
Ramboll

Rambøll

30. sep.2021

Adriana M. Wenda

Bæredygtighed i alle 
projektfaser



RambollRamboll

Program • Bæredygtighed

• Værktøjer og frameworks til 
bæredygtighedsarbejde

• Hvordan implementeres bæredygtighed i 
alle projektets faser 

• Eksempler fra specifikke projekter
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Bæredygtighed

• EU klima neutral i 2050 

• Danmark 70% reducering af CO2 udledning i 2030

• Vandsektoren CO2 og energi neutral i 2030

• Hvordan når vi dertil?
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Hvordan arbejder vi med de tre aspekter af 
bæredygtighed

Økonomisk Social Miljø

• Cost-benefit analyser 

• Analyse af anlægget over en 100 

års periode inkl. drift, vedligehold 

og reinvesteringer

• Merværdier

- Rekreation

- Sundhed

• Socioøkonomisk værdisætning

• Livscyklus analyser og 

miljøberegninger

• CO2 aftryk

• Hotspotanalyser

• Biodiversitet

• Klimatilpasning

• Vandrensning

• Blågrøn infrastruktur

• Global Goals Scoreboard/FN’s Verdensmål

• Udviklings projekter som RECONECT

• Certificeringer som DGNB 4
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Bæredygtighed – Miljø
Livscyklus vurdering

Produktionsfase Installationsfase Brugsfase EoL Distribution
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Bæredygtighed – Miljø
Livscyklus vurdering
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WaterLCA  

Dataindsamling
Livscyklusvurder

ing

Identifikation af 
hotspots

Alternative 
scenarier

Anbefalinger

waterLCA
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Global Goals Scoreboard Tool

• Værktøjet bruges til at vurdere, hvordan og i 
hvor høj grad projektet understøtter UN’s 17 
verdensmål og de 169 undermål.

• Med værktøjet kan vi tilbyde en uddybende 
vurdering af projektet i henhold til 
verdensmålene samt udspecificering af 
hotspots.

• Kan bruges i de tidlige projektfaser for at 
fastsætte en bæredygtigheds ramme og 
ambition.
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Mål, delmål og indikatorer

Definition af bæredygtighedsramme

Hvilke mål og delmål er relevante?
1

Definition af bæredygtighedsambition

Hvilket niveau vil vi opnå i projektet?
2

Vurdering af alternativer

Hvor tæt kommer vi på mål med de 
forskellige alternativer?

3

Valg af løsning

Hvilken løsning er bedst ift. bæredygtighed 
og totaløkonomi?
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PROJEKTUDVIKLING OG 
PLANLÆGNING

(Planlægning, idefasen)

KONCEPTUELT DESIGN

(Dispositionsforslag)

DETALJERET 
DESIGN 

(Projektforslag, hoved-
/udbudsprojekt)

KONSTRUKTION 
OG ANLÆG

DRIFT OG 
VEDLIGEHOLDELSE

Anlæggets Faser

Implementering af 
bæredygtigheds-
strategi på 
projektniveu.

Første vurderinger af 
bæredygtighedsmål.

Detailprojekt giver 
mere præcise 
parameter til måling af 
forventede udledning 
ved projekt.

Indsamling af data I 
anlægsfasen, 
beregning af 
bæredygtighed

Gennemførelse af 
bæredygtigheds-
program for drift og 
vedligeholdelse. 

Definition af 
bæredygtighedsramme

- Strategi og målsætning

- Målepunkter, emner og  
omfang 

- Certificering/ valg af 
framework og metoder 
CEEQUAL, DGNB, SDG 
Tool. 

- Merværdier

- Renovering/nybyggeri

- WaterLCA 
CO2e eller flere faktorer

- Opstilling af 
målemetoder, 
dataindsamling på præ-
stadie, gennemførelse af 
fx. VVM og 
præcertificeringer

- Merværdier

- Water LCA
Baseline

- WaterLCA
Beregning af 
miljømæssige 
påvirkninger. 
Heriblandt CO2e for 
materialer og CO2e for 
planlagt driftsforbrug.

- Krav i udbud  

- Monitorerering af 
forbrug og indsamling af 
data fra driftspersonale 
på forskellige 
anlægselementer. 

- WaterLCA

- Opfølgning på 

målepunkter, 
implementering af 
driftsprogrammer.
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- Gennemførelse af 
certificeringer 
CEEQUAL/DGNB 

- Data for mængder og 
tilhørende transport 

- WaterLCA
Foreløbige variansstudier 
danner grundlag for 
evaluering af materialer 
og process. 



Ramboll

Kagsåparkens Regnvandsprojekt
Projekt for Novafos, HOFOR, Gladsaxe og Herlev Kommune

- Et større naturgenopretnings- og klimatilpasningsprojekt 

- 5 km lang kanal i Københavns forstæder, stærkt forurenet pga. overløb, problemer med oversvømmelser 

- Kæmpe regnvandsanlæg skal reducere oversvømmelser og forbedre vandkvalitet

- Stort fokus på landskab, natur, biodiversitet (heriblandt flagermus habitat) og vandkvalitet da åen kan påvirke et Natura 2000 område og havet syd for.

- Projektet: Rambøll har udformet en plan, der gør kanalen til en fuldt integreret, naturlig oversvømmelsesaflastning til Gladsaxe og Herlev Kommuner, der 
samtidig inkorporerer mange fordele og mærværdi inden for social bæredygtighed som fx rekreative muligheder i området, samt miljømæssig 
bæredygtighed fx i form af færre miljøpåvirkninger, bedre biologisk stand i åen og mere biodiversitet.
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Skybrudssikring i New York
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• New York står over for stigende udfordringer grundet globale klimaforandringer. 

• Ekstreme vejrforhold og kraftige skybrud, kan oversvømme byområder og potentielt forårsage alvorlig skade. 

• Disse skal håndteres gennem gennemførelse af yderligere klimatilpasningstiltag. 

• Resiliency Planning Study - fokuserer på et pilotområde i det sydøstlige Queens. Metoden bygger på Rambølls erfaring og samarbejde mellem byer 
om udvikling af skybrudsløsninger for Københavns Kommune (fx Sankt Annæ Plads)

• Meget fokus på social bæredygtighed, merværdi knyttet til sundhed og andre sociale parametre der kan give området et løft. 

• Cost-benefit ratio viser, at der for hver 1 USD, der investeres i blågrønne løsninger, er en benefit på $ 1,8 USD til lokalområdet.
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Tak for opmærksomheden

Adriana M. Wenda 

Konsulent - Urban Water 
Management and Planning  

anmw@ramboll.dk
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