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Indledning

På baggrund af en stigende bevidsthed om, at byg-

geriet og omkringliggende industrier er nogle af de 

mest ressourcekrævende og klimabelastende, så 

er et hastig voksende marked for bæredygtighed 

vokset frem. Sustainable Build blev født som et 

landsdækkende innovationsprojekt, der skulle 

bringe aktører på tværs af byggeriets værdikæde 

sammen for at løse problemstillinger forbundet 

med at fremme bæredygtigt byggeri i branchen. 

Projektet havde til hensigt at omsætte indsigt i bæ-

redygtig produktion til bedre bundlinje for de del-

tagende virksomheder og der blev sat fokus på nye 

måder at producere på, nye samarbejdsformer og 

håndtering af underleverandører. Dette fokus var 

tænkt som en kilde til produktudvikling, radikale in-

novationer og eventuelt nye forretningsmodeller 

for de deltagende virksomheder og med formidlin-

gen af projektets resultater at give inspiration til 

hele værdikæden, og på den måde øge produktivi-

teten, både økonomisk og miljømæssigt bæredyg-

tigt. Projektet blev igangsat i august 2015 på bag-

grund af en temaindkaldelse fra Industriens Fond 

om bæredygtig produktion. 

Partnerskabet bag projektet har bestået af innova-

tive aktører på tværs af værdikæden i byggeriet og 

været sammensat af forskellige partnerniveauer, i 

alt 32 forskellige partnere: 

Founding Partnere: Henning Larsen Architects, 

NCC, PensionDanmark, Region Midtjylland og Tar-

kett. Founding partnere har ligeledes siddet i styre-

gruppen i projektet, og har været sammensat for 

bedst muligt at repræsentere værdikæden i bran-

chen. De har bidraget med faglig viden om bran-

chen, bæredygtig produktion og processer. De har 

været med til at beslutte årets tema, de udfordrin-

ger, som Task Forces har arbejdet med, udfordring 

til Innovation Challenge og valg af innovatører. Der-

udover har de stillet deres egne faglige eksperter 

til rådighed for at kvalificere problemstillinger 

yderligere, som har kunne gavne branchen bredt, 

eksempelvis i Task Force gruppernes arbejde.  

Ressource Partnere: The Architecture Project, Der-

bigum, Egetæpper, Flügger, Frøslev Træ, Furesø 

Kommune, Junckers, Kebony, Outrup Vinduer og 

Døre, Rheinzink, Wienerberger og Xella. Alle res-

source partnere har deltaget med deres store vi-

den om bæredygtigt byggeri og styrket de faglige 

vinkler i projektet, herunder i Task force grupper-

nes arbejde og i arbejdet med at klæde de valgte 

innovatører bedre på. 

Innovations Partnere: Abeo, Advance Nonvowen, 

AY Arcgency, Connovate, DAKOFA, Dansk Byggeri, 

Geniebelt, Green Building Council Denmark, GXN, 

Henrik Innovation, Kalk, Lendager Group, Molio, 

Udenrigsministeriet, Vugge til Vugge. Den sidste 

partnergruppe har ligeledes bidraget med faglig vi-

den, deltagelse i task force grupper, forankring i 

branchen via organisationer og netværk og spar-

ring til innovatører.  

Aktører på tværs af værdikæden af byggeriet, ek-

sperter (tekniske og økonomiske), politiske beslut-

ningstagere, aktører fra videns- og uddannelses-

miljøer og andre relevante aktører i og uden for in-

dustrien har deltaget i de forskellige events, Indu-

stry Task Forces samt meldt ind til Innovation Cha-

llenge. Derudover har relevante aktører fra andre 

industrier, både nationalt og internationalt være 

inddraget i forhold til at gøre brug af deres ekspert-

viden, til at inspirere deltagerne i projektet, samt 

meldt ind til Innovation Challenge.  

Dansk Arkitektur Center (DAC) og Leaderlab har 

været de drivende partnere bag projektet og har 

udviklet platformen og forløbet, samt faciliteret 

processen og kvalitetssikret indhold og resultater. 

Aktiviteter og Leverancer 

Projektet har bidraget til vækst og grøn omstilling i 

dansk byggeri gennem:  

 En årlig systeminnovationsproces, som er 

gentaget for hvert år under et nyt tema. 

Første år: Bæredygtige og genanvendelige 

byggematerialer og komponenter. Andet 
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år: Recycling og Upcycling metoder, forret-

ningsmodeller og teknologier. 

