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Tak…

… til de mange, der har deltaget i tilblivelsen 
af tillægget.

• Styregruppe

• Arbejdsgruppe

• Følgegruppe

• Faglige udvalg og mindre arbejdsgrupper

• Høringsgrupper og -svar

… Og ikke mindst Realdania for at støtte 
tilblivelsen.
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Præsentation af 
tillægget



Introduktion 
Jesper Ring, Frame
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Udfordringerne ved bæredygtighed

SystemProjekt



Udfordringerne ved bæredygtighed

Projekterne mangler 

tydelige mål og 

strategier 
for bæredygtighed samt 

metoder til at stille krav til 

bæredygtighed i udbud, 

aftaler og kontrakter

Der mangler et 

fælles sprog
og et 

tættere og tidligere 

samarbejde 
mellem projektdeltagerne 

om bæredygtighed

Der mangler 

ressourcer og 

ledelse
som sørger for, at mål for 

bæredygtighed håndteres 

og opretholdes gennem 

hele byggeprojektet



Udgangspunktet for projektet

Der mangler et 

fælles sprog
og et 

tættere og tidligere 

samarbejde 
mellem projektdeltagerne 

om bæredygtighed



Tillæg om 
bæredygtighedsydelser

Udgangspunkt i input fra branchen

Fælles ønske om at skabe et grundlag for aftaler 
og ydelser (men ikke meget ‘best practice’)

Skal rumme mange perspektiver

Dynamisk dokument – ydelserne tilpasses i 
hvert projekt med tillægget som grundlag

Tillægget skal dække ydelserne, men kommer 
også ind på roller

Levetiden for tillægget afhænger af udviklingen



Tillæg om 
bæredygtighedsydelser

Tillægget er suppleret med en stribe 
ydelsesskemaer, der skal gøre det nemmere at 
definere ydelser og fordele ansvar

Skemaerne danner grundlag for 
forventningsafstemning mellem parterne ift. 
ambitionsniveau, retning og ydelsesfordeling

Tillæg til YB

Ydelsesskemaer



Tillæg om 
bæredygtighedsydelser

Tillægget

• Faser og ydelser (Nina)

• Enkeltydelser (Nanna)

Ydelsesskemaer (Jesper)

Tillæg til YB

Ydelsesskemaer



Faser og ydelser 
Nina Koch-Ørvad, Værdibyg



Et tillæg til YBB og YBL



Et tillæg til YBB og YBL

Alle betingelser, forudsætninger og 
begrebsdefinitioner gældende for de øvrige 
ydelsesbeskrivelser er også gældende for 
dette tillæg, dog med følgende undtagelser:

• Definition af Bæredygtighedsledelse 
erstattes af tillægget (Bæredygtigheds-
ledelse / Bæredygtighedsrådgivning)

• YBB og YBL’s ”Andre ydelser” vedr. 
bæredygtighed erstattes af tillægget

• YBL18’s afsnit om Energi og Indeklima 
erstattes af tillæggets afsnit om Energi 
hhv. Indeklima (enkeltydelser)



Et tillæg til YBB og YBL

3 dele:

• Generelle ydelser

• Enkeltydelser

• Ydelsesskemaer



Generelle ydelser

Bæredygtighedsrådgivning

- Omfatter bistand til bygherren i at 
tilvejebringe og specificere intentioner, 
ambitionsniveau, krav og målsætninger 
vedrørende bæredygtighed i projektet. 

Bæredygtighedsledelse

- Omfatter planlægning og koordinering af 
projektteamets ydelser og leverancer på 
tværs af fag og aktører, så projektet udvikles 
og gennemføres i henhold til de opstillede 
mål for bæredygtighed. 



Generelle ydelser

Bæredygtighedsrådgivning Bæredygtighedsledelse

Enkeltydelser

BÆREDYGTIGHEDSYDELSER

Bygherrerådgivning Projekteringsledelse

ØVRIGE YDELSESBESKRIVELSER (YBB OG YBL)

Øvrige projektudviklingsydelser 
(programmering, projektering, udførelse)



Tillæg

1. BÆREDYGTIGHEDSRÅDGIVNING 
(INDLEDENDE RÅDGIVNING)

1.1. Bæredygtighed i ejendomssstrategien

1.2. Bæredygtighedsvision (Ideoplæg)

1.3. Teknisk finansieringsanalyse 

1.4. Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)

