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De 17 kommunale byggeprojekter 

Holbæk Kommune 
Ny- og ombygning af Børnehus i Svinninge 
 
Projektet skal systematisk afdække potentialet for genanvendelse i forbindelse med om- og ny-
bygning af Børnehus i Svinninge. I forbindelse med byggeriet vil kommunen søge energieffektive 
og fleksible løsninger og anvende genanvendte materialer i det omfang, det er muligt. Kommu-
nen vil ligeledes sikre, at det, de river ned, i størst muligt omfang sker skånsomt med henblik på 
senere genanvendelse i kommunens bygninger. Derudover skal bygningen DGNB certificeres. 
 
Rebild Kommune  
Nyt sundhedshus, Støvring Ådale 
 
Ifm. opførelsen af et nyt sundhedshus i Støvring Ådale ønsker Rebild Kommune at tilstræbe et 
særligt fokus på cirkulær økonomi – herunder genanvendelse af materialer for at reducere klima-
belastningen. Det er målet for kommunen at investere langsigtet, sikre en lang levetid af de an-
vendte byggematerialer og at arbejde for reduktion af drivhusgasser. I projektet er der fokus på 
indarbejdelse af bæredygtige materialer og om muligt certificering til DGNB-guld med fokusering 
på de klimamæssige tiltag. 
 
Vordingborg Kommune 
Ny daginstitution i Præstø 
 
Vordingborg Kommune ønsker at skabe et byggeri, hvor bæredygtighed sætter nye højder for 
byggerier i kommunen. Den nye daginstitution i Præstø skal derfor være et foregangsprojekt for 
kommunens arbejde med bæredygtigt byggeri. Det er politisk besluttet at sætte det som mål at 
Svanemærke den nye institution. I projektet er der blandt andet fokus på sunde materialer og 
CO2-reducerende tiltag.  
 
Sorø Kommune 
Renovering og modernisering af Holbergskolen 
 
I Sorø Kommune står Holbergskolen overfor en totalrenovering og modernisering. Skolen er fra 
1970erne og er generelt nedslidt. Foruden at sikre den klimamæssige bæredygtighed i bygge-
projektet er det et mål med projektet at give kommunens byråd såvel som bygherreforvaltning et 
bedre erfaringsgrundlag vedrørende bæredygtigt byggeri og ombygning, som kan bringes videre 
i kommunens kommende byggeprojekter. Holbergskolen renoveres med en Svanemærkning 
som den første svanemærke-renoverede skole i Norden.  
 
Københavns Kommune 
Daginstitution Øresundsvej 131 - F/S Rosa 
 
Byggeri København har modtaget en anlægsbevilling til daginstitutionen F/S Rosa, som skal ud-
bygges med 6 daginstitutionsgrupper. Med Realdanias støtte ønsker kommunen at løfte den 
meromkostning på rådgivning og materialer, der kan være forbundet med at realisere bæredyg-
tighedstiltag. Kommunen vil afprøve lokalt genbrug af byggematerialer i en ’cirkulær byggeplads’ 
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– hvilket er oplagt, da byggeriet kun er 15 år gammelt, og materialerne derfor bør være af god 
kvalitet og stand. I projektet vil kommunen fokusere på LCA for at kvalificere rådgivningsindsat-
sen og valget af materialer. 
 
Hvidovre Kommune 
Nybyggeri og Renovering af Kulturcenter Risbjerggård 
 
Det nye kulturcenter Risbjerggaard omfatter både nybyggeri og renovering af Risbjerggård, der 
er kulturarv i Hvidovre. Med midler fra Realdania skal den nye tilbygning til kulturcentret opføres 
i træ og ikke et beton-byggeri som først skitseret.  
 
Aarhus Kommune 
Kontor og Medborgerhus Byrum VibySyd 
 
Et af hovedelementerne i den sidste del af helhedsplanen for Viby Syd er et nyt bæredygtigt fæl-
les kontor- og medborgerhus, som Aarhus Kommune og Boligforeningen Århus Omegn skal 
dele. Her ønsker kommune en højere implementering af træ som byggemateriale i projektet. 
Desuden skal det undersøges, hvordan der kan opnås en højere andel biobaserede materialer i 
projektet. 
 
Aarhus Kommune 
3 nye daginstitutioner i henholdsvis Malling, Åbyhøj og Brabrand 
 
For alle 3 daginstitutioner ønsker kommunen at opnå et kvalificeret grundlag for at vælge mere 
CO2-neutrale løsninger, dokumentere dette ved beregninger og opsamle og videreformidle erfa-
ringsgrundlag, som også forholder sig til afledte konsekvenser for drift, vedligehold og brugernes 
praksis. Qua beregninger for det klimamæssige besparelsespotentiale på flere sammenlignelige 
og sideløbende projekter, ønsker kommunen at evaluere på effekterne på tværs og opnå erfarin-
ger, som kan lette fremtidige dagtilbudsprojekters processer. 
 
