Pressemeddelelse
Er ’Level(s)’ fremtiden for bæredygtigt byggeri i EU?
Danske arkitekter, ingeniører, materialeproducenter og bygherrer er med i front, når fremtidens metoder
til vurdering af bæredygtighed og cirkulær økonomi i byggeriet bliver testet og udviklet.
Netop nu deltager 17 danske projekter i testen af Level(s), – EU kommissionens bud på en ’værktøjskasse’
til vurdering af bygningers bæredygtighed, og hvordan bygninger kan indgå i en cirkulær økonomi. Level(s)
indeholder en række metoder, man kan bruge, hvis man vil arbejde konsistent med bæredygtigt byggeri.
Blandt andet skal man fremtidssikre byggeriet i forhold til klimaforandringerne, ligesom man skal kortlægge
miljøpåvirkninger og totaløkonomi over hele byggeriets levetid. Level(s) er et vigtigt udspil fra EUkommissionen, der kan få markant betydning for bæredygtighed og cirkulær økonomi i byggeriet fremover.
Arbejder man allerede med bæredygtighedscertificering og bruger DGNB, vil man genkende mange af
metoderne, men Level(s) indeholder både nyheder for eksperterne, og bud på hvordan man kommer i gang
som nybegynder. Ideen med testen er at få input fra byggeriets praktikere, så den endelige version af
Level(s) bliver så relevant og anvendeligt som muligt. ’Lykkes det, kan Level(s) bidrage positivt til
videreudviklingen af eksisterende certificeringsstandarder som DGNB, og skabe fælles referencer for
nationale initiativer i hele EU, som for eksempel en frivillig dansk bæredygtighedsklasse i
bygningsreglementet,’ vurderer Peter Andreas Sattrup fra Danske Arkitektvirksomheder, der leder den
danske indsats i testen af Level(s).
De danske projekter udgør et markant bidrag på europæisk plan. ”Vi har 17 projekter i Danmark ud af ca.
130 i hele Europa. Det viser et kæmpe engagement, som er blevet positivt bemærket i EU-kommissionen.
Så man kan godt forvente, at vi har god mulighed for at sætte et markant aftryk på fremtiden for
bæredygtigt byggeri i EU med det danske bidrag til test af Level(s)”, siger Peter Andreas Sattrup.
Danske Arkitektvirksomheder koordinerer indsatsen i tæt samarbejde med Green Building Council
Denmark, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Bygherreforeningen og Statens Byggeforskningsinstitut.
Indsatsen støttes økonomisk af Foreningen Realdania og af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som modtager
en samlet analyse af de danske erfaringerne med Level(s) fra Statens Byggeforskningsinstitut, SBi.
Chefkonsulent Majbritt Juul i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI supplerer: ”Vi har engageret os i
testen af Level(s) fordi de stærke kompetencer og den viden, som vi har i danske rådgivende ingeniør- og
arkitektvirksomheder, skal være med til at sætte standarden for bæredygtigt byggeri i Europa”
”Det er oplagt at få udnyttet synergier mellem markedsdrevne standarder som DGNB og Level(s), der er et
politisk initiativ forankret i EU. Det forbedrer forudsætningerne for fortsat at øge ambitionsniveauet for
bæredygtigt byggeri på tværs af grænserne” siger direktør Mette Qvist fra Green Building Council DK.
Forskningschef Søren Aggerholm fra SBi tilføjer: ”I Danmark har vi bred erfaring med at håndtere
bæredygtigt og energieffektivt byggeri på en hensigtsmæssig måde, der giver reel effekt i byggeriet. Det er
derfor rigtigt godt, at der er så bred deltagelse fra den danske byggebranche i testen af Level(s), så Level(s)
kan blive optimalt udformet.
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