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CV FLEMMING CARØE ØSTERGAARD
OM FCO ARKITEKTUR APS...
FCO arkitektur er et anpartsselskab, der ejes af Flemming Carøe Østergaard og bygger på 16 års erfaring fra både
det private erhvervsliv samt Teknologisk Institut. Virksomheden tilbyder bygherrerådgivning, undervisning og
projektudvikling, med fokus på bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet. FCO arkitektur differentierer sig i forhold
til andre små rådgivervirksomheder ved at have unikke kompetencer inden for livscyklisvurdering (LCA) og
totaløkonomiske betragtninger (LCC) på bygningsniveau.
”Jeg har altid værdsat at bidrage til byggeriet gennem alle faser, lige fra den første kontakt med bygherre til overleveringen af
det færdige byggeri. Derfor har jeg i dag en bred forståelse af byggeriet. Gennem mit fokus og arbejde med det bæredygtige
byggeri, udbygger jeg ikke alene mine faglige kvalifikationer, men bidrager også til et holistisk tværfagligt syn på byggeriet,
hvilket i min optik er fundamentet for, at vi i fremtiden kan skabe robuste bolig- og byprojekter.”

BESKRIVELSE FRA ÅRSTIDERNE ARKITEKTER

UDVALGTE REF. FRA, ÅRSTIDERNE ARKITEKTER

Flemming Østergaard er arkitekt og har i de første 12 år
af sin ansættelse hos Årstiderne Arkitekter fungeret som
skitserende og projekterende arkitekt.

		
TSS, Teknisk Skole Silkeborg
		
Vundet konkurrence. 22.200 m² skole
		DGNB-konsulent
		Bæredygtighedskonsulent, 2013-

Flemming er en stærk formgiver med sans for detaljer og
fokus på helheden. Samtidig sikrer hans store indsigt i
byggeteknik og projektering, at projekterne er ’bygbare’.
Derfor vil han også gerne være med i hele processen – fra
idé til opførelse.

		
InnoVest - Ringk.-Skjern Forsyning
		
Vundet konkurrence. 14.000 m²
		DGNB-konsulent
		
Bæredygtighedskonsulent, 2012-

Disse faglige færdigheder kombineret med gode
samarbejdsevner gør, at Flemming deltager i en lang
række af tegnestuens innovative udviklingsprojekter.
Flemming var blandt andet arkitektansvarlig på Danmarks
første LE2015 kontorbyggeri for EnergiMidt, Silkeborg. Et
byggeri, der er baseret på et gennemtænkt energikoncept
med fokus på ressourcebesparende byggetekniske
løsninger.
I de seneste år har Flemming specialiseret sig inden for
bæredygtighed. I 2012 blev Flemming uddannet DGNBkonsulent. Med en helhedsorienteret tilgang og en
baggrund som DGNB-konsulent fungerer Flemming til
daglig som bæredygtighedsfacilitator. Herigennem sikrer
han, at projekterne skitseres, projekteres og udføres med
afsæt i en helhedsorienteret bæredygtig tanke.
Flemming er desuden medansvarlig for udvikling af
Årstiderne Arkitekters bæredygtigheds strategi, hvor
blandt andet udvikling og implementering af nye
’værktøjer’ bidrager til bæredygtighed i projekterne.

		Holstebro Citycenter
		
Shoppingcenter midt i Holstebro.
		
23.500 m² butikker,
		
10.000 m² boliger m.m.
		
Projektleder, 2012		Silkeborg Citycenter
		
Shoppingcenter midt i Silkeborg.
		
26.000 m² butikker, + boliger 		
		
Projektleder, 2009		EnergiMidt Silkeborg
		
Danmarks første LE2015 kontor
		
5.000 m² innovativ adm.bygning.
		Sagsarkitekt, 2009-2011
		Skelagergårdene Aalborg
		
Renovering af 400 boliger
		Sagsarkitekt, 2007
		
		

Den Kreative Skole, Silkeborg
Skitsering og projektering, 2007

		
Jyske Bank, Silkeborg
		Skitsering og projektering, 2007
		Vejle Stadion
		Vundet konkurrence.
		
