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E-bog med opgaver

Denne e-bog handler om bæredygtighed i byg-
gebranchen. Materialet er målrettet erhvervsud-
dannelser inden for byggeri. Opgaverne er indelt 
i en række emner:

A. Isolering
B. Innovativt design
C. Vugge til vugge
D. Bæredygtighed i byggebranchen

Materialet og de tilhørende opgaver er tænkt 
som værende selvinstruerende. De enkelte 
emner og opgaver kan bruges uafhængigt af 
hinanden og på forskellige niveauer. 

Nogle opgaver er tænkt til grundforløb, og 
andre vil være mere passende til hovedforlø-
bet og EUX. 

Forord til læreren

Du finder en lærervejledning på bagerste side, hvor 
du også kan læse mere om baggrunden for materia-
let. 

Hvis du mangler tekniske råd til brug af e-bogen, 
kan du læse denne vejledning på side 14.
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Den økologiske rygsæk

Den økologiske rygsæk er et begreb, som kan illu-
strere den forurening og anden miljøbelastning, som 
er knyttet til et givent produkt gennem hele dets 
livsforløb - fra fremstilling, til vi forbrugere har brugt 
produktet. Den økologiske rygsæk dækker således 
alle de naturressourcer, som et produkt bærer med 
sig i form af råmaterialer, energiforbrug og affald. 
Man bruger størrelsen og indholdet i den økologiske 

rygsæk som et fingerpeg (en indikator) om, hvor mil-
jøbelastende et produkt er. Læs mere på Bæredygtig 
udvikling på Miljøministeriets side, Mind the trash. 

Hvis alle folk i verdenen havde det samme forbrug, 
som vi har i Danmark, ville det kræve 3,8 jordkloder.

introduktion til bæredygtighed
Bæredygtighed i hverdagen og 
på arbejde

I vores hverdag bruger vi mange forskellige produk-
ter og materialer, vi spiser mad, vi taler i mobiltele-
fon, vi bygger huse, vi vasker tøj, vi 
bruger elektriske maskiner, vi går i 
biografen, vi spiller håndbold.

Gennem alle disse aktivite-
ter forbruger vi mange 
forskellige naturres-
sourcer, nogle af 
dem direkte i form af 
fødevarer, og andre mere 
skjult som komponenter i vores 
redskaber, husholdningselektronik eller byggema-
terialer. 

Vores forbrug af madvarer og andre produkter ska-
ber affald i både produktion og forbrug. Forbruget 
af naturressourcer har gennem flere årtier ført til 

diskussioner om, hvordan vi skal tilrettelægge vores 
forbrug og udvikling af samfundet. I 1987 udgav 
FN en rapport om disse forhold. Rapporten var 
udarbejdet af en kommission ledet af den davæ-
rende norske statsminister, Gro Harlem Brundtland. 

Kommissionen omtales derfor ofte 
som Brundtlandkommissionen. 

Rapporten giver en definition 
på bæredygtig udvikling:

”En bæredygtig udvik-
ling er en udvikling, 
som opfylder de 
nuværende behov, 

uden at bringe fremtidige gene-
rationers muligheder for at opfylde 
deres behov i fare.” 

Opgave 1: Hvad betyder bæredygtig udvikling 
for jer i hverdagen? Gå til opgaven på side 7.

Opgave 2-3: Få styr på din økologiske 
rygsæk. Gå til opgaven på side 7.

Brundtlandkommissionen 1987
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Produktionskæde

En produktionskæde beskriver et produkts lineære 
livsforløb fra råstof til færdigt produkt. Produktions-
kæden følger en bestemt vej fra eksempelvis høst, 
malkning, udvinding af olie eller brydning af malm, 
videre gennem produktionsapparatet til os som 
forbrugere af fødevarer eller produkter. 

Fremstilling, brug og bortskaffelse af produkter kan 
man beskrive som produkters livsforløb. Man 
skelner mellem produktionskæder, som 
er lineære livsforløb, der illustreres til 
højre, og produktionscykler, som 
er cykliske livsforløb. 

Det lineære livsforløb 
kaldes også vugge til grav 
livsforløb. Det cykliske livs-
forløb kaldes også for vugge 
til vugge livsforløb. 

Fremstilling, brug og bortskaffelse af produkter

Fra vugge til grav livsforløb

En produktionskæde følger et vugge til grav livsfor-
løb for produktet, hvis den også inkluderer bortskaf-
felse af produktet.

Vuggen er fremstillingen og alle de råstoffer, der ind-
går. Graven er forbrænding eller deponi affaldsplads.

Opgave 4: Hvilke produkter har I med i skole 
i dag? Gå til opgaven på side 8.

Fra vugge til grav livsforløb

En produktionskæde følger et vugge til grav livsfor-
løb for produktet, hvis den også inkluderer bortskaf-
felse af produktet. 

