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• Bæredygtigt byggeri er fremtiden

• Der er mange nye begreber og nye krav er på vej

• Det kan være svært at navigere i

Baggrund

• Give kendskab til de nye begreber.

• Blive ajourført med kommende lovgivning

• Lære at læse en EPD, og hvordan de sammenlignes

• Blive bekendt med krav til dig som en af byggeriets parter

Formål
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1. Præsentation af CELSA GroupTM

2. Bæredygtighed i byggeriet

3. DGNB certificerede byggerier

Agenda

4. Lovgivning

5. Begreber

6. Anvendelse af EPD’er

7. Spørgsmål

8. Evaluering og afslutning
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Our future shall be…

To become a zero accident company

Customers’ 1st choice and the reference within 
environmental
friendly reinforcing steel

To become a learning organization that attracts 
and develops people 

• 9 stålværker

• 12 Valseværker

• 41 Fabrikationssteder

• 37 skrotopsamlingspladser

• Over 9000 ansatte i Europa

• Den største armeringsproducent i Europa

• Mere end 7 mill. tons stål om året

Celsa Group
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• Ca. 90 ansatte

• Leverer til hele Danmark

• Klip & buk

• Net og rullenet

• Håndsvejste enheder

• Søjler til sekantpæle

Celsa Steel Service
- Ølstykke

Det norske stålvalseværk i Moi 
Rana, leverer stål til de nordiske 
produktionsanlæg.

Total 15 produktionsanlæg i 
Norden



Vi er en af Norges største recycling virksomheder

Den førende leverandør af CO2-venlig armeringsstål i Danmark

af alt metalskrot
i Norge

55 %
Vi genanvender Svarende til

700.000 tons
metalskrot

Hver uge

2 Eiffeltårne

Ækvivalent med 
at smelte

Vores ambition
er at redefinere 

stål, som et 
miljømæssigt 

sundt 
byggemateriale

Vores miljøbelastning
udgør

420 kg CO2
Ækv./ton armering

ab værk i Mo
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Stål er et særdeles bæredygtigt materiale

Vores armeringstål fremstilles af 100% skrotmetal
og armeringstål kan genanvendes i det ”uendelige”. 
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CELSA FILM
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CELSA Nordic  - Nordic Sustainbility

Our journey towards sustainability

GOALS 2050GOALS 2030
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Bæredygtighed i byggeriet
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Globalt bidrager byggeriet med 
39 % af de samlede klimapåvirkninger.*

I Danmark udgør byggeriet 
30 % af klimapåvirkningerne1

Beton og armering udgør ca. 1/3 af 
klimapåvirkning ved opførelsen.

1 Inkluderer opførelse og drift.

Klimapåvirkning af byggeri
globalt og i Danmark

Kilde: *World Green Building Council 2019
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Men hvordan? Hvordan er klimabelastningen mon fordelt
mellem opførelse og drift?

Byggebranchen kan blive mere bæredygtig.
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SBI rapport fra 2020

Kilde:
SBI 2020:04 Klimapåvirkning fra 60 bygninger

Største antal bygnings LCA’er indsamlet i DK.

34 boliger

26 kontorbygninger

4 andre typer, skole, hospital og multifunktionsbygninger
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1 Set over en 50-årig periode

Fordeling af CO2 bidrag fra
opførelse og drift

Klimapåvirkning fra opførelse er 2-4 gange større end 
fra driften1

Klimapåvirkningen fra opførelsen udgør
således 65-80 % af den samlede påvirkning.

Kilde:
SBI 2020:04 
Klimapåvirkning fra 60 bygninger
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Derfor skal byggeriet blive
mere bæredygtigt !

Byggeri og bygninger står for 30 % af Danmarks CO2
udledning.

Opførelse og materialer udgør 20-25% af
Danmarks CO2 udledning

Illustration: Green Building Council

65-80 %

20-35 %

Understreger vigtigheden af at interessere
sig for beton og armering ved opførelse af
bygninger. 
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DGNB certificerede byggerier
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Men er det ikke godt nok, hvis
bygninger opfylder BR18?

Det har Green Building Council Denmark 
set på.