Skitsering og projektering
		Projektleder, 2006
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Vinduets vej fra råmateriale til endt levetid,
eller til det indgår i en ny cyklus...

VINDUET SOM EKSEMPEL ...

LIVS / CYKLUS / VURDERING
Råmaterialer - A1

LCA er en standardiseret metode til at kor tlægge og vurdere
de miljøpåvirkninger og det ressourceforbrug, der er knyttet til
et produkt eller en service.

( A1 - A3 )

Et produkt skal forstås som alt, lige fra en tandbørste, en
cykel eller et hus, til en serviceydelse som eksempelvis
rengøring af en skole eller service på din bil.

A BYGGEFASEN

skal bea
færdige
sted i ve

Produktfasen A1-A3
Transport - A2

Produktion - A3

Materialer og komponenter transpor teres til den
endelige produktion, hvor alle strømmene af materialer mødes og forenes til det endelige produkt.

Alle materialer og komponenter indgår i produktionen af det færdige produkt - byggevaren.
Produktionsprocesserne er ligeså forskellige som
de byggevarer, der bliver produceret, og dermed
varierer også mængden af de ressourcer, der
bliver brugt.
Her kan genanvendte og genbrugte materialer også
indgå i produktionen af den færdige byggevarer.

HVORFOR VINDUET SOM EKSEMPEL ...?
En bygning er sammensat af mange byggevarer, der er lavet af
mange forskellige materialer. I det følgende vil vi zoome ind på et
enkelt og velkendt produkt i branchen, et træ/alu-vindue.
Vi vil se på de tre primære materialer, som vinduet består af:

Produkt

Bortskaffelse - C4
ENDT LEVETID
( C1 - C4 )

B

De produkter og materialer, som ikke kan omdannes
til nye produkter eller genbruges, bliver bor tskaffet
enten ved deponering eller ved afbrænding. I Danmark
udnyttes den potentielle energi ved afbrænding til
elektricitet eller varme.

BRUGSFASEN
( B1 - B7 )

En del af produkterne kan genbruges i en ny form.
Jo større en transformation produktet skal igennem, desto større energiforbrug vil der ofte være.
Der vil derfor være en motivation for at genbruge
produktet i en sammenhæng, hvor det ikke ændrer
væsentlig karakter.

Ydermere betyder vores store forbrug af naturens ressourcer,
at vi i nærmeste fremtid begynder at løbe tør for nogle vigtige
råstoffer.

Både private og offentlige bygherrer anvender i stadig højere
grad cer tificeringsordninger, der beskriver et byggeris bæredygtighedsprofil.

Politisk er der efterhånden bred enighed om, at miljøpåvirkningerne skal nedsættes for at minimere konsekvenserne mest
muligt. Indenfor byggebranchen efterleves denne ambition
primær t ved lovgivning og stadig større krav til offentligt
byggeri, som i løbet af en årrække forventes at brede sig til
det private byggeri.

Som et væsentligt led i at minimere miljøpåvirkningerne er det
nødvendigt at kunne kor tlægge, hvilke produkter og processer
der har den største andel af udledningen. Når det er klar t, kan
der fokuseres på de aktiviteter, der bidrager mest.

Men også store private bygherrer har fokus på at planlægge
med miljøet for øje.

LCA – HVORNÅR OG HVORDAN?

En EPD for tæller om de miljø- og ressourcepåvirkninger, der
er relateret til det konkrete produkt, så materialer ikke alene
bliver vurderet på pris, men også på påvirkning af miljøet.
LCA på produktniveau foregår ofte i planlægningen af et
byggeri. Altså inden der bygges.

Nyt system

Byggefasen A4-A5

For at kunne genbruge så meget som muligt af det
byggeaffald, der produceres ved en nedrivning,
bliver de forskellige materialer sor teret. Denne
sor tering sker både i løbet af nedrivningen og på
genbrugsstationen.

Disse skal indgå i en samlet vurdering af bygningens potentielle påvirkninger af miljøet. Rådgiveren har nu mulighed at
vurdere konsekvensen af de til- og fravalg, der foretages i
planlægningen af en bygning, i bestræbelserne på at minimere
miljøpåvirkningerne og klodens samlede ressourceforbrug.