Vuggen er fremstillingen og alle de råstoffer, der 
indgår. Graven er forbrænding eller en affaldsplads.
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Opgave 5-6: Studér de to cyklusser, og løs 
opga-verne. Gå til opgaven på side 9.

Produktionscyklus - vugge til vugge

Med en produktionscyklus kan man illustrere, hvor-
dan produkter fremstilles, bruges og genanvendes 
med et livsforløb fra vugge til vugge.
Genanvendelsen er tænkt med i alle led af frem-
stilling, forbrug og bortskaffelse, således at valg af 
råstoffer og komponenter sker under hensyntagen til 
produktets bortskaffelse og genanvendelse.

Det meste affald genbruges gennem en teknisk 
cyklus, hvor vores evner til affaldssortering er 
afgørende. Affaldssortering af de mange forskel-
lige delkomponenter, som et produkt består af, 
vil muliggøre en genanvendelse af produktet ved 
skrotning. Søg efter ’upcycling’ for at se kreative 

måder at genanvende affald på.

Teknisk cyklus

Madrester hører under organisk affald og 
kan derfor nedbrydes via kompostering i en 
biologisk cyklus. De frigjorte næringsstof-
fer kan så bruges som gødning i produk-
tion af nye fødevarer. Overvej, hvilke andre 
produkter der også er lavet således, at de kan 
komposteres.

Biologisk/organisk cyklus

Læs mere om bortskaffelse og genanvendelse af 
affald på affald.dk.

http://affald.dk
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Bæredygtighedsdimensioner

Bæredygtighed handler både om nutiden og 
fremtiden og indebærer alle forhold, der 
har med menneskers færden på jorden at 
gøre. Man kan inddele bæredygtighed i 
tre ligeværdige dimensioner: den sociale, 
den miljømæssige og den økonomiske. 

De tre dimensioner

Den sociale dimension handler om sundhed og 
tryghed i et velfungerende solidarisk og demokratisk 
samfund - også for kommende generationer.

Den miljømæssige dimension handler om anvendel-
se af energi og andre ressourcer, udledninger til luft, 
vand og jord, samt affaldshåndtering uden at bringe 
kommende generationers brug af naturressourcer i 
fare.

Den økonomiske dimension handler om fordeling af 
kapital og andre økonomiske værdier uden at bringe 
kommende generationers samfundsøkonomi i fare.

Det er i overlappet mellem de tre dimensioner, at 
man taler om ægte bæredygtighed.

Kilde: http://gro.norden.org/filter-app/vil-du-vide-mere

Bæredygtighed hos Grundfos

Grundfos er en stor dansk industrivirksomhed, som 
producerer pumper af alle slags. De har bæredygtig-
hed som et nøglekoncept i deres tilgang.

Opgave 7: Se filmen på https://www.youtu-
be.com/watch?feature=player_embedde-
d&v=ZSyJ0ARJCCc, og løs opgaven omkring 
bæredygtighed hos Grundfos. Se opgaven på side 9.

Hvilken tilgang har Grundfos 
til bæredygtighed? Hvordan 

takler Grundfos de forskellige 
bæredygtighedsdimensioner? 

(3:40 min)

Pernille Blach Hansen
Group Vice President, Group 

Quality & Sustainability

http://gro.norden.org/filter-app/vil-du-vide-mere
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZSyJ0ARJCCc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZSyJ0ARJCCc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZSyJ0ARJCCc
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opgaver om bæredygtighed
Vejledning til opgaverne 1-7

Opgave 1 - Hvad betyder bæredygtighed for jer i hverdagen?

Opgave 2 og 3 - Den økologiske rygsæk

Opgaverne hører til afsnittet ”Introduktion til bæ-
redygtighed” (s. 3-6). Man kan vælge at printe hele 
opgaveafsnittet fra e-bogen. Tryk på printer-ikonet i 
navigationen og vælg side 7-9. 

Enkelte opgaveark skal downloades og printes sepa-
rat.

Opgave 1

Lav et fælles mindmap i klassen, hvor I forsøger at 
indkredse, hvad begrebet bæredygtig udvikling bety-
der. Parvis skal I blive enige om: 

a) tre handlinger i jeres hverdag, som I vurderer til 
at være bæredygtige

b) tre handlinger i jeres hverdag, som I vurderer til 
ikke at være bæredygtige

To par går sammen og diskuterer:

c) om I er enige om, at handlingerne er hhv. bære-
dygtige/ikke bæredygtige

d) hvorfor det kan være vanskeligt at bedømme, 
om en handling er bæredygtig

Fælles i klassen: Præsenter jeres ”handlinger”, og 
diskuter problemer ved at bedømme, om de er 
bæredygtige. 

Opgave 2

Fyld din egen økologiske rygsæk ud fra det, som du 
har med i skole i dag: tøj, tasker, PC, bøger 
mv. Dvs. lav en liste over de råstoffer, der 
indgår i det, du har med og har på i skole 
i dag. 

