
Bæredygtighedskompas
Vores værktøj til at styre den
bæredygtige arkitektur
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Vores arbejde med  
bæredygtigheden

Hvordan skaber 
vi et mere 
bæredygtigt 
byggeri? 

Bæredygtighed er for os en forudsætning for et godt og vel-
lykket byggeri. Det er en uadskillelig del af byggeriets kvalitet, 
hvor graden af bæredygtighed altid afhænger af ambitions- 
niveauet, den økonomiske ramme og mulighederne i det 
konkrete projekt.  

Som arkitekter er det vores opgave at skabe langtidsholdbar 
og fremtidssikker arkitektur. Med afsæt i vores kompetencer 
og viden, og med udgangspunkt i bygherres interesser og 
byggeriets funktion, rådgiver vi om implementering af bære-
dygtighed i arkitekturen.

Men hvor skal vi starte? Og hvad kan vi i fællesskab gøre?
 
I denne guide forener vi det mærkbare og det målbare og præ-
senterer vores tilgang til at gøre bæredygtighed håndgribeligt.

Vi har udviklet bæredygtighedskompasset som et værktøj til 
at styre den bæredygtige arkitektur og et redskab til at starte 
samtalen om de bæredygtige krav, ambitioner og muligheder 
for ethvert projekt – både nybyg, renovering, skoler, byrum og 
landskab.

Med kompasset skaber vi indsigt i og overblik over de mest 
værdiskabende bæredygtige kombinationer for dit projekt, 
der har stor betydning for alt fra sundhed og trivsel til tryghed, 
beskyttelse mod klimaforandringer, biodiversitet og
energiforbrug.

God læselyst.

Den bæredygtige ramme

Det bæredygtige rum

Det bæredygtige menneske

Det bæredygtige sted
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Bæredygtighedskompasset i praksis
Eksempel på moodboard for udfoldelse  
og idégenerering af projektets  
bæredygtighedspotentialer

Bæredygtighedskompasset
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Almanakken
Fællesskabet er omdrejningspunkt i vision for fremtidens bolig. Almanakken gentænker måden, 
vi lever og bor på – og måden vi knytter fællesskaber på. ”Fællesskaberne har det ofte bedst, 
hvis de er håndgribelige og overskuelige. Bliver de for store, mister vi let den følelse af sam-
hørighed og ansvar, som er forudsætningen for, at vi deler et univers. Det er vores erfaring, at 
fællesskabet trives bedst, når det ikke er noget, som forventes af andre, men derimod står som 
et tillokkende dagligt alternativ. Det er den bevidsthed, som har været vores udgangspunkt i 
arbejdet med projektet.” 
Karl-Martin Buch Frederiksen, Sweco Architects.
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Bæredygtigheden i 
helhedsperspektiv

Bæredygtighed er et bredt og ofte uhåndgribeligt begreb, som 
er svært at bringe på formel.

Bæredygtighed skal ses som en helhed af mange tiltag, der 
tilsammen er afgørende brikker for projektets koncept og DNA.

For at sikre forankring i projekterne arbejder vi i bæredygtig-
hedskompasset med fire dimensioner som et fælles, håndgri-
beligt værktøj: Stedet. Rammen. Rummet. Mennesket. 

Vi stiller spørgsmål til, hvilke materialer der sikrer, at projektet 
bidrager positivt til klima og mennesker nu og i fremtiden. 
Vi spørger til, hvilken (mer)værdi projektet bidrager med til 
lokalsamfundets fællesskaber, kultur og historie.

Vi identificerer, hvordan vi bevarer eller øger projektstedets 
biodiversitet med fokus på fx lokale plante- og dyrearter. 
Hvordan vi designer et sundt indeklima, så både det målbare 
(termisk, atmosfærisk, akustisk) og synlige indeklima 
(dagslys, udsyn til natur) sikrer trivsel og livskvalitet.

Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi stiller. Og som vi 
finder svar på i alle vores projekter sammen med bygherre.

Med udgangspunkt i de fire dimensioner gør vi det muligt at 
udfolde og udforske bæredygtigheden, visualisere den og kick-
starte det fælles grundlag for projektets koncept og vision. 
Hvorfor disse fire dimensioner?