Montage - A5

Det færdige produkt opmagasineres og
transpor teres herefter fra producenten til
byggepladsen. Transpor ten er ofte med
lastbil og kræver energi.

Produktet indbygges og monteres i byggeriet.
Ved selve montagen bruges der ofte andre
materialer f.eks. beslag, isolering, fugemateriale
etc. Derudover bruges der materiale i form af fx
håndværktøj og lift. Energi til materiel kan komme
fra både vedvarende energi eller fra afbrænding af
fossile kilder.

Brug - B1

Vedligeholdelse - B2

Produktet tages i brug sammen med resten af
bygningen. I løbet af brugsfasen kan der være
miljøpåvirkninger eksempelvis i form af afgasning
af flygtige stoffer fra malede overflader.

Produktet skal vedligeholdes, så brugen af det ikke
forringes. Det skal eksempelvis løbende efterses,
rengøres, smøres etc.

Reparation - B3

Transport - C2

Nedtagning/nedrivning - C1

Alle produkterne (materialer, komponenter og byggevarer) bliver fjernet fra byggepladsen. Alle dele
har forskellige destinationer. Nogle materialer skal
igennem en affaldshåndtering, andre kan bruges
direkte i processen til at bygge nyt på samme
placering eller indgå i et nyt system.

Når bygningen ikke skal bruges mere, bliver den
revet ned. Produktet tages ud af bygningen i
større eller mindre dele, afhængigt af hvordan det
fremadrettet skal bruges.

Byggebranchen
står for...

Udskiftning - B4

I løbet af produktets brugstid vil der være
reparationer for at opretholde vinduets kvalitet.
Det kunne eksempelvis være udskiftning af enkelte
dele, udskiftning af sliddele etc., som sikrer, at
produktet fungerer.

Endt levetid C1-C4

I BYGGEBRANCHEN

LCA

Transport - A4

Brugsfasen B1-B7
Affaldsbehandling - C3

LCA på bygningsniveau - typisk udarbejdet af bygherre
På bygningsniveau bruges LCA-metoden til at vurdere bygningens samlede miljøpåvirkninger - i hele bygningens levetid.
Der kan også laves en såkaldt hotspotanalyse, dvs. det afklares, i hvilke faser de væsentligste udledninger foregår.
For at lave en LCA på bygningsniveau skal man bruge EPD’er
for alle de byggematerialer, der bruges til at bygge huset.

CH4CO
CO2 HCl

NOx
SO2

EKSEMPLER PÅ MILJØPÅVIRKNINGER DER VIL VÆRE FOKUS PÅ I EN LCA

40 % af verdens materialeforbrug
42 % af Europas energiforbrug

I løbet af brugsfasen vil man løbende vurdere, om
det kan betale sig at vedligeholde produktet. Hvis
det ikke kan betale sig at renovere det, vil man
udskifte det, så bygningens samlede levetid ikke
forkor tes.

Renovering - B5

Energi- og vandforbrug til drift - B6/B7

Produktet vil langsomt forringes, indtil det punkt
hvor det bliver renoveret og dermed får forlænget
sin levetid. Renoveringer vil typisk omhandle
større reparationer og udskiftninger på produktet.

I hele brugsfasen vil der blive brugt energi og vand på
at drifte, vedligeholde, reparere, renovere og udskifte
produktet. Det kunne eksempelvis være energiforbrug til
indbyggede motorer eller sensorer, som er nødvendige
for, at produktet virker. Det kunne også være vand- og
energiforbrug (samt brug af rengøringsmidler) til vedligehold ved eksempelvis rengøring.

skovfyr

Lokale påvirkninger

Udledning
Ved afbrænding og deponering (losseplads) af
eksempelvis byggeaffald udledes der en række
forskellige stoffer til atmosfæren - nogle af de
stoffer kunne være CO 2 og metan.

Næringssaltbelastning (Eutrofiering, EP)

Forsuring (AP)

Betyder egentlig “at blive rig på næringsstoffer”. Med for høje tilførsler af næringsstoffer i
fx vandet fremmes uønsket algevækst, hvilket
kan medføre fiskedød.