Du kan læse om råstoffer på www.
affald.dk. 

Gå ind på hjemmesiden og vælg 
ungdomuddannelser. Her søger du på 
råstoffer. 

Opgave 3

a)  Fyld også dit forbrug, siden du sidst var i sko-
le, i rygsækken: transport, mad, fritid osv. 

Dvs. fortsæt listen med de råstoffer, der 
har indgået i dine aktiviteter det sidste 
døgn.
b)   Gå sammen parvis. Diskuter, hvad I 

hver især kan gøre for at mindske jeres 
økologiske rygsæk. Skriv alle jeres forslag 
ned. 

c)   Inddel forslagene efter, om de er reali-
stiske for jer at gennemføre eller ej. 

https://www.affald.dk/da/
https://www.affald.dk/da/
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Opgave 4 - Produktionskæde

Produktionscyklus

Opgave 4

Parvis skal I vælge et eller flere produkter, som I har 
med i skole i dag. Det kan fx være en pc, en T-shirt 
eller en madpakke. Hvilke delkomponenter består 

dette produkt af, og hvilke ressourcer indgår i pro-
duktets samlede livsforløb? Udfyld tabellen for hvert 
af produkterne, og noter, hvilke delkomponenter I 
beskriver.

Med en produktionscyklus kan man illustrere, hvor-
dan produkter fremstilles, bruges og genanvendes. 
Alle led er vigtige for den endelige genanvendelse. 

Genanvendelsen er tænkt med i alle led, således at 
valg af råstoffer og komponenter sker under hensyn-
tagen til produktets bortskaffelse og genanvendelse.

Teknisk cyklus

Det meste affald genbruges gennem en teknisk 
cyklus, hvor vores evner til affaldssortering er 
afgørende. Affaldssortering af de mange forskel-
lige delkomponenter, som et produkt består af, 
vil muliggøre en genanvendelse af produktet ved 
skrotning. Søg efter ’upcycling’ for at se kreative 

måder at genanvende affald på. 

Organisk cyklus

Madrester hører under organisk affald og kan 
derfor nedbrydes via kompostering i en biologisk 
cyklus. De frigjorte næringsstoffer kan så bruges 
som gødning i produktion af nye fødevarer. 

Overvej, hvilke andre produkter der også er lavet 
således, at de kan komposteres. 

Løs opgave 5 og 6 på næste side.

Anvend opgaveark 4

http://www.e-pages.dk/ntscenteret/files/Bliv_klog_paa_baeredygtig_mad/opgaveark_4_produktionskaede.pdf
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Opgave 5 og 6 - Produktionscyklus

Opgave 7 - Bæredygtighedsdimensioner hos Grundfos

Opgave 5

Parvis skal I analysere et produkt, som indgår i en 
teknisk cyklus, og et som passer med en biologisk 
cyklus. 
Brug gerne jeres produkter fra opgave 4. I skal analy-
sere, hvordan produktet kan belaste miljøet mindre 
i hele dets livsforløb fra vugge til vugge. Dvs. når det 
fremstilles, transporteres, bruges og genanvendes.

Opgave 6

Læreren tegner en kridtstreg på gulvet og skriver 1 2 
3 4 på stregen. Eleverne stiller sig ud for det tal, som 
beskriver deres holdning til affaldssortering, hvor 1 
er meget for og 4 er meget imod. 

Alle elever ved 1 og 3 samles og diskuterer deres 
standpunkt. Det samme gør alle elever ved 2 og 4.
Overvej nu, om du selv kan forbedre din egen af-
faldssortering? Drøft dine ideer med gruppen.

Grundfos er en stor dansk industrivirksomhed, som 
producerer pumper af alle slags. Grundfos har bære-
dygtighed som et nøglekoncept i deres tilgang.

Opgave 7

Se filmen (ca. 3 min) hvor Group Vice President, Per-
nille Blach Hansen, fra Grundfos, præsenterer deres 
syn på bæredygtighed. 

a) Hvad gør Grundfos i forhold til de tre bæredygtig-
hedsdimensioner?
b) Hvad kan I gøre på jeres kommende arbejdsplads
for at inddrage de tre bæredygtighedsdimensioner?

”Vores overordnede mål er, at vores 
generation kan overlade jorden til næste 
generation som en renere og mere 
energifyldt jord, end vi arvede. Bæredyg-
tighed handler om at opfylde nutidens 
behov uden at gå på kompromis med 
fremtidige generationers evne til at op-
fylde egne behov for såvel naturressour-
cer og velfærd. I Grundfos er bæredyg-
tighed først og fremmest forbundet med 
måden, hvorpå vi reagerer på klimafor-
andringer.”

