
Fremtidens CO2 neutrale byggeri:
Fortid, fremtid, 

udfordringer og muligheder

Jesper Bo Jensen, ph.d.

Fremtidsforsker

www.fremforsk.dk



STATUS:

De seneste 10 år



Driftsenergi er den energi, som du bruger til at varme dit hjem op 

med, lave mad, gå i bad, tænde lys og så videre. Den står for 28 

procent af verdens energi-relaterede CO2-udledning. Ca. 20% af 

udledningen i Danmark

Fremstilling af byggematerialer og byggeri: Produktionen og 

transport af byggematerialer såsom beton, metal og andet, samt 

nedrivning og affaldshåndtering fra byggeri. Alt det hæfter for 11 

procent af CO2-udledningen skabt af verdens energiproduktion. I 

DK 10%



Vi er godt på vej med driftsenergien i 

nybyggeri



De fleste boliger er opført for mange 

år siden



Der er blevet talt meget 

om bæredygtigt byggeri

▪ Tale er sølv, men …..handling er guld

▪ Der er blevet talt og sagt rigtigt meget om det 

bæredygtige byggeri

▪ De faktiske resultater er langt mere forsøg og enkelte 

bygninger med bestemt fokus

▪ Spektakulære projekter med særligt fokus

▪ De fleste byggerier opføres som før 

▪ Nogle af byggematerialeproducenterne har været 

igennem en opstillingsproces – andre håber at kunne 

gøre det



Green washing, 

Hellere gode produkter

▪ Green washing er aflad – og ofte uden dokumentation

▪ Skovrejsning mangler vigtigste komponenter: 

Additionalitet, Lækage, Permanens (Jens Friis Lund, KU)

▪ Mitigating deterrence – Det giver oftest mindre 

reduktion andre steder i f.eks. energiproduktionen eller 

materialerne

▪ Konsekvens: Et ton ikke-udledt CO2 er bedre end et ton 

opsamlet – endda ofte meget bedre (faktor 2 – 4)

▪ Det er faktiske reduktioner i produktionsprocesserne og 

i selve byggeriet, der skal til



De kommende 10 år 

frem mod 2030



BE GOOD

Tidsånden his de unge

▪ Gøre noget godt

▪ Gøre en forskel

▪ Hjælpe verden, bygge 

en skole, redde nogen

▪ Redde dyrene, kloden, 

regnskoven eller de 

oprindelige folk

▪ Se dig selv som en 

mulig belastning



Bæredygtighed med 

mange perspektiver

▪ Klima, energi og ressourcer

▪ Det kender vi og er det, de fleste forstår ved 

bæredygtighed

▪ CSR - Corporate social responsability

▪ Etiske, miljømæssige og samfundsmæssige 

hensyn

▪ Arbejdsmiljø og ledelse

▪ Forretningsmæssig bæredygtighed

▪ Kan virksomheden overleve? 

▪ Cradle to Cradle – et overordnet syn



Hvad skal man gøre ved 

bæredygtig? 

▪ Se på sine processer, materialeforbrug, forsyningen af 

virksomheden og klimaregnskab samt 

underleverandører

▪ Få givet en retning i de kommende år!

▪ Arbejde med CSR, medarbejdertrivsel og alle de andre 

arbejdsforhold i virksomheden – og hos 

underleverandører i resten af verden!

▪ Se på hvordan man i øvrigt forholder sig til 

samfundsmæssigt ansvar - og hvad med Jeres kunder?



Cradle to Cradle,

princippet

▪ Det skal kunne genbruges og bringes tilbage til sin 

oprindelige tilstand

▪ Skal være input til endnu en produktcyklus

▪ Der er meget langt til dette i meget byggeri i dag – det er 

en designopgave at gøre det muligt

▪ Hvis vi skal udvikle vugge-til-vugge princippet  er der 

meget at gøre foran os

▪ Træ, stål og beton skal denne vej – træ er umiddelbart 

en god løsning på CO2 opbevaring

▪ Visse materialer er problematiske i fremtiden



▪ Reducer materialeforbrug og energiforbrug

▪ Genbrug byggematerialer – og producer 

dem, så de kan genbruges

▪ Nedbryd materialer i deres bestanddele og 

brug dem i en ny produktionscyklus



Post Covid19 og 

bæredygtig ‘by’ i Kina



Energi i 2040

▪ Det er solcelleteknologien, der sejrer på langt sigt

▪ Vindmøller vil nå en max størrelse om ca. 10-25 år

▪ Solceller har kun to dimensioner

▪ Solceller skal integreres i bygninger fremover – bygninger bliver 

netto leverandør af grøn energi

▪ Men vind kommer til at spille en større rolle i mange år 

fremover

▪ Forsyningssikkerhed og et sammensat system

▪ Energi bliver igen billig, ja efterhånden næsten gratis

▪ El-priserne vil være lave og vi vil opvarme og forsyne 

mange ejendomme lokalt uden bidrag fra nettet 



Billigere batterier



Fremtidens bygninger

▪ De er selvforsynende med energi – og energi bliver 

billigt fremover

▪ De har egen lagringskapacitet og kan lagre nok energi 

til at køre uafhængigt i flere uger

▪ De er sandsynligvis ikke koblet op på netværket med 

elforsyning

▪ De vil være smarte og kommunikerende med 

omverdenen og måske levere til deres lokalområde, hvis 

der er et netværk

▪ De første undgår energiafgifterne, men derefter….





Industri 4.0 

i byggeriet

▪ Automatisering, robotisering og effektivisering af alle 
processer i danske virksomheder

▪ Big data, nye energikilder, clouds, mobildata, nye 
materialer, deleøkonomi, AI, 3D printning, biotech

▪ IT en integreret del af bygningsdesign og selve 

byggeriet – bæredygtighed i design og udførelse

▪ Materialerne og forbruget tilpasset efter bæredygtighed

▪ Robotiseret opførelse – og energivenlige 

byggeprocesser



Samfund og 

byggematerialer

▪ Materialerne er kulturelt betinget

▪ I UK bygger man i stål og glas, i Danmark i mursten 

og beton, I Sverige og Norge i træ

▪ Vi går ikke blot automatisk væk fra denne 

byggetradition

▪ Men klima og bæredygtig trækker i retning af 

træ og stål – kan fremstilles mere bæredygtigt 

end cement i dag

▪ Træ er det bedste materialer, da det lagrer CO2

e



En bygning skabes 

i 2030-40

Selvkørende forsyning til byggeri

3D print at besværlige bygningsdele eller alle flader i huset

Humane robotter til montage af bygningsdele i den 

overordnede konstruktion

Genbrug af materialer fra nedbrudt betonbyggeri mv.

Genbrug af byggematerialer på mange områder

Træ som vigtigt byggemateriale selv i højhuse

Bygningen optimeret efter anvendelse fra begyndelsen, 

den er energiproducerende og genbrugsvenlig



Hvad skal vi nå de 

kommende 10 år?

1: Fra sort til grøn opvarmning

Effekt: 1,8 mio. ton CO2 pr. år

2: Intelligent styring og energirenovering

Effekt: 1,25 mio. ton CO2 pr. år

3: CO2-regnskab for bygninger

Effekt: 1,13 mio. ton CO2 pr. år

4: Slut med CO2 fra byggepladser

Effekt: 530.000 ton CO2 pr. år

5: Energimærker til alle bygninger

Alle bygninger fra før år 2000 energimærkes på fem år. 
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