 Et forpligtigende samarbejde på tværs af 

byggeriets partnere, som har bragt bran-

chen tættere på hinanden og ved at skabe 

større kobling mellem hvert led i værdikæ-

den, arbejdet på at nedbryde barrierer for 

at bruge flere bæredygtige materialer og 

genanvende dem igen.  

 Konkret arbejdet med at identificere nye 

løsninger og partnerskaber gennem en in-

ternational Innovation Challenge og tre In-

dustry Task Forces for at fremme bæredyg-

tigt byggeri.  

 

Den systemiske innovationsproces har været delt 

op i følgende årlige nedslag:  

1. Build Up, hvor mellem 35-45 udvalgte be-

slutningstagere og eksperter sammen har 

identificeret de væsentlige udfordringer 

og muligheder inden for bæredygtigt byg-

geri. Disse udfordringer blev bearbejdet i 

dialog med projektets partnere og omsat 

til den årlige Innovation Challenge og te-

maerne for tre Industry Task Forces. 

2. Både Innovation Challenge og de tre Indu-

stry Task Forces blev lanceret til Summit, 

hvor mellem 130-150 erhvervsaktører og 

eksperter har deltaget i en heldags work-

shop for at udarbejde handlingsplaner og 

løsninger, som de tre Industry Task Forces 

kunne arbejde videre med. De hjalp også 

med at sprede Innovation Challenge i de-

res netværk. Det blev i styregruppen be-

sluttet, at alle tre Industry Task Forces 

skulle arbejde videre under samme temaer 

i år 2 på opfordring af de 39 eksperter i de 

tre Industry Task Forces. Beslutningen blev 

truffet på baggrund af, at styregruppen 

mente, at det kunne skabe bedre resulta-

ter, hvis de tre Industry Task Forces arbej-

dede videre i forhold til at starte 3 nye op.  

3. De tre gennemgående Industry Task For-

ces har arbejdet med temaerne: 1) Ud-

buds- og samarbejdsprocesser 2) Sundhed 

og indeklima 3) Materialeviden og -spor-

barhed.  

4. Innovations Challenge modtog over de to 

år i alt 93 innovationsprojekter fra 15 

lande. 18 løsninger blev udvalgt til at gå vi-

dere til Accelerator Forum. Blandt de 

valgte løsninger har der været 3 digitale 

platforme, 4 løsninger med genanvendte 

materialer, 6 nye bæredygtige byggemate-

rialer og 5 nye teknikker og byggeproces-

ser.  

5. Accelerator Forum har begge år markeret 

afslutningen på systeminnovationsproces-

sens årshjul. Her har 50 faglige eksperter 

og aktører fra branchen givet sparring til 

innovatørerne og de tre Industry Task For-

ces. De har også givet tilsagn om støtte en-

ten gennem egen organisation eller deres 

netværk.  

6. Projektet har også deltaget i Folkemødet 

begge år, hvor der har været velbesøgte 

faglige debatter med branchen og samfun-

det om, hvordan man fremmer bæredyg-

tigt byggeri.  

De beskrevne workshops og konferencer har været 

understøttet af videndeling gennem en hjemme-

side: www.sustainablebuild.dk, hvor nyheder om 

projektet, innovatører, resultater og andre rele-

vant viden er blevet delt, samt et forum på Linke-

din. Derudover er der udgivet en rapport om resul-

taterne i projektet, som kan findes her: 

http://www.sustainablebuild.dk/wp-content/uplo-

ads/2017/08/sb_100817.pdf  

 

Aktører på tværs af værdikæden af byggeriet, her-

under både partnere i projektet, samt eksperter og 

relevante aktører har deltaget i de forskellige 

events, Industry Task Forces samt meldt ind til In-

novation Challenge. Derudover har relevante aktø-

rer fra andre industrier, både nationalt og interna-

tionalt, være inddraget i forhold til at gøre brug af 

www.sustainablebuild.dk
http://www.sustainablebuild.dk/wp-content/uploads/2017/08/sb_100817.pdf
http://www.sustainablebuild.dk/wp-content/uploads/2017/08/sb_100817.pdf


3 / Sustainable Build 
 

deres ekspertviden, til at inspirere deltagerne i pro-

jektet, samt meldt ind til Innovation Challenge. 

Derudover har den viden, projektet har tilvejebragt 

været delt med branchen igennem de organisatio-

ner som eksempelvis Dansk Byggeri og Green Buil-

ding Council, som har været en del af partnerkred-

sen.  