Luftforurenende stoffer som svovl- og kvælstofforbindelser reagerer i luften med vand og bliver
til svovl- eller salpetersyre. Denne syre falder
på jorden som syreregn og ødelægger skove og
forårsager fiskedød. Den sure regn ødelægger også
sandstensbygninger.

Udledninger fører til
miljøpåvirkninger

Fotokemisk ozondannelse (POCP)
Kvælstofoxider (NOX) og letfordampelige
organiske forbindelser (VOC'er) bidrager i
forbindelse med UV-stråling til jordnær ozon
også kaldet ”sommersmog”. Sommersmog
angriber luftvejene og er til skade for planter
og dyr.

Udtynding af ressourcer

Globale påvirkninger
Nedbrydelse af ozonlaget (ODP)
Nedbrydelse af det stratosfæriske ozonlag der
beskytter flora og fauna mod solens skadelige
UV-stråler.

(ADPf)
Udtynding af abiotiske fossile ressourcer.
Udtynding af jordens fossile ressourcer, såsom kul, olie og gas.

Global opvarmning (GWP)
Forøgelse af den globale middeltemperatur grundet
et øget indhold af drivhusgasser i atmosfæren,
som fx CO 2 og metan.

Både Metan og CO 2 kan have flere MILJØPÅVIRKNINGER på samme tid - men virkningsfaktoren
er ikke den samme. En af dem er den globale
opvarmning.

(ADPe)
Udtynding af abiotiske ikke-fossile ressourcer
Metaller og mineraler er begrænsede ressourcer.

KLIMAFORANDRINGER ER ET VELKENDT MILJØPROBLEM, DER SKABES AF DRIVHUSEFFEKTEN
- MEN HVAD ER DET?

Miljøpåvirkninger fører til
miljøproblemer

30%
14 °C

+ 2 - 4 °C

Miljøproblem

LCA bruges til denne kor tlægning. Med en LCA kan produkter
sammenlignes med andre tilsvarende produkter, og det kan
vurderes, i hvilke faser af bygningens levetid der særligt skal
sættes ind for at sænke belastningen af miljøet.

LCA-metoden bruges overordnet på 2 niveauer i byggebranchen:
LCA på produktniveau - typisk udarbejdet af producenten
På produktniveau bruges LCA til at vurdere og sammeholde
produkter og materialer ved at udarbejde en såkaldt EPD Environmental Product Declaration. En EPD er det samme
som en varedeklaration på eksempelvis en pakke rugbrød, blot
med nogle andre informationer. Der kan udarbejdes en EPD for
henholdsvis ”vugge til por t”, samt for ”vugge til grav”.

Endt levetid

Miljøpåvirkning

Som det fremgår af illustrationen, er en LCA opdelt i 5 faser. Hver af faserne er benævnt med et bogstav og de underliggende
processer med et tal. Produktfasen og byggeprocesfasen er i beregningssammenhæng den samme. Derfor hedder de begge A.

HVORFOR ARBEJDE MED LCA?

Der er efterhånden bred enighed om, at miljøpåvirkningerne
har uoverskuelige konsekvenser for vores jordklode. Klimaforandringer opleves på hele jordkloden, blandt andet som
stigende temperaturer og ekstreme vind- og nedbørsmængder.
Af andre miljøpåvirkninger kan nævnes iltsvind i havene,
forurening af vores grundvand, smog i storbyer, forsuring af
søer etc.

Vi skal se på, hvordan de, hver for sig og sammen, på forskellig vis
påvirker miljøet og jordens ressourcer.

Brug

Vinduets vej fra råmateriale til det indgår i et nyt produktsystem

Produkterne vurderes ikke, som hidtil, ud fra energiforbruget,
men derimod ud fra det samlede forbrug af jordens ressourcer
og den forventede påvirkning af miljøet.

Byggebranchen er ansvarlig for ca. 40 % af Danmarks
samlede affaldsproduktion og ca. 40 % af Europas samlede
energiforbrug og for at forbruge ca. 40 % af verdens råstoffer.
Dvs. at byggebranchen har en stor andel i de påvirkninger af
miljøet, der bl.a. medfører en lang række klimaforandringer.

