
Lejerbo og den bæredygtige og cirkulære udfordring.

Bæredygtige strategier og foregangseksempler:



Seks overordnede indsatsområder: 

1. Mere klimavenligt byggeri og anlæg

2. Holdbare bygninger af høj kvalitet

3. Helhedsvurderinger ved renoveringer for at mindske 
nedrivning af bygninger af høj byggeteknisk kvalitet 

4. Ressourceeffektivt byggeri og genbrug af materialer

5. Energieffektive og sunde bygninger

6. Den almene boligsektor som frontløber for 
digitalisering af hele bygningens livscyklus 

Udspil til strategi 

for bæredygtigt 

byggeri

CO2-krav - et 

nedslag



CO2 krav til nybyggeri

2023

Krav om livscyklus-
beregninger (LCA)

Grænse – 12 kg 
CO2-ækv/m2/år

Nybyggeri over 
1.000 kvm.

2025

Foreløbig grænse -
10,5 kg CO2

Alle nybyggerier

2027

Foreløbig grænse -
9 kg CO2

Alle nybyggerier

2029

Foreløbig grænse -
7,5 kg CO2

Alle nybyggerier

Foreløbig ikke krav 

til renoveringer



Det lineære byggeri Udvinding af 

naturressourcer

Forarbejdning af 

materialer

Fremstilling af 

komponenter

Samling af 

bygning

Forbrænding

og deponi

I Danmark står det byggede miljø for:

• 39% af den samlede CO2 –udledning

• Heraf 11 procentpoint fra den indlejrede CO2

• 35% af alt affald – svarende til ca. 4.5 mio. tons 

Forsyning



De cirkulære værktøjer

Circle House bliver Danmarks første boliger opført efter 

principperne i cirkulær økonomi og bliver et 

demonstrationsprojekt for, hvordan de cirkulære principper 

implementeres i byggeriet og alle dets faser. 

Nyttiggørelse

Genanvendelse

Genbrug

Udvinding af 

naturressourcer

Forarbejdning af 

materialer

Fremstilling af 

komponenter

Samling af 

bygning

Forbrænding

og deponi

Forsyning



Lejerbos definition af ‘Design for adskillelse’

For at designparameteret ”design for adskillelse” anses som opfyldt, skal byggeriets dele være adskillelig

uden at miste værdi eller blive beskadiget. Ved byggeriets dele forstår: Bygningsdele, bestanddele og

elementer. 90% genbrug skal være muligt på alle niveauer.

Med bygningsdel forstås eksempelvis et vindue med bestanddele bestående af eksempelvis karm og

ramme. Med elementer forstås eksempelvis skruer, glas, membraner, stormkroge, anverfere mv. i vinduet.

For at designparameteret ”design for adskillelse” anses som opfyldt skal følgende ligeledes være opfyldt:

Bygningsdele, bestanddele og elementer skal kunne adskilles uden at gå i stykker og uden at andre af

byggeriets dele kan gå i stykker.

Byggeriets dele skal kunne skilles fra hinanden uden at efterlade spor fra eksempelvis fuge, lim, maling,

membran og lignende, der kræver efterfølgende behandling.

Hvordan defineres design for 

adskillelse?



Organisering

Bygherre

Lejerbo Aarhus

Udviklingsprojekt

Miljøstyrelsen – MUDP

Realdania 

Partnerskabsgruppe

GXN 

MT Højgaard 

BUILD – SBi

FBSA & Responsible Assets

Lejerbo

Fællestegnestuen

GXN 

Vandkunsten

Lendager

Producenter

Over 60 virksomheder har 

bidraget i udviklingsfasen

Totalentreprenør

Torntoft & Mortensen

Rum

Sweco

Bygherrerådgiver

Pluskontoret 

Granskning/ERFA

Byggeskadefonden

Grundsælger

Aarhus Kommune



101 bud på handlinger

Skitseforslag

Rapport om systemløsninger

Lokalplan 

Dispositionsforslag 

Rammeøkonomi.

Demonstrator 

Cirkulære ydelsesbeskrivelse 

Udbudsmateriale 

Udbud med forhandling 

VDC/BIM model

LCA analyser

Udførelse 

Aflevering

Drift

Arbejdspakke 1 Arbejdspakke 2 Arbejdspakke 3

Circle House er støttet af 

Miljøstyrelsen – MUDP



Circle House

60 almene boliger, der designes og opføres efter 

principperne i cirkulær økonomi.

Målsætningen er, at op til 90 % af byggeriet kan 

adskilles og genbruges uden at miste nævneværdig 

værdi.

Målet er et skalerbart cirkulært fyrtårnsbyggeri, der 

udbydes og opføres på markedsvilkår.

Circle House skal opføres i Lisbjerg i Aarhus.

Der er indgået totalentrepriseaftale og byggeriet 

forventes klar til indflytning medio 2023.



Demonstration af design for adskillelse



Materialepas - EPD - som tildelingskriterie og dokumentation



Levetid Design for adskillelse Materialepas Indhold Mængder / LCA Pris

Evaluering af tilbud og indsamling af data



Særlige fokuspunkter

• Samlinger og design for adskillelse

• Materialer og materialepas

• Udbud

• Standarder

• Definitioner

• Monitorering 

• Digitalisering

• Funktionalitet og æstetik 

• Drift



Lejerbo og den bæredygtige og cirkulære udfordring.

▪ Det cirkuære byggeri skal være skalerbart og tilgængeligt  i 

markedet – større efterspørgsel ( transition kompenseres !)

▪ De økonomiske rammer for alment byggeri er smalle og kræver 

et effektivt og produktivt leverencesystem. 

▪ Bygherren skal have stor in-house kompetence og er afhængig 

af tværfaglig og højkompetente rådgivere.

▪ Rammebetingelserne er ikke barrierer – standardisering af 

miljøvaredeklarationer og garantiproblematikken skal jo løses.

▪ Vi mangler at blive klogere på brugerne – ønsker de en ny måde 

at bo på.