YBB

1. INDLEDENDE RÅDGIVNING

1.1 Ejendomsstrategi

1.2 Idéoplæg

1.3 Teknisk finansieringsanalyse

1.4 Byggeprogram



Tillæg

2. BÆREDYGTIGHEDSLEDELSE

3. FORSLAG

3.1. Dispositionsforslag

3.2. Projektforslag

4. MYNDIGHEDSPROJEKT

5. UDBUDSPROJEKT

6. UDFØRELSESPROJEKT

7. UDFØRELSE

8. AFLEVERING

YBL

2. PROJEKTERINGSLEDELSE

3. FORSLAG

3.1 Dispositionsforslag

3.2 Projektforslag

4. MYNDIGHEDSPROJEKT

5. UDBUDSPROJEKT

6. UDFØRELSESPROJEKT

7. UDFØRELSE

8. AFLEVERING 



Tillæg

1.1.1. Indhold

1.1.2. Idriftsættelse og drift

1.1.3. Myndigheder

1.1.4. Tid

1.1.5. Økonomi

1.1.6. Kvalitetssikring

1.1.7. Projektdokumentation

1.1.8. Bygherren

YBB / YBL

1.1.1. Indhold

1.1.2. Idriftsættelse og drift

1.1.3. Myndigheder

1.1.4. Tid

1.1.5. Økonomi

1.1.6. Kvalitetssikring

1.1.7. Projektdokumentation

1.1.8. Bygherren



BÆREDYGTIGHEDS-
RÅDGIVNING

1.1. Bæredygtighed i ejendomssstrategien

1.2. Bæredygtighedsvision (Ideoplæg)

1.3. Teknisk finansieringsanalyse 

1.4. Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)

Bæredygtighed i
ejendomsstrategien

• Kortlægge bygherrens strategiske 
overvejelser og ambitioner vedrørende 
ejendomsporteføljens bæredygtighed

• Identificere og påse nødvendige 
registeringer og forundersøgelser

• Indskrive bygherrens krav og ønsker til 
bæredygtighed og værdiskabelse i 
ejendomsstrategien.

• Ejendomsstrategien kan omfatte alle 
bygherrens ejendomme eller enkelte 
nærmere udpegede ejendomme



BÆREDYGTIGHEDS-
RÅDGIVNING

1.1. Bæredygtighed i ejendomssstrategien

1.2. Bæredygtighedsvision (Ideoplæg)

1.3. Teknisk finansieringsanalyse 

1.4. Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)

Bæredygtighedsvision

• Beskrive bygherrens tanker, ønsker og 
forventninger til hvad der skal opnås med 
projektet ift. bæredygtighed 

• Fastlægge de kriterier, som bæredygtighed 
måles på i det konkrete projekt

• Afklare behovet for og udvælge de 
ønskede bæredygtighedsydelser, herunder 
bæredygtighedsledelse og enkeltydelser, 
som er nødvendige for at indfri visionen

• Indskrive bæredygtighedsvisionen i 
idéoplægget 



BÆREDYGTIGHEDS-
RÅDGIVNING

1.1. Bæredygtighed i ejendomssstrategien

1.2. Bæredygtighedsvision (Ideoplæg)

1.3. Teknisk finansieringsanalyse 

1.4. Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)

Teknisk
finansieringsanalyse

• Bidrage til den tekniske finansierings-
analyse (Business Case), så bygherrens 
bæredygtighedsvision for projektet indgår 
i analysen

• Udarbejde oplæg om formål, omfang og 
indhold af bæredygtighedsbidraget til den 
tekniske finansieringsanalyse

• Indsamle relevante oplysninger, som kan 
bidrage til den tekniske 
finansieringsanalyse

• Bistå med afdækning af mulig støtte til 
særlige bæredygtighedstiltag



BÆREDYGTIGHEDS-
RÅDGIVNING

1.1. Bæredygtighed i ejendomssstrategien

1.2. Bæredygtighedsvision (Ideoplæg)

1.3. Teknisk finansieringsanalyse 

1.4. Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)

Bæredygtigheds-
program

• Den del af byggeprogrammet, der 
oversætter bygherrens bæredygtigheds-
vision til målsætninger og krav

• Udarbejdes på grundlag af idéoplægget og 
de valgte kriterier for bæredygtighed.

• Udgør grundlaget for aftaler om den 
fremadrettede bæredygtighedsledelse og 
enkeltydelser.