Kilde: dk.grundfos.com

Anvend opgaveark 5

Se film på YouTube

https://dk.grundfos.com/om-os/baeredygtighed/vores-tilgang.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZSyJ0ARJCCc


Opgaver om bæredygtighed i byggebranchen
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Introduktion

Bæredygtighed handler om, at vi bruger naturlige, 
økonomiske og sociale ressourcer, uden at vi øde-
lægger fremtidige leveforhold for mennesker, dyr og 
planter. 

De seneste år har der været stort fokus på, at vi ud-
leder store mængder af CO2 og andre drivhusgasser 
i forbindelse med afbrænding af fossile brændsler 
som fx kul, olie og gas. De store mængder CO2 og 
andre drivhusgasser bidrager kraftigt til klimaforan-
dringer. Klimaforandringer medfører nogle steder 
oversvømmelser og andre steder tørke. I moderne 
byggeri handler det om at spare på energi og andre 
ressourcer under byggeriet men også om at bygge 
på måder således, at det færdige byggeri bruger så 
lidt energi som muligt i det daglige. Her spiller isole-
ring en vigtig rolle.

Helt basalt handler isolering af en bolig om at holde 
på varmen. Specielt siden 1970’ernes oliekriser har 
der været et øget fokus på, hvordan vi i Danmark 
kan mindske varmetabet fra vore bygningskonstruk-
tioner - bl.a. som følge af politiske ønsker om, at 
spare på samfundets energiforbrug. Derfor stilles 
der stadig stigende krav til, hvor godt vore boliger 
skal være isoleret.

I bygningsreglementet, kapitel 7 Energiforbrug, er 
der således angivet helt specifikke krav til, hvor me-
get energi der maksimalt må bruges til vand, varme, 
ventilation og køling. 

Der stilles også krav om, hvordan man opnår tilfreds-
stillende sundhedsmæssige forhold i boligen og fx 
undgår, at der dannes fugt og kondens.

Desuden er det ifølge bygningsreglementet i dag et 

http://bygningsreglementet.dk/br15_00_id104/0/42
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lovkrav, at man skal efterisolere op til nutidens stan-
dard, hvis man bygger væsentligt om eller renoverer 
huset. Kravet gælder ikke, hvis efterisoleringen ikke 
kan udføres rentabelt og fugtsikkert.

Isolering

Et isoleringsmateriale er kendetegnet ved, at det le-
der varmen meget dårligt (i forhold til fx glas). Det er 
hovedsageligt den stillestående luft i isoleringsmate-
rialerne, der giver denne egenskab, som betyder, at 
de fleste isoleringsmaterialer er meget lette. Bygger 
man isoleringsmateriale ind i en konstruktion, mister 
bygningen stadig varme, men det sker i betydeligt 
mindre grad, end hvis bygningen ikke var isoleret 
eller dårligere isoleret.

Det er helt afgørende, at isoleringsmaterialer holdes 
tørre. Eftersom vand leder varme langt bedre end 
luft, holder våde isoleringsmaterialer ikke særlig 
godt på varmen. 

Det er ofte nødvendigt at beskytte isoleringen mod 
fugt udefra med et vindtæt lag, også kaldet en 
vindspærre, så luften i isoleringen bliver ved med at 
være stillestående. Det vindtætte lag skal samtidig 
dog være så åbent, at eventuel fugt kan trænge ud 
og ventileres væk. Isolering og øvrige konstruktioner 
(klimaskærmen) skal også beskyttes mod fugten 
inde fra boligen, hvilket gøres med en tæt damp-
spærre på den varme side af isoleringen.

Klimaskærm

Når man snakker om efterisolering af huse, hører 
man tit om begrebet klimaskærm.

Boligens klimaskærm er alt det, der skiller ude fra 
inde: Ydervægge, vinduer, tag, hoveddør mm.. Der 
er mange penge at spare på varmeregningen, hvis 
man har en bolig med en god klimaskærm. Næsten 
alle nye huse i dag er så godt isolerede og afskær-
mede mellem det indvendige og udvendige, at de 

er født med et godt ventilationsanlæg. Uden et 
ventilationsanlæg, der kører hele tiden, ville luftfug-
tigheden indenfor stige, og der ville dannes kondens 
indvendigt. Man kan altså ikke bare lave en ny kli-
maskærm til et ældre hus uden at tænke på husets 
ventilation. 

I de følgende opgaver skal I arbejde med de forskel-
lige begreber, som alle er en del af en klimaskærm: 
Isolering, dampspærre, U-værdier mm. 

Senere i afsnittet kommer I også til at arbejde med 
opgaver, som omhandler bæredygtighed i bygge-
branchen

https://www.bolius.dk/dampspaerre-17454/
https://www.bolius.dk/dampspaerre-17454/
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Vejledning til opgaver

Man kan vælge at printe hele dette opgaveafsnit fra 
e-bogen. Tryk på printer-ikonet i navigationen og 
vælg side 10-12. 

Enkelte opgaveark skal downloades og printes sepa-
rat.