Fordi arkitekturen altid har et sted, hvor naturen, lokalsam-
fundet eller lokale dyrearter skal beskyttes eller forbedres. 
Fordi arkitekturen altid har en ramme, hvor vi har mulighed for 
at anvende bæredygtige ressourcer som sikrer en mere cir-
kulær økonomi i byggebranchen ved fx at designe med afsæt 
i bærende konstruktioner i træ, genbrugsmaterialer - at se 
byggeriet som en ressourcebank for fremtidige projekter og 
byggerier.

Fordi arkitekturen altid har rum, hvor der skal skabes et sundt 
indeklima både målbart og synligt. Og fordi arkitekturen altid 
har mennesker i og omkring sig, som vi kan sikre tryghed og 
trivsel for samt motivere til bevægelse, bæredygtig adfærd 
og social interaktion.

Vores arbejde med  
bæredygtigheden

Vores tilgang
Et fælles værktøj til at udfolde og 

udforske bæredygtigheden.
Et værktøj til at skabe en 

forankret vision og ambition for 
projektets bæredygtighed. 

Strategier og styringsredskaber
Konkretisering og dokumentation 
af bæredygtigheden. Introduktion 
til FN’s Verdensmål, bæredygtig-
hedsledelse og certificeringer - 
herunder DGNB og Svanemærke.

Udfoldelse af værktøjets fire felter
 Stedet, Rammen, Rummet, Mennesket - med vig-
tige emner samt nogle af de mange kompetencer, 
som Sweco rummer: eks. biologer til at kortlægge 
biodiversiteten, ingeniører til at udregne LCA’er og 

arkitekter med materialeviden med øje for både den 
målbare og synlige (æstetiske) bæredygtighed.
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Vores arbejde med  
bæredygtigheden

Sådan går vi 
fra vision til 
bæredygtighed i 
praksis

Når vi vurderer et byggeri med afsæt i Bæredygtigheds- 
kompasset, sikrer vi, at de gode tanker og intentioner bliver til 
virkelighed og reelt er bæredygtige gennem hele livscyklussen. 
Det hjælper til at træffe valg og fravalg og til i sidste ende at 
skabe det, vi alle stræber efter: Et godt bæredygtigt byggeri, 
der er baseret på evidens og æstetik.
 
For ethvert projekt arbejder vi med delniveauer, der alle 
bidrager til at forankre bæredygtigheden i arkitekturen – og 
arkitekturen i bæredygtigheden - hele vejen rundt fra start. 
 
I Sweco råder vi over mange forskellige fagligheder, der alle 
arbejder med bæredygtighed. Det giver os mulighed for tidligt 
i forløbet eksempelvis at involvere biologer til at kortlægge 
biodiversiteten, ingeniører til at udregne LCA’er og arkitekter 
med materialeviden og øje for både den målbare og synlige 
(æstetiske) bæredygtighed. 

De tre niveauer er: 
 
Del 1: Sætte retningen for bæredygtighedsvisionen
Her skaber vi en fælles vision til at udfolde og udforske projek-
tets potentialer og ambitioner. Formået er at sikre, at vi tidligt i 
skitsefasen får en fælles projektspecifik forståelse og retning 
for bæredygtigheden. Jo tidligere bæredygtighed tænkes ind 
i et projekt, desto bedre er forudsætningerne for at foretage 
bæredygtige valg.

Del 2: Udfolde og teste bæredygtighedstiltag og deres værdi 
Vi definerer behov, krav og ønsker i forhold til bæredygtighed 
og sætter rammer for udformning af bæredygtighedstiltag i 
projektet. Formålet er at påbegynde integrering og teste de 
bæredygtige tiltag direkte ind i arkitekturen.

Del 3: Konkretisering og prioritering af tiltag 
Formålet er at sikre, at de konkrete tiltag er forankret i pro-
jektet, og at de skaber målbar værdi. Dette kan eksempelvis 
implementeres via bæredygtighedslederens involvering i pro-
jektet fra start til slut – og forankres og formidles via eksem-
pelvis FN’s Verdensmål, bæredygtighedscertificeringer såsom 
DGNB, LEED eller BREEAM eller Svanemærket. Det afhænger 
særligt af bygherres ønsker og ambitioner, hvilken platform for 
konkretisering, der giver bedst mening.