BÆREDYGTIGHEDS-
RÅDGIVNING

1.1. Bæredygtighed i ejendomssstrategien

1.2. Bæredygtighedsvision (Ideoplæg)

1.3. Teknisk finansieringsanalyse 

1.4. Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)

Bæredygtigheds-
program

• Udarbejde et bæredygtighedsprogram i 
dialog med bygherren og med inddragelse 
af projektteamets øvrige interessenter

• Projektets forudsætninger og 
bygherrens bæredygtighedsvision

• Krav til:

• Omfanget af bæredygtighedsledelse

• Omfanget af enkeltydelser i 
projektet og kriterier for opfyldelse

• Dokumentation

• Tidsplan, proces og samarbejde

• Opfølgning, kvalitetssikring og 
afrapportering



BÆREDYGTIGHEDS-
LEDELSE
2. BÆREDYGTIGHEDSLEDELSE

3. FORSLAG

3.1. Dispositionsforslag

3.2. Projektforslag

4. MYNDIGHEDSPROJEKT

5. UDBUDSPROJEKT

6. UDFØRELSESPROJEKT

7. UDFØRELSE

8. AFLEVERING

Bæredygtighedsledelse

Bæredygtighedsledelse omfatter planlægning, 
koordinering, styring og opfølgning i 
byggeriets faser frem til og med aflevering, 
som understøtter de projekterende og 
udførende i at nå de stillede mål og krav om 
bæredygtighed i projektet

Bæredygtighedsledelse kan leveres som en 
selvstændig rolle eller f.eks. som en del af 
projekteringslederens eller byggelederens 
ydelser

Ydelserne koordineres og integreres med 
ydelser beskrevet i YBL18



BÆREDYGTIGHEDS-
LEDELSE
2. BÆREDYGTIGHEDSLEDELSE

3. FORSLAG

3.1. Dispositionsforslag

3.2. Projektforslag

4. MYNDIGHEDSPROJEKT

5. UDBUDSPROJEKT

6. UDFØRELSESPROJEKT

7. UDFØRELSE

8. AFLEVERING

Bæredygtighedsledelse

• Ydelsens omfang defineres i 
bæredygtighedsprogrammet

• Udarbejde en bæredygtighedsplan, hvor 
de nødvendige bæredygtighedsydelser, 
herunder enkeltydelser, er beskrevet og 
koordineret

• Påse at bæredygtighedsplanen 
koordineres med IKT-specifikationen 

• Påse og koordinere at projektteamet 
gennemfører de i bæredygtighedsplanen 
specificerede ydelser



BÆREDYGTIGHEDS-
LEDELSE
2. BÆREDYGTIGHEDSLEDELSE

3. FORSLAG

3.1. Dispositionsforslag

3.2. Projektforslag

4. MYNDIGHEDSPROJEKT

5. UDBUDSPROJEKT

6. UDFØRELSESPROJEKT

7. UDFØRELSE

8. AFLEVERING

Bæredygtighedsledelse

• Koordinere bæredygtighedsplanen med 
projektets tidsplan

• Indhente input vedrørende 
bæredygtighed, som koordineres med 
projektets budget

• Påse at input koordineres med det øvrige 
projektmateriale

• Ajourføre bæredygtighedsplanen

• Udarbejde staderapport og orientere 
bygherren om eventuelle afvigelser fra 
bæredygtighedsplanen og fra krav i 
bæredygtighedsprogrammet



BÆREDYGTIGHEDS-
LEDELSE
2. BÆREDYGTIGHEDSLEDELSE

3. FORSLAG

3.1. Dispositionsforslag

3.2. Projektforslag

4. MYNDIGHEDSPROJEKT

5. UDBUDSPROJEKT

6. UDFØRELSESPROJEKT

7. UDFØRELSE

8. AFLEVERING

Forslag

Dispositionsforslag:

• Motiveret forslag til opgavens løsning 
på grundlag af et godkendt 
bæredygtighedsprogram

Projektforslag:

• Bearbejdning af det godkendte 
dispositionsforslag, så alle afgørende 
beslutninger i projektet omkring 
bæredygtighed er truffet og indgår i 
forslaget



BÆREDYGTIGHEDS-
LEDELSE
2. BÆREDYGTIGHEDSLEDELSE

3. FORSLAG

3.1. Dispositionsforslag

3.2. Projektforslag

4. MYNDIGHEDSPROJEKT

5. UDBUDSPROJEKT

6. UDFØRELSESPROJEKT

7. UDFØRELSE

8. AFLEVERING

Forslag

• Påse og koordinere at projektteamet 
gennemfører de i bæredygtighedsplanen 
specificerede ydelser