Formål: At få kendskab til isolering og varmeledning 
som begreber. At afprøve forskellige måder at isolere 
på

Isolering

Isolering og varmeledning er to begreber, der hæn-
ger sammen. På samme måde, som man måler tem-
peratur, har man også en værdi til måling af isolering 
og varmeledning. 

U-værdi er betegnelsen for et materiales varmeled-
ningsevne. Jo større U-værdi, jo bedre varmeled-
ning. 

Isolering i husbyggeri handler om at holde på var-
men. Her på siden er vist et skema for forskellige 
materialers varmeledningsværdier. Alle varmeled-
ningsværdier i skemaet er ved samme materialetyk-
kelse:

Opgave A1 - Hvilke materialer isolerer bedst?

Materiale: U-værdi:

Aluminium 220

Rustfrit stål 17

Beton 0,8-1,7

Glas 0,8

Glas (3-lags energi vinduer) 0,6

Mursten 0,49 - 0,74

Vand 0,55 - 0,58

Træ (fyr) 0,12

Isoleringsmaterialer 0,03-0,10

Blåmuslingeskaller (hele) 0,12

Blåmuslingeskaller (knuste) 0,112
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Eksempel: 
En betonmur med en værdi på 1,2 skal være 10 gan-
ge så tyk for at isolere lige så godt som en trævæg 
med en værdi på 0,12.

Dampspærre

En dampspærre er en damptæt membran, som sik-
rer, at den fugtige luft inde i boligen ikke presses ud 
i husets vægge og tag. Sker det, er der nemlig risiko 
for, at der opstår mug, råd eller skimmelvækst. Når 
isolering bliver fugtig, øges varmeledningsværdien, 
og isoleringen bliver derved mindre effektiv. 

Der findes forskellige typer af dampspærre. Nog-
le typer er helt tætte, mens andre tillader, at små 
mængder damp kan trænge igennem.

Opgave A1

Hvilke isoleringstyper kender I?

• Skriv 5 forskellige isoleringstyper i et skema. 
• Skriv først dem, I mener isolerer bedst (lavest 
U-værdi), og til sidst dem, der isolerer dårligst (hø-
jest U-værdi).

Isoleringstype:

Afprøvning

Vælg en af isoleringstyperne, og lav en isolerings-
beholder til et vandglas (ca 200 ml.). Overvej, om I 
også skal bruge en dampspærre til jeres beholder.

Fremgangsmåde

Opvarm 150 ml. vand til 50°C. Sæt glasset i beholde-
ren og lad den stå i 30 min.

Efter 30 min.: Mål temperaturen igen, og sammen-
lign jeres resultater med de andre grupper.
Hvilken beholder isolerede bedst og hvorfor?

I de 30 min. skal I tegne et tværsnit af to forskellige 
ydervægge: Et træhus og et murstenshus.

Ydervæggene skal have samme U-værdi, dvs de skal 
være lige godt isolerede. På tegningen skal I angive 
alle materialetykkelser.

• Er der forskel på vægtykkelsen?
• Hvilken type væg foretrækker du?

Porebeton (tidligere gasbeton) bruges også meget 
ofte i husbyggeri pga de isolerende kvaliteter. Hvor-
dan vil tværsnittet i en facade opbygget i porebeton 
se ud ved samme U-værdi?
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Formål: At undersøge sammenhængen mellem iso-
lering, U-værdier og opbygning af en facadevæg i en 
typisk murmestervilla fra 1930´erne.
At udregne besparelsen for en energiforbedring.

U-værdi

Bygningsreglementet stiller krav til bygningsdeles 
U-værdi. Der er forskellige krav til u-værdien for gul-
ve, vægge, vinduer og lofter. En U-værdi er et udtryk 
for, hvor meget varme der trænger ud igennem 1 
m² af konstruktionen ved en temperaturforskel på 1 
grad af den udvendige og indvendige side af kon-
struktionsdelen.

Enheden for en U-værdi er W/m² K. Temperaturfor-
skelle angives ofte i kelvin i stedet for grader celsius, 
derfor anvendes bogstavet K. Jo lavere U-værdi 
desto bedre isolerer konstruktionen. Fx er kravet til 
en tagkonstruktion ved ombygninger U = 0,15 W/m² 
K, som svarer til ca. 250 til 300 mm isolering. 

Hvis isoleringstykkelsen med almindelig isolering 
øges til ca. 400 mm, falder U-værdien til ca. 0,1 W/
m²K. 
Hvis der anvendes produkter med en bedre isole-
ringsevne, kan den samme U-værdi opnås med et 
tyndere lag isolering.

Graddage

Graddage er forskellen på middeltemperaturen 
udvendig og indvendig og bruges til at angive, hvor 
meget energi du skal bruge for at opvarme din bolig 
til den ønskede indvendige middeltemperatur.