Disse aktører er udvalgt på baggrund af deres kom-

petencer inden for feltet, deres netværk, deres 

mulighed for at sprede det så langt ud i branchen 

og omkringliggende industrier som muligt og deres 

fokus på denne dagsorden. De er ydermere valgt, 

så de repræsenterer et så bredt udsnit af feltet som 

muligt.  

Effekt 

Projektet har skabt resultater og effekter på en 

række forskellige områder: 

Feedback fra deltagere: 

 95% vil deltage igen i projektet, hvis muligt. 

 95% har fået ny viden, idéer eller kontakter 

til udvikling af forretningen. 

 100% har fået nye faglige input fra innova-

tørerne og de andre deltagere. 

 90% har lavet aftaler med andre deltagere 

om at mødes igen. 

Derudover kan der i publikationen læses om cases 

fra innovatørerne og Industry Task Force grup-

perne, om hvad de har opnået. Det er desværre 

ikke alle samarbejdscases vi har kunne rapportere 

om, da de stadig er under udvikling. Derudover, er 

der kvalitative begrundelser på de forandringer, 

som projektet har skabt hos deltagerne, som kan 

læses i den publicerede rapport.  

Sustainable Build får en meget høj Net Promoter 

Score (NPS) for sin organisering af projektets leve-

rancer. NPS metoden er blevet brugt til at evaluere 

på oplevet værdi, og data er opsamlet gennem 

spørgeskemaer. Der er blevet spurgt ind til, om de 

i projektets forløb har opnået ny viden de kan an-

vende til at: 

o Fremme bæredygtig produktion 

og produktudvikling. 

o Skabe nye jobs og øge væksten. 

o Åbne op for nye markeder og kun-

detyper. 

o Få nye samarbejdspartnere. 

Derudover forventes det, at der skabes flere udvik-

lingsprojekter i det videre forløb blandt de aktører, 

som har mødt hinanden gennem projektet og der 

derved skabes nye jobs. Estimeret 10-20 jobs per 

år hos partnere og deltagende virksomheder og 8-

10 jobs per år hos innovatørerne samlet set.  

Der er en forventning om, at øget salg og eksport 

af bæredygtige byggematerialer opnår en stigning 

på 5% i forhold til 2013.  

Alle aktiviteter og effekter forbundet med at etab-

leringen af tværgående partnerskaber tager tid, 

især i byggebranchen, hvorfor det ikke har været 

muligt at måle på alle de effekter, som projektet 

har skabt og stadig skaber inden for projektets tids-

horisont. 

På samfundsniveau kan projektet føre til, at der bli-

ver udviklet nye tiltag, som kan sikre optimal res-

sourcegenanvendelse og at der bliver udviklet sy-

stemer, eksempelvis logistiksystemer, som under-

støtter dette. Og der findes nye måder at nedsætte 

forbruget af vand, kemi, energi betragteligt. Dette 

kan føre til en mere bæredygtig industri, med mu-

lighed for at eksportere løsninger.  

Det forventes også, at der på baggrund af delta-

gelse i dette projekt skabes endnu flere partnerska-

ber på tværs mellem berørte aktører og markedet 

for bæredygtig byggeri derved vokser. Det betyder, 

at der på sigt med afsæt i projektet kan skabes nye 

forretningsmodeller, som kan øge væksten og for-

bedre konkurrenceevnen hos danske virksomhe-

der.  

Forankring og Formidling 

Sustainable Build har været en succes som plat-

form for at samle branchen om relevante emner og 
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har skabt et netværk, hvor der bliver skabt kon-

krete resultater. Der er stort ønske om, fra bran-

chens side, at projektet fortsætter, og at de fem 

Founding partnere er med på endnu en to-årig pro-

jektperiode. Leaderlab og Dansk Arkitektur Center 

arbejder på at finde finansiering til at fortsætte 

projektet to år endnu. Der er et stort ønske om at 

komme ud til endnu flere af industriens aktører og 

producere flere konkrete resultater i form at real 

life test af produkter og ideer i byggerier.  

Der har været bred national mediedækning, både 

gennem fagmedier, dagspressen og sociale me-

dier. Der er produceret en status rapport, som re-

degør for, hvor langt projektet er nået på de to før-

ste år. Den kan læses her: 

 http://www.sustainablebuild.dk/wp-content/upl 

ads/2017/08/sb_100817.pdf   

Publikationen er delt blandt interessenter i projek-

tet og via online kanaler og modtaget med stor in-

teresse fra branchen.  
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