
Beton & 
Regenerativt konstruktionsdesign



Den seneste rapport fra IPCC tydeliggør at 
menneskeheden med øjeblikkelig virkning skal reducere 
vores CO2-udledning og faktisk påbegynde CO2-fangst.

Baggrund

Modsat viser seneste rapport fra GABC at 
menneskeheden fortsat planlægger at fordoble antallet af 
bebyggede kvadratmeter frem mod 2060

IPCC: Climate Change 2022
Global status report for buildings and constructions 2021Kilder:

https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_TechnicalSummary.pdf
https://globalabc.org/resources/publications/2021-global-status-report-buildings-and-construction


I de kommende årtier vil byggeriet blive påvirket af den 
samfundsmæssige udvikling med tilhørende udvikling i 
krav, forventninger og nye teknologier.

Paradigmernes foranderlighed

Paradigmerne, hvorefter bygningskonstruktioner 
(i særdeleshed betonkonstruktioner) designes, forventes 
i de kommende årtier at gennemgå en række iterationer.

Forventninger til krav og efterspørgsel

Iteration af design paradigmer

20252020 20302035 2040



DGNB certificering er også blevet en ledetråd for 
investorerne. Beton har indflydelse på miljømæssig, 
økonomisk, social og teknisk kvalitet.

EU Taksonomien har til formål at lede finansiering mod 
bæredygtige byggeri. Nuværende krav heri har fra 
årsskiftet rettet yderligere fokus på energirammerne. 

2020 – 2025: Krav og efterspørgsel

Annex to the Commision Delegated Regulation (EU)
BPIE: Roadmap to climate-proof buildings and construction
Beton i det DGNB-certificerede byggeriKilder:

https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-2800-annex-1_en.pdf
BPIE_ROADMAP-WLC-EPBD_FINAL.pdf
https://www.danskbeton.dk/media/44660/dgnb_vejledning_netfinal_marts2021.pdf


Metodemæssigt vil der dog ske en udvikling, en 
forberedelse, hvor der rettes fokus på EPD’er, LCA, 
design for adskillelse

Paradigmerne, hvorefter beton og øvrige konstruktions-
elementer designes forandres ikke for størstedelen af 
byggeriet.

2020 – 2025: Forandringer i paradigmerne



Den varslede CO2-afgift vil også gøre sit indtog. En afgift 
på 750 kr./tCO2e svarer til cirka 4 mia. kroner i afgift på 
nybyggeri.

Bygningsreglementets krav til LCA vil være det 
dominerende krav til byggeriet og anvendelsen af beton i 
konstruktionsdesignet.

2025 – 2030: Krav og efterspørgsel

Global status report for buildings and constructions 2021
Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektorenKilder:

https://globalabc.org/resources/publications/2021-global-status-report-buildings-and-construction
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/KEF/bilag/393/2229190.pdf


Materiale- og producentvalg kommer mere i fokus 
grundet den enkelte producents produktudvikling bliver 
præget af kravet om CO2-reduktion.

Bygningsdesignerne vil få som opgave at minimere CO2-
aftrykket og dermed materialeforbruget gennem 
formgivning.

2025 – 2030: Forandringer i paradigmerne

Frederiksberggade 2, København
Aalborg PortlandKilder:

https://www.sj.dk/det-taler-vi-om/arkitektonisk-greb-dannet-af-hovedspaendingslinjerne/
https://www.danskbetonforening.dk/media/arrangement_2020/futurecem.pdf


Den cirkulære økonomi bliver standard med fortsat øgede 
krav til re-use, recycle, upcircle mv. 

Mange organisationer i Danmark og udlandet har 
forpligtet sig til at være Netzero 2030 eller 2035, med 
tilhørende krav til leverandører og supply-chain. 

2030 – 2035: Krav og efterspørgsel

Roadmap to climate-proof buildings and construction
Annex B: Platform on sustainable financeKilder:

https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2022/01/BPIE_ROADMAP-WLC-EPBD_FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220330-sustainable-finance-platform-finance-report-remaining-environmental-objectives-taxonomy-annex_en.pdf


Genbrug af bygningsdele bliver hverdag. Både til 
aptering, men også bærende bygningsdele som skal 
indarbejdes og sikres kan genbruges – igen.

Der vil komme fokus på CO2-udledninger fra processerne 
– at drifte en bygning, og at opføre en bygning. Såkaldt 
Modern Methods of Construction.

2030 – 2035: Forandringer i paradigmerne

Laing O'Rourke's offsite manufacturing facility
Fritt frem for å bygge nytt med brukte hulldekkerKilder:

https://www.laingorourke.com/company/modern-methods-of-construction/
https://www.tu.no/artikler/fritt-frem-for-a-bygge-nytt-med-brukte-hulldekker/518240


Den globale ressourceknaphed accelererer, hvorfor 
samfundet vil tilstræbe en donut-model. En model hvor 
der er fokus på balance mellem ressourcer og forbrug.

Der vil komme krav om at byggeriet bidrager til at fjerne 
CO2 fra atmosfæren. Energi er CO2-neutral så flere 
bygningsdele transformeres og cirkulariteten øges.

2035 – 2040: Krav og efterspørgsel

Business Cases for Circular Construction & Demolition Projects
IPCC: Climate Change 2022
Doughnut economicsKilder:

https://cityloops.eu/fileadmin/user_upload/Materials/Factsheet_tools/Factsheet_Circular_CDW_Business_Cases.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_TechnicalSummary.pdf
https://www.worldcat.org/title/doughnut-economics-seven-ways-to-think-like-a-21st-century-economist/oclc/1006404349


Allerede i 2022 har vi brugt størstedelen af jordens 
ressourcer. En fordobling i m2 betyder en ”fortynding” af 
materialerne og dermed et spændende kompromis.

Urban Mining vil være normen så konstruktionsdesign vil 
være at kunne ”google” eksisterende bygningsdele, og 
maksimere indlejring af CO2.

2035 – 2040: Forandringer i paradigmerne

Mahanakhon
???

CarbonCureKilder:

http://www.carboncure.com/


Kompetencer opbygges over tid hos den enkelte, i 
organisation og i samfundet. Allerede nu skal vi lægges 
fundamentet til hvad vi skal kunne om 10 og 20 år.

I byggeriet er arbejder og investeringer langsigtede. Vi 
arbejder med at forstå, hvornår en bygning skaber og 
bevarer sin værdi. Hvordan betaler bæredygtighed sig? 

Langsigtet perspektiv