Konkurrenceforslag
/ idéoplæg

Dispositionsforslag

Projektforslag

Myndighedsprojekt

Udbudsprojekt

Udførelsesprojekt

Udførelse

Byggeprogram Mapping af ambitionsniveau
Registrering, fastlæggelse af

ambitionsniveau, plan for
variantsammenligninger.

Implementering
Videreudvikling af koncepter,

indarbejdelse og konkretisering af 
bæredygtighedstiltag.

Output: Dokumentation af bæredyg-
tighed i tegninger og beskrivelser. 

Implementering og dokumentation 
af bæredygtighed

Bæredygtighedsmanual
Eftervisning, drift og vedligeholdelse.

Alt efter ambition og ønsker kan
der udarbejdes en afsluttende
bæredygtighedsmanual, der

kommunikerer projektets ambitioner.

Bæredygtighedsvision
Vision og målsætning.

Definere behov, krav og ønsker for 
bæredygtighed. Aktivitetsplan.

Løbende kvalitetssikring
og dokumentation

for bæredygtigheden



Kong Gauers Gård i Vejle: For første gang på dansk grund opføres et byggeri, som kombinerer daginstitution og plejecenter. Byggeriet bygges sammen 
- fysisk og indholdsmæssigt - så det danner grobund for naturlige generationsmøder og bliver opført med bæredygtige materialer. Også i udeområdet 
prioriteres bæredygtighed. Det viser sig bl.a. i form af et regnvandsanlæg, som samler regnvandet op, og hvor det resterende vand løber ned i en klimasø 
med naturligt liv i form af små dyr. Sweco er arkitekter og ingeniører på projektet med Vejle Kommune er bygherre. 

Grønttovet i Valby: Den 160.000 m2 store grund, der frem til 2016 husede Københavns Grønttorv, er omdannet til en attraktiv, mangfoldig bydel med tydelige 
rødder i områdets særlige historie. Den nye bydels arkitektur og identitet bygger videre på områdets kvaliteter og karakteristika, mens nye byggerier føjer flere lag 
og facetter til området - en bydel med en stærk, grøn og energirigtig profil. Sweco Architects står bag flere bebyggelser med FB Gruppen A/S som bygherre.  
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Historiske tværforbindelser genskabes i en grøn og alsidig bydel
Efter visionen Fra Gade til By er den ældste og mest centrale del af Odense blevet transformeret og genskabt. Thomas 
B. Thriges Gade, en tidligere 4-sporet vej, er omdannet til en ny bæredygtig bydel i forhold til miljø, ressourcer, social 
mangfoldighed, transport og økonomi med boliger, erhverv, kulturinstitutioner og en p-kælder med 1.000 pladser. 
Visionen er at skabe et sammenhængende Odense og en bæredygtig by både på miljø og ressourcer og på social 
mangfoldighed og økonomi. Sweco har bidraget som byrumsdesignere, landskabsarkitekter og ingeniører på pro-
jektet. Swecos byrumsdesignere, landskabsarkitekter og ingeniører har været med fra begyndelsen på det kæmpe-
mæssige byfornyelsesprojekt som en del af Team Entasis. Realdania og Odense Kommune er bygherre.



Badeanstalter designet til at beskytte natur og biodiversitet
Østre- og Vestre Søbad i Silkeborg er designet til at beskytte områdets særlige natur 
og søens biodiversitet, og understøtter byens vision om at være Danmarks outdoor 
hovedstad. Badeanstalterne tilbyder forskellige aktivitetsmuligheder til både vin-
terbadere, sommergæster, sportsudøvere og børn med fokus på at bevare den gode 
vandkvalitet. Ved at bruge lokalt træ har byggeriet kunnet nedbringe sit CO2-aftryk 
samtidig med, at det passer naturligt ind i omgivelserne. Træbroerne vil med årene 
patinere over i grålige nuancer og på den måde falde i med omgivelserne. Bygherre 
Silkeborg Kommune, samarbejdspartnere Miljøministeriet og Naturstyrelsen.
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FN’s 17 
verdensmål i 
arkitekturen

Et katalog af bæredygtighedsløsninger
Arbejdet med bæredygtighed i UN17 Village har udmøntet 
sig i et katalog med godt 200 løsninger, der på forskellig vis 
adresserer de 17 verdensmål. Løsningerne er prioriteret efter 
at opnå mest bæredygtighed for pengene, og de danner et 
værktøj, som alle i og uden for branchen frit kan lade sig 
inspirere af.