Randers Kommune 
Etablering af idrætshal, daginstitution og plejecenter i Dronningborg 
 
Dronningborg-byggeriet, som både indeholder ny idrætshal, daginstitution og plejecenter, er et 
velfærdsprojekt, der skal forbedre rammerne for borgernes hverdag. Dronningborg-byggeriet 
skal DGNB-certificeres (guld), og certificeringen skal inspirere til mere bæredygtigt byggeri i 
Randers Kommune gennem opbygningen af effektive processer og organisatorisk forståelse for 
værdien af bæredygtigt byggeri. Dronningborg-byggeriet skal agere kommunalt fyrtårnsprojekt, 
der kan bane vejen for et større bæredygtighedsfokus i fremtidige byggerier. Kommunen ønsker 
blandt andet at udarbejde et materialekatalog over genanvendelige materialer i eksisterende 
bygninger, der nedrives, med angivelse af potentialer for CO2-besparelser ved brug af de en-
kelte genanvendte materialer i stedet for nye materialer.  
 
Horsens Kommune 
Ny daginstitution Nørrestrand 
 
’Nørrestrand Daginstitution’ er planlagt til at blive et naturdagtilbud, hvor børnene i vid udstræk-
ning opholder sig i og lærer af naturen. Med Realdanias støtte ønsker kommunen at opføre 
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daginstitutionen i træ. Bæredygtighedsanalysen skal kigge på CO2-reduktion gennem LCA-ana-
lyser ved at gå fra traditionel beton, stål og tegl byggeri til et træhus. Horsens Kommune er ved 
at udarbejde en strategi for cirkulær økonomi, og det er kommunens mål, at arbejdet med dagin-
stitutionen bliver koblet op på strategi-arbejdet. Derudover skal byggeriet skal DGNB-certifice-
res. 
 
Aalborg Kommune 
Gandrup Plejecenter 
 
Aalborg Kommune ønsker, at der i byggeprojektet bliver indarbejdet bæredygtige krav og mål-
sætninger for byggeriet, som kan indfries inden for rammebeløbet for støttet byggeri. Målet er, at 
rådgivningen også fremadrettet kan bidrage og medvirke til mere bæredygtighed i alle de pleje-
centre som udbydes af kommunen. Ekstra rådgivning i den forberedende fase af projektet, der 
danner grundlag for et byggeprogram, hvor fokus ud over det funktionelle også er det kli-
mamæssige bæredygtighed. Det betyder at kommunen kan udbyde et projekt som adskiller sig 
ved et stort fokus på klima. Derudover ønsker kommunen at arbejde med en fossilminimeret 
byggeplads, for at minimere drivhusgasser under selve byggeprocessen. 
 
Thisted Kommune 
Renovering af Rolighedsskolen 
 
Ifm. renoveringen af Rolighedsskolen ønsker kommunen at tilpasse åbenplanskolen til en nutidig 
undervisningspraksis. Det vil de bl.a. gøre ved at se på en gennemgribende transformation af 
rummenes disponering og indeklimamiljø med optimering af drift og energiforbrug. Kommunen 
vil dermed løfte projektet fra et klassisk drifts- og energiforbrugsperspektiv til også at indeholde 
den bredere klimamæssige bæredygtighed. Og det er målet at renoveringen skal være driver for 
en fremadrettet udvikling af viden og kompetencer i kommunen.  
 
Horsens Kommune 
Stablen – et formidlingshus på Horsens genbrugsplads 
 
Stablen er en bygning som skal danne rammerne for mange aktiviteter inden for affald og cirku-
lær økonomi med fokus på genbrug af byggematerialer. Det er et værested, hvor borgere kan 
mødes på tværs og upcycle egne materialer, og hvor brugte materialer kan få nyt liv. Der er alle-
rede indtænkt klimamæssige bæredygtige elementer ind i nybyggeriet. Byggeriet skal opføres af 
65% genbrugs- og genanvendelsesmaterialer. Med Realdanias bevilling vil den klimamæssige 
bæredygtighed blive styrket yderligere ved at indtænke grønne flader i projektet.  
 
Holstebro Kommune 
"Slagteriet" - transformation fra slagteri til kulturproduktion 
 
De gamle Danish Crown-slagteribygninger blev overtaget af Holstebro Kommune i 2015. 13.000 
af de historiske kvadratmeter blev bevaret med henblik på transformation. De bevarede byg-
ningsdele skal danne rammerne for et nyt, kulturelt hotspot for kreativitet og erhverv. Kommunen 
ønsker med Realdanias midler bl.a. specifik rådgivning om miljøeffektive strategier for opvarm-
ning, der lever op til gældende lovgivning og kan skabe et godt indeklima, uden at der laves for 
invasive indgreb på bygningen.  
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Brøndby Kommune  
Børnehuset Kirkebjerg 
 
Med Realdanias midler ønsker kommunen at DGNB-certificere et nyt dagtilbud ”Børnehuset Kir-
kebjerg” til 180-230 børn i Brøndby Kommunes byudviklingsområde ”Kirkebjerg”. Daginstitutio-
nen vil være Brøndby Kommunes første DGNB-certificering. Med DGNB-certificeringen forventer 
kommunen gennem beregninger af LCA og LCC at prioritere de valg, de træffer i byggeriet. 
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