen og
genanvendelsen af byggematerialer en
stigende andel af bygningens samlede
ressource- og miljøpåvirkning.

Grøn facade på Europas Miljøagentur i København

Kombineret træ- og murstensbyggeri til Cambridge
Universitet

Tagkonstruktion i Ferrari World, Abu Dhabi

Global warming potential - 50 year life cycle period
9,0E+00

kg CO2-eq pr. m2 pr. year

8,0E+00
7,0E+00
6,0E+00
5,0E+00

Construction

4,0E+00

Heat requirement

3,0E+00
2,0E+00
1,0E+00
0,0E+00
Building I

Building II

Building III

Building IV

Selected Ramboll DGNB certified building references
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YDELSER INDENFOR LIFE CYCLE
ENGINEERING
Dokumentationspakker
Dokumentationspakker har til formål at
vise et produkts tilknytning til certificeringskriterierne. De dokumenterer et
produkts positive bidrag i forbindelse
med en bæredygtighedscertificering. På
den måde bliver producenten opmærksom på hvilke kriterier produktet har
potentiel indflydelse. Rambøll formidler
de tiltag der kan gøres for at udvikle
produktet i en mere bærdygtig retning
i forhold til certificeringsordningerne,
samtidig med at producenten kan bruge
dokumentationspakken til markedsføring.
Som udgangspunkt anbefaler vi danske
byggevareproducenter at lave en dokumentationspakke for DGNB certificeringen. Igennem en DGNB dokumentationspakke er det muligt at kortlægge
hvordan et produkt kan påvirke det
bæredygtige byggeri i Danmark.

En dokumentationspakke indeholder en
samlet vejledning til certificeringsauditoren samt de nødvendige datablade
og informationer. Når byggevare skal
vælges til et byggeri, skal projektteamet
ikke bekymre sig om indsamlingen af dokumentationen, men kan blot modtage
den i forvejen samlede og tilrettelagte
dokumentation. Dokumentationspakkerne kan tilpasses de forskellige certificeringssystemer; DGNB, BREEAM, LEED,
WELL, Miljöbyggnad og kan laves både
for internationale og nationale markeder.
Vi tilpasser os kundens behov og kan
eksempelvist udføre sammenligninger
af de forskellige certificeringsordninger
i forhold til produktet. Det vil sige at
kunden kan finde ud af om et produkt
bliver særligt vægtet i skole og hospitalsbyggeri og producenten har derfor mulighed for at udvide sit marked gennem
målrettet og tilpasset markedsføring af
produktet.
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Ordliste
LCA
LCE
LCC
DGNB
LEED
BREEAM
WELL
EPD
PEF
C2C

Life Cycle Assessment / Livscyklusanalyse
Life Cycle Engineering
Life Cycle Cost / Totaløkonomi
Deutsche Gesselschaft für Nachhaltiges Bauen. Tysk certificeringssystem
Leadership in Energy and Environmental Design. Amerikansk system
Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Britisk system
En standard som fokuserer på menneskers sundhed og velvære i bygninger
Environmental Product Declaration / Miljøvaredeklartion
Product Environmental Footprint
Cradle to Cradle / Vugge til Vugge
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KONTAKT VORES LCE-SPECIALISTER

Aarhus

København

Ole Dau Mortensen

Gitte Gylling H. Olesen

Andreas Qvist Secher

DGNB, BIM og bæredygtighed

BREEAM, LEED, DGNB

DGNB, LCA & forretnings-

& bygninger i drift

& forretningsudvikling

udvikling

+45 5161 2548

+45 5161 2014

+45 5161 2270

Viborg
Mia Burhkal-Donau

Christine Collin

Norden

DGNB, LEED, skræddersyede

David Palm, Sverige

DGNB og dokumentations-

strategier, LCA & dokumenta-

Miljøvaredeklarationer

pakker

tionspakker

(EPD´er) & LCA

+45 5161 2564

+45 5161 3508

+46 (72) 7023308

Aalborg
Jeanette Thode Sørensen

Andreas Linnet

Agnes Rönnblom, Sverige

LCA, miljøvaredeklaration

Miljøvaredeklarationer

DGNB og dokumentations-

(EPD), Environmental manage-

(EPD´er) & LCA

pakker

ment, ISO 14001, CSR & kemika-

+46 (73) 8025186

+45 5161 1949

lier i byggematerialer
+45 5161 8234