De fem karreer i UN17 Village får hver en fællesfunktion i stue-
etagen, mens der på to af tagfladerne etableres væksthuse, 
som både bliver fælleshuse og mødesteder.

For at henvende sig til forskellige brugergrupper vil byggeriet 
rumme familieboliger, fællesskabsboliger, fleksible boliger, 
minimale boliger og seniorfællesskaber. Hver boligtype vil 
også rumme handikapboliger efter en målsætning om at favne 
samfundets mangfoldighed.

Taget vil rumme 1.700 m2 solceller, og byggeriet er designet til 
at indsamle mere end 1 mio. liter regnvand om året til recirku-
lering og rekreativt brug.

I sin helhed kan bæredygtighedsstrategien deles op på seks 
væsentlighedstemaer, hver med sin egen vision:

Sundhed: UN17 Village har Danmarks sundeste boliger, som 
imødekommer aspekter af fysisk, psykisk og social sundhed.

Fællesskab: UN17 Village skaber lokale, regionale og globale 
partnerskaber og udvikler en bydel, der fremmer et diverst og 
sammenstrikket netværk af fællesskaber.
 
Materialer: UN17 Village viser vejen frem inden for bæredygtigt 
materialevalg baseret på cirkulær økonomi og ressourceeffek-
tivitet.

Biodiversitet: UN17 Village skaber et bymiljø med høj biodiver-
sitet, der maksimerer integrationen af lokal bynatur.

Vand: UN17 Village udnytter regnvand som en værdifuld lokal 
ressource og bidrage positivt til vandkvaliteten lokalt og 
regionalt.

Energi: UN17 Village anvender vedvarende energikilder og 
reducerer energiforbruget i produktion og drift.

UN17 Village er placeret på spidsen af Ørestad afgrænset af de vidstrakte 
naturarealer på Amager Fælled. Projektet har en unik tilgang til bæredyg-
tighed, da FN’s 17 verdensmål for første gange nogensinde er anvendt som 
et decideret designværktøj. UN17 Village er udviklet af NREP i samarbejde 
med Sweco Architects, Lendager, MOE og CG Jensen



Ny Dybkærskole i Gørvad ved Silkeborg er tænkt som et nyt lokalt kultur- og aktivitetscenter for hele byen, der skal summe af liv – også uden for 
skoletiden. Der er arbejdet aktivt med at designe skolen, så den sætter mindst muligt aftryk på miljøet og på hvordan, projektet kan bidrage ind i 
verdensmålene. Taget er for eksempel konstrueret, så det kølige lys fra nord strømmer ind i bygningen, mens de sydvendte tagflader anvendes til at 
opsamle solenergi. Ny Dybkærskole et fuldt integreret projektet, hvor arkitekter og ingeniører fra Sweco skal udvikle hele projektet sammen fra ende til 
anden. Samarbejdspartnere er Vega Landskab og Autens. Bygherre: Silkeborg Kommune.
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Fremtidens cirkulære bydel i Holstebro
Bakkegårdene er et nyt, visionært byudviklingsprojekt i Holstebro, som vil skabe 
Danmarks første cirkulære bydel på privat initiativ, der energi- og ressourcemæs-
sigt indgår 100 % i sit eget kredsløb. Projektet rummer mere 550 nye boliger og 
indarbejder desuden initiativer, der understøtter udvalgte verdensmål med fokus på 
tre hovedtemaer: Landskab, ressourcer og social bæredygtighed. I projektet styrkes 
områdets eksisterende natur med fokus på biodiversitet og livskvalitet for områdets 
beboere. Sweco Architects og Arkitektfirmaet Bo Christensen har udviklet projektet. 
Bygherre Holstebro Kommune.
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Et bæredygtigt træhus til det almene fællesskab
Fællesskab, ualmindelige almene boliger og upcycling er nøgleordene for et nyt træ-
husbyggeri med 89 almene boliger i Knudrisgade i Aarhus tegnet af Sweco Architects. 
Visionen er at skabe en bygning, der vil lokalområdet og dets skala, men som også 
bidrager med nye oplevelser i nærmiljøet. For at reducere CO2-aftrykket bliver huset 
opført med en blanding af genbrugte elementer fra det gamle byggeri på grunden, 
med træ i de bærende konstruktioner, limtræ på søjler og dæk og med træpaneler 
og upcyclede aluminiumsplader på facaderne. Knudrisrækkerne bliver certificeret til 
DGNB Guld og er skabt i samarbejde med Boligkontoret Aarhus, VEGA Landskab, MOE 
A/S, Konsortiet Q-Construction, Enkon og Frede Andersen VVS.