Graddagetallet i Danmark 2015 = 2643

Kilde: http://www.teknologisk.dk

Opgave A2 - Energiforbedring

Graddage:

En graddag er et udtryk for en forskel på 1°C 
mellem den ”indvendige” døgnmiddeltempera-
tur på 17°C og den udvendige døgnmiddeltem-
peratur i et døgn. Døgnets graddagetal udreg-
nes derfor som forskellen mellem 17°C og den 
udvendige døgnmiddeltemperatur.

Nedenfor ses et par eksempler på beregning af 
graddage:

-5°C ude giver 22 graddage.
+2°C ude giver 15 graddage.

De enkelte døgns graddagetal summeres til uge-, 
måneds-, års- og sæsonværdier. Fyringssæsonen 
påbegyndes om efteråret, når den udvendige 
døgnmiddeltemperatur kommer ned på 12°C og 
derunder i mindst 3 sammenhængende døgn og 
ophører om foråret, når den når op på 10°C eller 
derover i mindst 3 sammenhængende døgn.

Hvis der efter fyringssæsonens start skulle blive 
mindst 3 døgn, hvor temperaturen når op på 
over 12°C, ophører graddagetællingen, indtil 
temperaturerne atter går ned under 12°C, og om 
foråret, hvis temperaturen går ned under 10°C i 
mindst 3 døgn, genoptages graddagetællingen.

http://www.teknologisk.dk/graddage/hvad-er-graddage/492,3
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Case

Du har købt en ældre murmestervilla på 150 m2 
(omkreds = 50 m.), som står i original stand. 

Huset er efterisoleret i 1976 med 100 mm. isolering, 
hvor der er bygget indervægge op med gipsplader. 

Huset er oprindeligt bygget med en indervæg og 
ydervæg i mursten. Indervæggen er skjult bag et lag 
isolering og 2 lag gipsplader (13 mm.). 

Huset opvarmes med naturgas fra et 3 år gammelt 
kondenserende naturgasfyr. 1m3 naturgas svarer til 
en effekt på ca 11 kWh.

Opgave A2

På en computer kan du bruge Rockwools energibe-
regner til at opbygge en profil af væggen og udregne 
U-værdien (i dette tilfælde = 0,27).

Lav et forslag til efterisolering, som både tilgodeser 
husets stil (der må ikke ændres på facaden), og som 
gør, at U-værdien kommer ned på eller under 0,13.

Energiberegner: 

http://energy.rockwool.dk

Udregn besparelsen af energiforbedringen ved at 
anvende følgende formel: 

Besparelse i kWh/m² pr. år. = ((Forskellen i 
U-værdi før og efter indsatsen) x graddagetallet 
for et normalår x 24 timer) / 1000

fx Besparelse i kWh/m² pr. år. = ((0,27–0,13) x 
2643 x 24) / 1000

Den samlede energibesparelse for din murmestervil-
la i kWh pr. år = Besparelse i kWh/m²  x  areal

Find m3 priser på naturgas på gasprisguiden: 
http://gasprisguiden.dk

Udregn den årlige besparelse udfra den valgte gas-
pris. Vurder, om det kan betale sig at udføre efteriso-
leringen. Kan det altid betale sig at energiforbedre?

http://energy.rockwool.dk/re/UI/Energy.html#Rockwool%20Energy 
http://gasprisguiden.dk
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Opgave A3 - Renovering eller nyt?

Formål: At undersøge de faktorer, som gør sig gæl-
dende ved renovering af ældre, ikke bæredygtige 
bygninger. 
At kunne vurdere, om en given renovering er bære-
dygtig, eller om det er mere rentabelt at bygge nyt.

Nyt eller gammelt?

Når man skal købe hus, kan det være fristende at 
spare nogle penge ved at købe et ældre hus, som 
trænger til “en kærlig hånd”. Men nogen gange skal 
man lige overveje en ekstra gang, om det nu også 
kan betale sig at renovere fremfor at rive ned og 
bygge helt nyt. Der er flere faktorer, som man skal 
være opmærksom på, når man skal vurdere, om det 
kan betale sig at renovere:
• Husets beliggenhed
• Byggestil
• Kan man selv udføre en del af arbejdet?
• Hvor god stand er huset generelt i?
• Prisen på huset

I denne artikel nævnes nogle af de ting, man skal 
overveje, inden man køber et hus med henblik på 
renovering: www.kortlink.dk/hd65 

Gennemsnitlige m2 - priser på ejerboliger i Danmark: 
http://www.boliga.dk/kvadratmeter-priser-kommu-
ner.html 

Udregning af energiudgifter udfra energimærke: 
http://sparenergi.dk/forbruger/boligen/energimaer-
kning-boliger 

Forestil dig, at du som håndværker bliver bedt om 
at vurdere følgende ejendomme mhp, om det kan 
betale sig at rive ned og bygge nyt, eller om det kan 
betale sig at renovere.

