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Dilemmaer og løsninger i regionerne



Klimaudfordringen

”Uden øjeblikkelige og store emissionsreduktioner 
på tværs af alle sektorer er det uden for rækkevidde 
at begrænse den globale opvarmning til 1,5°C.” 

“De videnskabelige beviser er utvetydige: 
Klimaforandringer er en trussel mod menneskers 
velbefindende og planetens sundhed.”

Sundhedsvæsenet står for ca. 6 % af Danmarks 
CO2-udledning*

Iflg. WHO er klimaforandringer den største trussel 
mod sundhed i det 21. århundrede**

*https://noharm-uscanada.org/ClimateFootprintReport
**https://www.who.int/globalchange/global-campaign/cop21/en/



Region Syddanmarks målsætninger

Regionens samlede klimabelastning skal reduceres med mindst 35% i 2030

Energiforbruget skal reduceres med mindst 20 % i 2030 ift. 2018

Udledningen af klimagasser fra el og varme skal reduceres med mindst 40 % i 2030 ift. 2018

Grønnere bygningsprofil skal udmøntes bl.a. i, at nybyggerier og ombygninger skal opnå en 
guld-certificering jf. DGNB

Regionens person og varebiler skal elektrificeres hen mod 2030

Reducere forbrug og maksimere cirkulariteten gennem grønnere indkøb og omstilling af 
praksis

Reducere klimabelastningen fra fødevareindkøb med 25% i 2025 

Den samlede affaldsmængde skal reduceres med mindst 10 % i år 2030

Den genanvendte andel skal øges til mindst 45 % i 2030



Klimabelastning fra regionens drift



BYGGERI



Fremtidens byggeri og den grønne omstilling

Netværk -
Forskningshub

Investeringsstrategi

CO2-neutralt 
testbyggeri

Realdania By & Byg

MiniCO2 etagehusene

Fredericia
Genbrug/upcycling

Byggepladslogistik 

Effektivt design

41% affald 

15% materialespild

33% effektivitet

18% tidsspild 



DGNB Certificering 

• Regionsrådet vedtog den 22. juni 2020 revisionen af 

’Regler for byggeri i Region Syddanmark’, herunder 

og med afsæt i Klimastrategien en prioritering af en 

grønnere bygningsprofil. 

• Dette udmøntes bl.a. i, at nybyggerier og 

ombygninger over 2,5 mio. kr., hvor det er teknisk 

muligt, som minimum skal opnå en guld-certificering jf. 

DGNB-bæredygtighedscertificeringsordningen.

• Derudover udføres i alle byggesager en klimavurdering

ud fra relevante DGNB-bæredygtighedskriterier til 

belysning af byggeriets bæredygtighedspotentiale og 

definition af fokusområder, der er særligt gældende for 

det enkelte byggeri.

Kilde: DK-GBC

Kilde: IK-BYG

DGNB indeholder 14 af

FN’s 17 Verdensmål.



DGNB i Region 

Syddanmark

• Indgår i Klimastrategien, 

Byggestyringsreglerne og 

Byggehåndbogen.

• Er integreret i det digitale 

byggeri fra planlægning til 

bygningsdrift.

• Varetages af DGNB-teamet i 

Bygningsafdelingen med p.t.      

4 DGNB-konsulenter, heraf 

1 auditor under uddannelse.



Tilmeldte DGNB-projekter

Autismecenter Nymarksvej, Fredericia. OPP Voksenpsykiatri Nyt OUH, Odense



Kan det betale sig at 

DGNB-certificere projekter 
til 2,5 mio. kr.?

Dilemma 1: DGNB-certificering og økonomi 



Dilemma 2: Datakvalitet i byggeri 

https://materialepyramiden.dk/

Hvordan får vi den rette viden, 
så vi kan træffe de rigtige valg?

https://materialepyramiden.dk/


Dilemma 3: Kompleksitet ved etablering af vedvarende energi

Hvordan håndteres 
paradokset mellem 
opfordring til grønne tiltag 
og vanskelig tilgængelige 
regler?



Etablering af solcelleanlæg i regionalt regi 

/perspektivering

Præmisser for etablering af nye 
solcelleanlæg 

- Selskabsudskillelse

- Afregningsprincipper

- Økonomiske betragtninger  - el-afgift vs. 
markedspris

- Arealudnyttelse



DRIFT & GRØNNE INDKØB



Fødevarer og mindre madspild



Elektrificering af køretøjsflåden



Grønne indkøb og cirkulært forbrug 



Genbrug af møbler



Smartere og mere cirkulært ressourceforbrug



Bedre genanvendelse af affald



Udfordring: Reduktion af driftens klimabelastning

Hvordan sikrer vi, at den 
største klimabelastning i 
driften reduceres? 



Udfordring: Klimareduktionen er afhængig af leverandører

Hvordan kan vi få klima- og 
miljødata fra 
leverandørerne, og hvordan 
kan vi gennemskue om det 
er rigtigt? 



Tak fordi I lyttede interesseret med! ☺