• Koordinere input ift. tidsplan, budget og 
projektmateriale

• Ajourføre bæredygtighedsplanen

• Udarbejde staderapport og orientere 
bygherren om eventuelle afvigelser



BÆREDYGTIGHEDS-
LEDELSE
2. BÆREDYGTIGHEDSLEDELSE

3. FORSLAG

3.1. Dispositionsforslag

3.2. Projektforslag

4. MYNDIGHEDSPROJEKT

5. UDBUDSPROJEKT

6. UDFØRELSESPROJEKT

7. UDFØRELSE

8. AFLEVERING

Myndighedsprojekt

• Påse og koordinere at projektteamet 
gennemfører de i bæredygtighedsplanen 
specificerede ydelser

• Koordinere med projekteringslederen, at 
ansøgninger om eventuelle tilladelser og 
dispensationer udarbejdes.

• Koordinere input ift. tidsplan, budget og 
projektmateriale

• Ajourføre bæredygtighedsplanen

• Udarbejde staderapport og orientere 
bygherren om eventuelle afvigelser



BÆREDYGTIGHEDS-
LEDELSE
2. BÆREDYGTIGHEDSLEDELSE

3. FORSLAG

3.1. Dispositionsforslag

3.2. Projektforslag

4. MYNDIGHEDSPROJEKT

5. UDBUDSPROJEKT

6. UDFØRELSESPROJEKT

7. UDFØRELSE

8. AFLEVERING

Udbudsprojekt

• Påse og koordinere at projektteamet 
gennemfører de i bæredygtighedsplanen 
specificerede ydelser

• Koordinere input ift. tidsplan og budget

• Påse at input koordineres med det øvrige 
projektmateriale. Bæredygtighedskrav 
skal integreres i udbudsmaterialet, 
herunder i arbejdsbeskrivelser og 
udbudskontrolplaner.

• Ajourføre bæredygtighedsplanen

• Udarbejde staderapport og orientere 
bygherren om eventuelle afvigelser



BÆREDYGTIGHEDS-
LEDELSE
2. BÆREDYGTIGHEDSLEDELSE

3. FORSLAG

3.1. Dispositionsforslag

3.2. Projektforslag

4. MYNDIGHEDSPROJEKT

5. UDBUDSPROJEKT

6. UDFØRELSESPROJEKT

7. UDFØRELSE

8. AFLEVERING

Udførelsesprojekt

• Påse og koordinere at projektteamet 
gennemfører de i bæredygtighedsplanen 
specificerede ydelser

• Koordinere at eventuel projektdoku-
mentation fra udførende vedrørende 
bæredygtighed granskes for, om projektet 
lever op til udbudsmaterialets krav og 
intentioner.

• Påse relevant opretning af projektdoku-
mentationen



BÆREDYGTIGHEDS-
LEDELSE
2. BÆREDYGTIGHEDSLEDELSE

3. FORSLAG

3.1. Dispositionsforslag

3.2. Projektforslag

4. MYNDIGHEDSPROJEKT

5. UDBUDSPROJEKT

6. UDFØRELSESPROJEKT

7. UDFØRELSE

8. AFLEVERING

Udførelsesprojekt

• Koordinere input ift. tidsplan, budget og 
projektmateriale

• Ajourføre bæredygtighedsplanen

• Udarbejde staderapport og orientere 
bygherren om eventuelle afvigelser



BÆREDYGTIGHEDS-
LEDELSE
2. BÆREDYGTIGHEDSLEDELSE

3. FORSLAG

3.1. Dispositionsforslag

3.2. Projektforslag

4. MYNDIGHEDSPROJEKT

5. UDBUDSPROJEKT

6. UDFØRELSESPROJEKT

7. UDFØRELSE

8. AFLEVERING

Udførelse

• Påse og koordinere at projektteamet 
gennemfører de i bæredygtighedsplanen 
specificerede ydelser

• Tilse at der følges op på leverancer i 
henhold til projektets udbudskontrol-
planer. 