Opgave A3

1) Overvej i de tre eksempler på de følgende sider, 
om det kan anbefales at renovere eller at rive ned 
og bygge nyt:

Case 1
Hus i Kgs. Lyngby (oliefyr + brændeovn).
Case 2
Hus i Nakskov (oliefyr + brændeovn).
Case 3
Hus i Aalborg (fjernvarme + brændeovn). 

2) Udregn udgiften til varme for de tre boliger vha 
siden http://sparenergi.dk/forbruger/boligen/ener-
gimaerkning-boliger. Scroll ned til ”Energimærkning 
af huse”.

Tryk på ”læs mere”.

http://www.Kortlink.dk/hd65
http://www.boliga.dk/kvadratmeter-priser-kommuner.html 
http://www.boliga.dk/kvadratmeter-priser-kommuner.html 
http://sparenergi.dk/forbruger/boligen/energimaerkning-boliger 
http://sparenergi.dk/forbruger/boligen/energimaerkning-boliger 
http://sparenergi.dk/forbruger/boligen/energimaerkning-boliger 
http://sparenergi.dk/forbruger/boligen/energimaerkning-boliger 
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Case 1, Lundtoftevej 207, 2800 Kgs. Lyngby

Aflæs og beregn.

Ved energimærkningsberegningen skal der ikke 
tages hensyn til brændeovnen. Vinduesarealet kan 
i alle tre tilfælde sættes til 20% af vægarealet og 
højden fra gulv til loft sættes til 2,35m.

3) Begrund jeres beslutning om renovering/nedriv-
ning ud fra m2 priser i området sammenholdt med 
anslåede priser for energirenovering. Bæredygtigt 
nybyggeri uden indretning har en m2 pris på ca 
7-8000 kr. excl. inventar, maling mm. 

Kig evt også i denne artikel om sundheden i ældre 
huse: http://samvirke.dk/sundhed/artikler/aller-
gi-trives-taette-huse.html 

Vurder i de enkelte tilfælde (eller find andre eksem-
pler), hvornår det kan betale sig at nedrive og bygge 
nyt i forhold til at energirenovere. 

I skal både medtænke håndværkerudgifter samt 
materialepriser.

Case 2, Grundtvigsvej 4, 4900 Nakskov

http://samvirke.dk/sundhed/artikler/allergi-trives-taette-huse.html 
http://samvirke.dk/sundhed/artikler/allergi-trives-taette-huse.html 
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Case 3, Drastrup Skovvej 18, 9200 Aalborg SV
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Opgave B1 - Skal huse være 4-kantede?

Formål: At undersøge forskellige huse i forhold til 
form, materialeforbrug og m2 udnyttelse.
At kunne argumentere matematisk for forskellige 
huses form.

Typehus - or not

Langt de fleste huse i dag er bygget op over den 
samme 4-kantede form med rette vinkler. 

Alle nye huse i dag skal overholde meget skrappe 
krav til isolering og minimalt energiforbrug. 

Spørgsmålet er, om det er praktisk at de fleste nye 
huse i dag er 4-kantede. Der findes også andre typer 
af huse med andre former. 

Se eksempler her

Hvilke andre former for huse kender du?

Når man bygger hus, skal alle ydervægge isoleres. 
Samtidig afhænger mængden af isolering af husets 
størrelse i m2 - jo større hus, jo mere isolering.
Hvor mange m2 isolering med 300 mm. tykkelse skal 
der bruges til et hus på 140 m2? 

Design et hus, hvor forbruget af isolering er så lille 
som muligt. Hvilken form er den meste optimale, 3- 
kantet, 4-kantet, 6-kantet eller…? 
Du skal regne med, at 15 % af facadearealet går til 
vinduer og døre.

• Lav beregninger, der understøtter dit husdesign.
• Lav en skitse eller model af dit hus.
• Hvilken form på huset er den mest optimale?

Opgave B2 - Et bæredygtigt byggeprojekt

Formål: At blive opmærksom på det sociale bære-
dygtighedsbegreb.
At kunne argumentere for det sociale bæredygtig-
hedsbegreb i parcel-, række-/klyngehusbyggeri.

Social bæredygtighed

Det gode boligbyggeri med godt naboskab giver øget 
livskvalitet, og det er vigtigt for den sociale bæredyg-
tighed, hvordan der skabes gode rammer for trivsel 
og social sammenhængskraft. Se også side 6 om den 
sociale dimension af bæredygtighed.

KAB har sammen med Teknologisk Institut udviklet 
et værktøj til, hvordan man kan skabe den fysiske 
og sociale ramme i et byggeri, der understøtter og 

fremmer et godt socialt 
miljø. 