Byggeri

Træ optager CO 2 i vækstperioden. Dvs. at træ bidrager
positivt (med et negativt tal) til CO 2 regnskabet for et
produkt eller en bygning. Derfor fremstår træ i en LCA
som udgangspunkt mere miljøvenligt end mange andre
byggematerialer.
Når træ brændes, eksempelvis ved produktion af varme
eller strøm, siger man, at det er CO 2-neutralt. Dvs. at den
Co 2, træet har optaget og bundet i vækstperioden, frigives i
det øjeblik, man brænder det.

FRA UDLEDNING TIL MILJØPROBLEM...

Aluminium, glas og træ er alle materialer, der er hentet i naturen og
bearbejdet og behandlet, inden de til sidst samles til et vindue. Når
vinduet ikke længere kan bruges, vil materialerne igen blive skilt ad
og blive bor tskaffet eller genanvendt.

TRÆ, som rammen er bygget af,
GLAS som ruden er lavet af, og
ALUMINIUM, som beskytter rammen udvendigt mod vind og vejr.

Potentiale for genanvendelse,
genvinding og genbrug - D

(D)

C

Transport - A1
Råmaterialerne transpor teres fra det sted, hvor de
er udvundet, til det sted hvor de forarbejdes. Der
kan være stor forskel på, hvor lang og ressourcekrævende denne rejse er.

Råmaterialerne forarbejdes og bliver til materialer
og komponenter, der kan viderebearbejdes eller
bruges direkte i den videre produktion. I nogle
tilfælde vil denne proces kræve en stor mængde
energi, mens det i andre tilfælde vil være en enkel
forædling.

Nyt system - D

( A4 - A5 )

D NYT SYSTEM

Indenfor byggebranchen har man traditionelt set haft fokus
på bygningers energiforbrug i brugsfasen, dvs. primær t
forbruget af fossile brændstoffer til opvarmning og elektriske
installationer.
I LCA-metoden vurderes et produkt over i alt 5 faser. Fra
udvinding af råmaterialer og fremstilling af produktet, over
brugen af produktet frem til bor tskaffelse eller genanvendelse
af det kasserede produkt.

Råmaterialerne udvindes fra kilden. Alt afhængig
af hvor tilgængelige råmaterialerne er, vil der
skulle bruges en vis mængde energi til at høste
råmaterialerne.
Nogle råmaterialer vil om nogle år vil være brugt
op, mens andre ressourcer er uudtømmelige kilder.

A PRODUKTFASEN

Ordet LCA - Livs Cyklus Analyse/vurdering - stammer fra det
engelske ord Life Cycle Assesment og bygger på livscyklustankegangen, hvor man vurderer produkter eller bygninger
over hele deres levetid.

”

Træ

Forarbejdning af råmaterialer - A1

LCA – HVAD ER DET?

PRO

Den globale opvarmning, dvs. en stigning af
Jordens gennemsnitstemperatur, forårsager en
række miljøproblemer, bl.a. at isen ved polerne
smelter. Når isen smelter, stiger verdenshavene,
og lavlandet rundt omkring i verden forsvinder væk
under havet.

14 °C

vanddamp

Drivhuseffekten forsager en opvarmning af atmosfæren og
jordoverfladen på samme måde, som glasfladerne opvarmer
et drivhus ved at danne en "varmefælde": Glasfladerne tillader
den kor tbølgede solstråling at trænge ind i drivhuset, men forhindrer den langbølgede varmestråling i at forlade drivhuset,
som derved opvarmes.

af drivhusgasser i atmosfæren. Konsekvenserne af den
menneskeskabte drivhuseffekt og dermed højere globale gennemsnitstemperaturer er blandt andet forandringer i de globale
og regionale klimamønstre. Det vigtigste menneskeskabte
bidrag til drivhuseffekten kan tilskrives afbrændingen af fossile
brændsler som kul, olie og naturgas.