GBC administrerer DGNB-standarden

Et byggeri kan certificeres til 
- DGNB-sølv
- DGNB-guld
- DGNB-Platin

Illustration: Green Building Council
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DGNB præcertificeringer og certificeringer

Kilde: Green Building Council, marts 2021
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DGNB  præcertificeringer og certificeringer
Akkumuleret – fordelt på bygningstype

Kilde: Green Building Council, marts 2021
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Eksempler på DGNB certificerede byggerier

Kilde: Green Building Council, marts 2021
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Lovgivning
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Lovgivning

INDSATSOMRÅDER

1. Mere klimavenligt byggeri og anlæg

2. Holdbare bygninger af høj kvalitet

3. Ressourceeffektivt byggeri

4. Energieffektive og sunde bygninger

5. Digitalt understøttet byggeri
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Aftale fra 5. martsINDHOLD
1. Fra 2023 indføres CO2 krav til 

nybyggeri større end 1000 m2

2. Krav er 12 kg CO2 ækv./m2/år

3. Alt nybyggeri, uanset størrelse, skal 
have LCA beregning

4. Fra 2025 indføres krav til alt nybyggeri 
og grænseværdi sænkes sandsynligvis.

Bemærk. 
Det er byggerier omfattet af 
energirammen i BR. Altså ikke 
anlægsarbejder
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Ultimo 2023 Aftalepartnere mødes med henblik på fastsættelse af grænseværdi for 2025.

2025 Krav om CO2 grænseværdi for ALT nybyggeri.

Ultimo 2025 Aftalepartnere mødes med henblik på fastsættelse af grænseværdi for 2027.

2027 Krav om CO2 grænseværdi, der fastsættes ud fra nyeste viden og data.
Ved krav på f.eks. 9 kg CO2 ækv./m2/år vil ca. 75 % af byggeri skulle præstere 
bedre end aktuelt

Ultimo 2027 Aftalepartnere mødes med henblik på fastsættelse af grænseværdi for 2029.

2029 Krav om CO2 grænseværdi, der fastsættes ud fra nyeste viden og data.
Ved krav på f.eks. 7,5 kg CO2 ækv./m2/år vil ca. 90 % af byggeri skulle præstere 
bedre end aktuelt

Ændringer på længere sigt
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Konsekvens for byggeriets parter

Rådgivere skal allerede nu indstille sig på at lave LCA 
beregninger på mange bygninger.

Der vil komme krav i udbudsbetingelser til materialers CO2
aftryk.

Krav om dokumentation af anvendte materialer.

EPD’er på anvendte materialer bliver en del af
entreprenørens KS.
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Begreber
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Begreber

DGNB
Certificering

Livscyklus-
Analyse
(LCA)

EPD
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Sammenhæng

Social

Teknik

Proces

Miljø

Økonomi

Materialeværdier

Gennemsnitlige data (+30 
%)

Branche EPD 
(+10 %)

Produkt EPD

DGNB
Certificering

Livscyklus-
Analyse
(LCA)
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Anvendelser af EPD’er
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• Environmental Product declaration

• På dansk: Miljøvaredeklaration

• Medregner miljømæssige 
påvirkninger knyttet til produktion, 
anvendelse og bortskaffelse.

• Den er verificeret af en uvildig 3. part.

• Objektiv dokumentation for 
produktets miljøpåvirkninger

• Skal udføres i henhold til EN 
15804:2012+A2:2019

Hvad er en EPD?

EPD’er kan f.eks. findes på:

EPD Danmark (www.epddanmark.dk)
ECO platform (eco-platform.org)
EPD-Norge (ww.epd-norge)
EPD International (wwe.environdec.com)

http://www.epddanmark.dk/
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Hvad står der i en EPD?

GWP = Global Warming Potential

Alle disse parametre bruges ved en komplet LCA-beregning

Moduler
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Fremstilling og opførelsen
Modul A1-A5: 

End of life
Modul C1-C4

Relevant ved valg 
mellem byggevarer

Drift
Modul B1-B7 

Moduler i en EPD
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Nøgletal
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Læsning af en EPD
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Stålværk i udlandet

Relativt lavt CO2 aftryk 
pga. energi fra 
atomkraftanlæg

Celsa, Mo I Rana
A1-A3 (for stålværk): 420 kg CO2/ton

A1-A3: 457 kg CO2/tonTransport A4: 48 kg CO2/ton

Transport til København: 
Angives ikke. 
Beregnes på LCA.no

149 kg CO2/ton

Sammenligning af EPD’er
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A1-A3:     420 kg                          457 kg

A4:             48 kg                          149 kg

A1-A4:      468 kg                          606 kg

Produktion stålværk

Transport til DK

Stangjern leveret i DK

Sammenligning af EPD’er
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Vær opmærksom på

EPD’er kan kun sammenlignes, når slutdestination er den samme.

Medtager en EPD kun “ab værk”, skal der korrigeres for transport og eventuel bearbejdning hos
mellemled.

Hvis ikke dette medtages, kan entreprenøren risikere ikke at leve op til fremtidige krav i
udbudsmaterialer.

Standarden ændres med tiden. EPD’en skal være udfærdiget i henhold til den gældende.
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CELSA Nordic  - Nordic Sustainbility

Celsa vil være din partner og er ekspert i 
levering af konkurrencedygtige 
armeringsløsninger.

Spørgsmål?
Evaluering!!