• Koordinere input ift. tidsplan og budget 

• Påse at der granskes leverancer fra 
projekterende og udførende, der skal leve 
op til krav vedrørende bæredygtighed



BÆREDYGTIGHEDS-
LEDELSE
2. BÆREDYGTIGHEDSLEDELSE

3. FORSLAG

3.1. Dispositionsforslag

3.2. Projektforslag

4. MYNDIGHEDSPROJEKT

5. UDBUDSPROJEKT

6. UDFØRELSESPROJEKT

7. UDFØRELSE

8. AFLEVERING

Udførelse

• Koordinere at der føres tilsyn med de 
udførte arbejder, og at eventuel 
projektdokumentation fra udførende 
vedrørende bæredygtighed granskes for, 
om projektet lever op til udbuds-
materialets krav og intentioner

• Påse at der sker relevant opretning af 
projektdokumentationen og mangler 
konstateret under udførelsen

• Ajourføre bæredygtighedsplanen

• Udarbejde staderapport og orientere 
bygherren om eventuelle afvigelser



BÆREDYGTIGHEDS-
LEDELSE
2. BÆREDYGTIGHEDSLEDELSE

3. FORSLAG

3.1. Dispositionsforslag

3.2. Projektforslag

4. MYNDIGHEDSPROJEKT

5. UDBUDSPROJEKT

6. UDFØRELSESPROJEKT

7. UDFØRELSE

8. AFLEVERING

Aflevering

• Påse og koordinere at projektteamet 
gennemfører de i bæredygtighedsplanen 
specificerede ydelser

• Følge op på leverancer i henhold til 
projektets udbudskontrolplaner

• Påse at der granskes leverancer fra 
projekterende og udførende, der skal leve 
op til krav vedrørende bæredygtighed 

• Koordinere at der udføres 
mangelgennemgang på de udførte 
arbejder vedrørende bæredygtighed



BÆREDYGTIGHEDS-
LEDELSE
2. BÆREDYGTIGHEDSLEDELSE

3. FORSLAG

3.1. Dispositionsforslag

3.2. Projektforslag

4. MYNDIGHEDSPROJEKT

5. UDBUDSPROJEKT

6. UDFØRELSESPROJEKT

7. UDFØRELSE

8. AFLEVERING

Aflevering

• Påse at der sker relevant opretning af 
projektdokumentation og mangler 
vedrørende bæredygtighed konstateret 
under afleveringsforretningen

• Påse at input vedrørende bæredygtighed 
koordineres med det øvrige 
projektmateriale, herunder at der 
udarbejdes som udført-dokumentation 
vedrørende bæredygtighed

• Udarbejde en mangelliste for udførte 
arbejder vedrørende bæredygtighed og 
orientere bygherren herom



Leverancer

Bæredygtighedsrådgivning Bæredygtighedsledelse

Bygherrerådgivning Projekteringsledelse

Ejendoms-
strategi

Idéoplæg
Bygge-

program
Ydelsesplan

Bære-
dygtighed i 
ejendoms-

strategi

Bæredygtig-
hedsvision

Bæredygtig-
hedsprogram

Bæredygtig-
hedsplan



Leverancer

Bæredygtighedsrådgivning Bæredygtighedsledelse

Bære-
dygtighed i 
ejendoms-

strategi

Bæredygtig-
hedsvision

Bæredygtig-
hedsprogram

Bæredygtig-
hedsplan

Kortlægning Prioritering Operationalisering Koordinering



Enkeltydelser 
Nanna Flintholm, AART



Introduktion

• Enkeltydelser beskriver specifikke ydelser 
som vedrører bæredygtighedsparametre

• Ydelserne er ud over gældende krav i 
Bygningsreglementet 

• Tilvælges af bygherre typisk som del af 
strategiproces og/eller idéoplæg  

• Fastlægges og specificeres endeligt i 
bæredygtighedsprogrammet

• Skal tilpasses konkret projekt og aftale

Enkeltydelser



Sammenhæng med 
YBB19 og YBL18

• Referer til både YBB19 og YBL18

• Leveres integreret med øvrige ydelser, 
beskrevet i YBB19 og YBL18

• Struktur svarer til ydelsesbeskrivelserne, 
dog kun med afsnit for: Indhold, Tid, 
Projektdokumentation og Bygherre



Proces og faser

Bæredygtighedsrådgivning Bæredygtighedsledelse

Enkeltydelser

BÆREDYGTIGHEDSYDELSER

Bygherrerådgivning Projekteringsledelse

ØVRIGE YDELSESBESKRIVELSER (YBB OG YBL)

Øvrige projektudviklingsydelser 
(programmering, projektering, udførelse)



• Bæredygtighedsrådgiver koordinerer 
enkeltydelser med den øvrige indledende 
bæredygtighedsrådgivning

• Bæredygtighedslederen koordinerer 
enkeltydelserne med hinanden og med 
øvrige ydelser

• Bæredygtighedslederen ajourfører 
bæredygtighedsplanen løbende

• Bygherren har ansvaret for at de er grundigt 
og entydigt beskrevet

• Ydelsesleverandøren fastlægger 
enkeltydelsernes omfang hvis det ikke er 
aftalt nærmere

Parterne



Proces

• Miljømæssig, økonomisk og social 
værdiskabelse

• Modenhed >< cutting edge

• Antal >< overblik

• Klare, velbeskrevne ydelser >< stor bredde

Hvilke?