Overføres denne analogi til jordkloden, er "glasfladerne" de
drivhusgasser, som er i atmosfæren. Det er fx CO 2, metan,
lattergas og CFC-gasser. Drivhuseffekten er med sikkerhed
blevet forøget over de seneste få århundreder på grund af
menneskers aktivitet og har før t til en forhøjet koncentration

Den globale opvarmning og de relaterede klimaforandringer
og deres indvirkning på økosystemer og vores alle sammens
fremtid er en af vor tids mest presserende globale udfordringer – også politisk. Emnet har enorm bevågenhed overalt på
kloden og er kendt af alle.

Udvinding af råmateriale - A1

salt til soda

Glas

Udvinding af råmateriale - A1

Glas produceres i hovedtræk på to måder: Floatglas, som bruges i langt de fleste moderne vinduer,
produceres på store floatglasanlæg (samlebåndsprincip). Og glaspustning som man bruger til at
producere planglas (glas som ser ”gammelt” ud),
flasker og glasbeholdere.

Soda produceres i store mængder i Kina og USA
og i mindre skala i Tyskland, Polen mf. Soda har
været kendt og brugt siden oldtiden. Det anvendes
bl.a. som vaskemiddel, til fremstilling af sæbe og
papirmasse. Men altså også i produktionen af glas.

Men i dag ser billedet anderledes ud. Vedvarende energikilder,
såsom vind-, vand- og solenergi, er langt mere udbredte, og
det har derfor stor betydning, hvilken energikilde den energi, vi
bruger, kommer fra.

Skal der, som i eksemplet her, bruges 15.000 KWh til at
opvarme en boligblok i et givent tidsrum, vil de udledninger
der sker til miljøet være meget forskellige, alt efter hvilken
energikilde der vælges. Et kulkraftværk i Danmark vil som
bekendt medføre en kraftig udledning, mens vedvarende
energikilder som vind og vand, som vi også har i Danmark, vil
medføre under 1 promille udledning til miljøet, når udledningen
omregnes til samme enhed (ækvivalenter).
Men også andre energiformer, som eksempelvis atomkraft
eller jordvarme, har langt lavere udledninger af CO 2 end et
kulkraftværk.
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Transport af råmateriale – A2
Udvinding af råmateriale - A1

Når kalken er brudt og forarbejdet, transpor teres
den til glasproducenterne.

Kalk brydes i kalkbrud som eksempelvis Møns
Klint og i miner som i Mønsted ved Viborg.

kalksten m.m.

Vindkraft

Den energikrævende elektrolyse foregår ofte på
fabrikker de steder på jorden, hvor der er adgang
til billig og ikke mindst ”grøn” strøm, fx på Island,
hvor elproduktionen typisk foregår med geotermisk
varme (varme fra vulkaner).

Aluminium er et metallisk, sølvhvidt grundstof,
som findes i råstoffet bauxit. De største bauxitforekomster findes i Australien, Guinea, Jamaica
og Brasilien. ”Aluminium er det tredjehyppigste
grundstof i jordskorpen.”

Udvinding af råmateriale - A1

Transport af råmateriale – A1

Råstoffer smeltes – A1

Bauxit udvindes i meget store grusgrave og miner.

Når råstoffet Bauxit er udvundet, transpor teres det
til aluminiumsfabrikker.

Et aluminiumsværk består af en række lange elektrolyseh
Den tørrede og knuste malm bringes opløses ved behand
med natriumhydroxid under forhøjet tryk og ved ca. 1000
grader.

bauxit

Uddrag fra projektet ”LCA formidling”, FCO arkitektur ApS

DGNB-”auditor”
Ansvarlig for DGNB certificering af 6500 m2 boliger.
(samarbejdsparter: TRANSFORM ark., Arkitektgruppen, Rambøll). 2018 - (igangværende projekt)

se iøvrigt ” ØVRIGE DGNB RELATEREDE PROJEKTER”

Når glasmassen er
et aflangt bassin m
denne proces bræn
Og da glas er lette
ovenpå og lægger
navnet floatglas).