Bæredygtigt anlæg med miljøvenlige materialer og inventar
Det Blå Rum ved østbredden af Fuglsang Sø i Herning er et nyt aktivitetsskabende 
samlingssted og åndehul med masser af natur- og vandoplevelser. 
 
Formålet er, at de nye faciliteter skal være med til at motivere endnu flere til at 
komme ud i det fri og deltage i aktive fællesskaber, sportstilbud og foreningsliv. 
Projektet sætter nye standarder for bæredygtighed i Herning Kommune - lige fra 
selve byggeriet af anlægget til brugerens benyttelse og oplevelse af området. 
Bl.a. er alle materialer vurderet i en analysemodel, som beskriver materialernes 
vej ”fra vugge til grav”. Konkret betyder det, at materialerne er miljørigtige og kan 
genanvendes, hvis anlægget engang i fremtiden skal tages ned eller bygges om. 

Swecos arkitekter og ingeniører har været totalrådgiver i projekteringsfaserne og 
i udførelsen, der er blevet til i tæt samarbejde med brugerne selv.

Samarbejdspartnere er Nova5, Lokale og Anlægsfonden, Nordea-fonden, Ege 
Fonden og Realdania. Bygherre: Herning Kommune.

Varierende facader og materialer skaber individuelle byhuse
På en af Sydhavnens største grunde, Sluseholmen Karré L, har vi opført 
22.500 kvadratmeter boliger og iværksætterboliger. Den arkitektoniske 
inspiration er hentet i kanalbyer som Hamborg og Amsterdam, hvor de 
varierende materialer og detaljer sikrer, at den samlede karrébebyg-
gelse fremstår som individuelle byhuse. Her findes også udadvendte 
imødekommende funktioner med varme indbydende træfacader, der 
bidrager til mangfoldighed, byliv og fysisk udfoldelse mellem husene. 
Bygherre Danica Pension, entreprenør KPC. 
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Sweco Architects

Sammen former vi fremtidens byer og samfund, så de lever op 
til ændrede familiemønstre, arbejdsgange, forbrugeradfærd 
og klimaforhold. Og vi gør os umage for at forstå vores kunder 
og brugere, så vi kan omsætte deres behov til velfungerende, 
bæredygtig og fremtidssikret arkitektur. 

Som en del af Sweco har vi har nemlig adgang til 1.100 
kolleger i Danmark med specialiserede kompetencer som 
trafikanalytikere, byplanlæggere, akustikere, geoteknikere, 
miljøspecialister og mange flere, som alle kan bringes i spil på 
projekterne.

Det sikrer ikke bare smukke bygninger og byrum, men bedre og 
mere bæredygtige bygninger, byer, kyster og landskaber, når 
vores arbejde som arkitekter bakkes op af vores ingeniørers 
viden, evidens og erfaring.

Læs mere på
swecoarchitects.dk

Med over 300 ansatte og mere 
end 35 års erfaring inden for 
arkitektur og byggeri

Henriette Falk Olesen
Kompetenceleder for bæredygtighed, Vest 
DGNB-auditor og arkitekt
+45 53721218
henriettefalk.olesen@sweco.dk

Kontakt

Cecilie Hammer
Kompetenceleder for bæredygtighed, Øst
DGNB-konsulent og arkitekt
+45 4348 6114
cecilie.hammer@sweco.dk
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Bæredygtighedskompas

Sweco Danmark A/S
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www.sweco.dk