Hvor mange?

Grupperinger?

Detaljeringsniveau?



Fem temaer

• Dokumentation

• Livscyklus

• Cirkulært byggeri

• Klima og miljø

• Social værdiskabelse



Dokumentation
• Certificering af bæredygtighed

• Bygnings- og materialepas

• Screening for uønskede stoffer

• Variantsammenligninger

Oversigt over miljøvurderingsordninger – Kilde: Teknologisk Institut



Livscyklus

• LCC

• LCA

Kilde: LCAbyg.dk



Cirkulært byggeri

• Ressourcekortlægning

• Arealvurdering

• Genbrug og genanvendelse

• Design for adskillelse



Klima og miljø

• Energi

• Vandkoncept

• Den fossil- eller emissionsfri byggeplads

• Robusthed i forhold til 
klimaforandringer

• Biodiversitet

• Kulstoflagring



Social værdiskabelse

• Indeklima

• Social foranalyse

• Social commissioning

• Evaluering af sociale effekter

• Social indsats under udførelsen



LCA

• XX



Evaluering af sociale 
effekter

• XX



Ydelsesskemaer 
Jesper Ring, Frame



Skema til afgrænsning 
af ydelser

Tillægget er suppleret med en stribe 
ydelsesskemaer, der skal gøre det nemmere at 
definere ydelser og fordele ansvar

Skemaerne danner grundlag for 
forventningsafstemning mellem parterne ift. 
ambitionsniveau, retning og ydelsesfordeling

Tillæg til YB

Ydelsesskemaer



Skema til afgrænsning af ydelser

Ydelse

Faser

Ydelser i 
hver fase

Præcisering af 
ydelsen og 
vejledende tekst

Er ydelsen en 
del af aftalen?

Hvem varetager 
ydelsen?

Andre 
ydelsesskemaer



Vejledning

• Skemaerne skal sikre entydig afgrænsning 
og beskrivelse af ydelserne

• Udfyldes ved afkrydsning og supplerende 
tekst (ændringer og præciseringer)

• Skemaerne oplister ydelserne i hver fase, 
viser om den konkrete ydelse er indeholdt 
(ved afkrydsning) og definerer hvem der har 
ansvaret for, at ydelsen leveres

• 5 kolonner i skemaerne til angivelse af 
ansvarsfordeling, men antallet kan udvides i 
det konkrete projekt ved at erstatte og 
tilføje kolonner



Vejledning

• Der er anført forslag til fordeling mellem

• Bygherre (BH)

• Bæredygtighedsrådgiver (BHR)

• Bæredygtighedsleder (BDL)

• Rådgiver (Rådg)

• Entreprenør (Entr)

• Bygherren har ansvaret for at ydelserne er 
grundigt og entydigt beskrevet samt at de er 
gennemgået inden igangsættelsen

• Bygherren skal sikre at de i skemaet 
beskrevne ydelser og input er indeholdt i de 
relevante parters aftaler

A: Ansvarlig for ydelsen

I: Leverer input



Indhold –
Ydelsesskemaer

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Ledelse og koordinering

Enkeltydelser



Eksempel
- LCA



Eksempel
- LCA



• Der findes mange metoder og standarder til 
LCA

• Myndighedskrav træder snart i kraft

• Ydelsen er generisk beskrevet og skal 
tilpasses de aktuelle projektkrav

Eksempel
- LCA



Eksempel 
- Ressourcekortlægning



Eksempel 
- Ressourcekortlægning

• Fokus på de indledende faser

• Ydelser i senere faser skal defineres særligt 
i bæredygtighedsprogram og 
udbudsmateriale



Eksempel
- Den fossil- eller 

emissionsfrie 
byggeplads



Eksempel
- Den fossil- eller 

emissionsfrie 
byggeplads



Eksempel
-

• Planlægning i indledende faser

• Indarbejdelse i bæredygtighedsprogram og 
udbudsprojekt

• Implementering under udførelsen

Den fossil- eller 
emissionsfrie 
byggeplads



Spørgsmål?


