Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag: Byggeri med bæredygtighed og samfundsansvar som
grundsten
Fremsat af: Administrationen / Center for Ejendomme
Formål og indhold
I regionens handlingsplan for opfyldelse af FN’s verdensmål indgår en indsats for, at
regionens byggeri har bæredygtighed og samfundsansvar som en af sine grundsten.
Indsatsen indeholder to elementer:
Det ene element medfører, at regionens midler til byggeri så vidt muligt understøtter en
bæredygtig fremtid. Enhver ombygning, renovering, vedligehold eller nybyggeri – og
nedrivningsprojekter skal fremadrettet have bæredygtighed og samfundsansvar som en
grundsten. Med andre ord skal det være en del af planlægningen for alt byggeri og nedrivning
i regionen, at der foretages overvejelser om, hvordan projektet kan planlægges og
gennemføres bæredygtigt og samfundsansvarligt.
Det andet element medfører, at regionen viser vejen for et bæredygtigt og samfundsansvarligt
byggeri, som kan inspirere andre og dermed få en større bæredygtighedseffekt end regionens
egne byggeprojekter. Det indebærer, at Center for Ejendomme udbreder erfaringer og gode
eksempler og indgå i samarbejder med markedet og andre bygherrer omkring bæredygtigt og
samfundsansvarligt byggeri og nedrivning.
Bæredygtigt byggeri og nedrivning
Region Hovedstaden vil med bæredygtigt byggeri gennemføre bygge- og
nedrivningsprojekter med reduceret energiforbrug, CO2 og affaldsmængder, og som har
totaløkonomiske beregninger som grundlag, ligesom Region Hovedstaden vil gennemføre
byggeprojekter til fremme af grøn energiforsyning til Region Hovedstadens bygninger. Dette
kræver en større og flerårig indsats, som er nærmere beskrevet nedenfor.
Regionen har ikke et bæredygtighedsværktøj, der anvendes konsekvent ved alle
byggeprojekter, ligesom der ikke er et robust kompetenceniveau for anvendelse af
bæredygtighedsscreeninger. Endvidere er der ikke systematisk foretaget en
erfaringsopsamling i forhold til bæredygtighedsinitiativer og disses effekt i regionens
byggerier.
Regionen bør fremadrettet i højere grad indsamle viden og erfaring om bæredygtigt byggeri,
herunder deltage i partnerskaber herom, idet der på denne baggrund kan udvikles et værktøj
til bæredygtighedsscreening.
Værktøjet skal anvendes ved planlægning af alle regionens bygge- og nedrivningsprojekter
uanset størrelse. Værktøjet skal benyttes til beslutning om bæredygtighedskrav i de konkrete
projekter. Alle byggeprojektledere i Center for Ejendomme skal desuden kompetenceudvikles
inden for bæredygtigt byggeri. I tilknytning hertil gennemføres en indsats for forberedelse af
videndeling for de gode eksempler. Denne indsats kan gennemføres i 2020 til 2022.
På dette grundlag kan regionen vedtage specifikke bæredygtighedskrav i byggeprojekter.
Bæredygtighedskravene skal fastlægges på databaserede erfaringer, totaløkonomiske

beregninger af alternative bæredygtighedskrav, markedsparathed og resultater fra
pilotprojekter. Dette beslutningsgrundlag kan med nedenstående tidsplan blive etableret i
løbet af 2023 og 2024.
Region Hovedstadens byggeri vil i 2030 følge et højt bæredygtighedsniveau med følgende
delmål inden 2025:
• Region Hovedstadens byggeri vil i 2022 blive planlagt ved brug af screening for
bæredygtighed afhængig af byggeriets karakter og omfang med udgangspunkt i
administrationens bæredygtighedsværktøj eller bæredygtighedsstandarder (fx DGNB eller
LEED).
• Administrationen har i 2022 kompetenceudviklet byggeprojektledere inden for arbejde
med bæredygtigt byggeri og nedrivning.
• Administrationen vil i 2020 til 2025 udføre pilotprojekter for fremme af bæredygtigt
byggeri.
• Administrationen har i 2022 etableret en internetbaseret platform med præsentation af
gode eksempler på bæredygtige bygge- og nedrivningsprojekter i Region Hovedstaden,
grøn energiforsyning af Region Hovedstadens bygninger etc.
• Administrationen indgår i 2019 og frem i samarbejder omkring udvikling og fremme af
bæredygtige byggematerialer, eksempelvis i Dansk Betons indsats Bæredygtig beton.
Sociale klausuler
Regionen har i flere år arbejdet intensivt med sociale klausuler i entreprisekontrakter,
herunder entreprisekontrakter med krav om praktikpladser samt ordnede løn- og
ansættelsesvilkår i forbindelse med byggeprojekter i regionen.
Den indsats vil fortsætte med de allerede givne ressourcer.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio. kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

2020
0,6
0,2
1

Samlet udgift

2021
0,6
0,2
1

0,8

2022
0,6
0,2
1

0,8

2023
0,6
0,5
1

0,8

2024
0,6
0,2
1

1,1

0,8

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Der er behov for en flerårig indsats fordelt over alle årene indtil mål-året 2025, idet der er tale
om udvikling af et værktøj, en ændring af arbejdsmetode, samt erfaringsopsamling og udbredelse. Det er muligt at nedskalere projektet ved at prioritere omfang af de projekter, som
skal være omfattet af bæredygtighedsscreening og/eller -krav, samt i forhold til udbredelse af
erfaringer til markedet.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x