Aluminium

Hos Teknologisk Institut deltager Flemming på flere
projekter hvor der er fokus på livscyklusvurderinger.
Flemming er bl.a. Initaitiv tager og projektleder på
”Anvendelse af LCC i hverdagen” . Et udviklings projekt,
der har fokus på hvorledes totaløkonomiske vurderinger i
større grad kan indgå som et beslutningsstøtte værktøjer
allerede i byggeriet indledende faser. Projektet harsåledes
til formålet er, at udvikle metoder og værktøjer der bidrager
til implementering af totaløkonomiske overvejelser i alle
byggeriets faser.

Kursus
Udvikling og afholdelse af kursus om bæredygtighed
og anvendelse af totaløkonomi i byggeriet.

Produktion

Vandkraft

DGNB KONSULENT/AUDITOR

REBUS, et samfundspartnerskab, støttet af Innovationsfonden, der har fokus på bæredygtig energi,
renovering og hvor der bl.a. stilles skarpt på begrebet
”totalværdi”.

Når glasmassen har lagt
glasset langsomt i en kø

Kulkraft

Geotherm

BESKRIVELSE FRA TEKNOLOGISK INSTITUT

PROJEKTER FRA TEKNOLOGISK INSTITUT

Det meste af det glas, vi
floatglas, som er produc
Et floatanlæg kører nons
cerer omkring 6.000 kilo

sand

35 % af Europas emissioner af drivhusgasser

Flemming er desuden medforfatter på et andet udviklingsprojekt ved navn ”LCA formidling”. Her er der
fokus på forståelse og ikke mindst formidling af hvad en
livscyklusvurdering er. Målgruppen er her underviser og
deres studerende.

Produktion af

På trods af at vi har meget sand i Danmark,
kommer det meste sand til produktionen af glas fra
Frankrig og Holland, hvor sandet er finere. Finere
sand giver et klarere glas.

39 % af Danmarks totale affaldsproduktion

Du behøver ikke læse hele
udstillingen på en gang.
Du kan star te med at læse, lige
hvor du vil. God fornøjelse.

Produktion af glas – A1

Udvinding af råmateriale - A1

PARADIGMESKIFT - FRA KWH TIL MILJØPÅVIRKNING
I løbet af de sidste mange år tier har miljøhensyn været
fokuseret på at nedbringe energiforbruget, altså kilowatt-timer
(KWh). Dette har historisk set givet god mening, da langt
størstedelen af energiforsyningen kom fra forbrænding af
fossile energiressourcer, såsom kul, olie og gas. Hermed har
en nedbringelse af kilowatt-timerne automatisk resulteret i en
tilsvarende nedbringelse af CO 2-udledningerne.

Meget af det træ, der bruges til vinduer, fældes i
skovområder i Rusland og det nordlige Skandinavien. Træet kommer i stigende grad fra bæredygtige
skovbrug.

Kalk, sand og soda blandes sammen, hvorefter det
varmes op og smeltes ved ca. 1.500 grader.

DGNB konsulent arbejder
Teknisk Skole Silkeborg. (udførelsesfasen)
2017- (igangværende projekt)
DGNB-”auditor” (afbrudt pga jobskifte til TI)
InnoVest - Ringk.-Skjern Forsyning
Vundet konkurrence. 14.000 m²
2012- projektet er ikke færdig certificeret
DGNB-”auditor” (afbrudt pga jobskifte til TI)
TSS, Teknisk Skole Silkeborg
Vundet konkurrence. 22.200 m² skole
2013- 2015 projektet er pt under udførelse
ØVRIGE DGNB RELATEREDE PROJEKTER
Anvendelse af LCC i hverdagen
Udvikler og ansøger på FoU projekt (InnoBYG Spire projekt). Samarbejde SBi (Kim Haugbølle), samt 5 arkitekt- og
ingeniørvirksomheder. (se ”beskrivelse fra TI”).
Projektleder, 2016 - 2017
LCA formidling
Udvikler og medforfatter på projektet. Projektansøger er
Københavns Erhvervsakademi (KEA). (se www.fcoark.dk)
Undervisningskoncept i 3 moduler
Bestilt af : Københavns Erhvervsakademi
Summer School, VIA
Underviser og vejleder på ”Sommerskole 2017.
(bæredygtig renovering)
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