Materialet findes i pdf-
format her: 
www.kortlink.dk/hdzn 

http://www.phonixtagmaterialer.dk/inspiration/6-kantet-parcelhus-med-h-ldningstag
http://www.kortlink.dk/hdzn 
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Det socialt bæredygtige byggeprojekt

En lokal investor har opkøbt 9 byggegrunde og 
påtænker at lave et bofællesskab med 9 selvstæn-
dige bæredygtige boliger, hvor specielt det sociale 
bæredygtighedsbegreb er tænkt ind fra start.
På kortet herunder ses det område, som ønskes 
bebygget/planlagt ud fra sociale bæredygtighedspa-
rametre.

De 9 grunde, som skal bebygges, ses i rammen på 
billedet. Hele området skal dog tænkes ind i en soci-
al bæredygtighedstankegang.

Se evt. eksempler på områder, som har været udsat 
for boligsociale projekter: www.kortlink.dk/hdzr 

Afprøv værktøjet til at opbygge et socialt bæredyg-
tigt parcelhuskvarter i det skitserede område, som 
ligger lige i udkanten af en provinsby (12.000 indbyg-
gere) i naturskønt område, med ca 3 km til centrum 
og 4 km til togstation.

Lav en skitse af den bebyggelse som I vil foreslå, 
hvor også materialevalget indgår.

Hvordan kan man bruge KAB´s værktøj i et allerede 
eksisterende boligkvarter mhp at skabe mere fokus 
på social bæredygtighed?

CESOB (CEnter for SOcial Bæredygtighed) skriver i et 
notat :

”CESOB stiller skarpt på det sociale 
domæne, fordi vi tror på, at udvikling 
af bæredygtighed på alle niveauer og i 
fællesskaber i samfundet har den men-
neskelige faktor som den helt afgørende 
forudsætning for realisering og styrkelse 
af bæredygtighed, lokalt – og på sigt 
nationalt og internationalt. 

Der er i dag omfattende dokumentation 
for menneskets biologiske forudsætnin-
ger for at indgå i et følelsesmæssigt og 
socialt samspil, ligesom karakteren af 
børn og unges møde med omverdenen 
er altafgørende for menneskers udvikling 
og trivsel – og som  en naturlig konse-
kvens heraf den måde mennesker omgås 
hinanden som betydningsfulde og lige-
værdige og borgere i forskellige sociale 
fællesskaber.”

http://www.kortlink.dk/hdzr 
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Opgave C1 - Vugge til vugge i byggebranchen

Formål: At få indblik i vugge til vugge princippet.
At tænke vugge til vugge princippet ind i et konkret 
byggeri

Vugge til vugge byggeri

Man har gennem tiden bygget huse på stort set den 
samme måde. Enten byggede man murede huse 
eller huse af træ, og opvarmningen var enten base-
ret på et oliefyr eller elvarme. Principperne var de 
samme, ydermur, isolering og indermur. 

I dag bliver der eksperimenteret med mange andre 
former for husbyggerier, og man er blevet mere 
opmærksom på at spare på ressourcerne til opvarm-
ning, belysning og vandforbrug. Det har medført 
mange eksempler på anderledes byggestil, med 
forskellige nyudviklede materialer til husbyggerier.

Se infofilm om vugge til vugge (cradle2cradle) prin-
cippet og baggrunden: 

https://www.youtube.com/watch?v=QMsF1P-_vWc 
(engelsk) 
https://www.youtube.com/watch?v=Ygg6TmYUKJg 
(dansk)

Hvilke byggematerialer lever egentlig op til vugge til 
vugge princippet? 
En række byggetekniske begreber er dukket op ifm 
bæredygtigt byggeri: 

• lavenergihus
• passivhus
• grønne tage
• energimærkning af bygninger

Find ud af, hvad de betyder her: 
http://www.climateminds.dk/index.php?id=624 

Diskuter, hvad bæredygtigt byggeri betyder for den 
traditionelle håndværksbranche, se evt artikel : 
http://www.b.dk/bolig/saadan-bygger-du-baeredyg-
tigt 

Design et bæredygtigt hus ud fra den viden, du kan 
finde om bæredygtige byggematerialer evt her: 
http://www.climateminds.dk/index.php?id=628 
Du bestemmer selv størrelse og type på huset.

Hvilke af følgende traditionelle materialer kan man 
bruge i bæredygtigt byggeri:

• træ
• mursten
• beton
• letbeton
• sten
• Begrund hvorfor/hvorfor ikke.

Diskuter, hvilke forskelle der er på vugge til vugge 
princippet og bæredygtighed.

https://www.youtube.com/watch?v=QMsF1P-_vWc
https://www.youtube.com/watch?v=Ygg6TmYUKJg
http://www.climateminds.dk/index.php?id=624 
http://www.b.dk/bolig/saadan-bygger-du-baeredygtigt 
http://www.b.dk/bolig/saadan-bygger-du-baeredygtigt 
http://www.climateminds.dk/index.php?id=628 
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Opgave C2 - Måling af varmetab

Formål: At få indblik i brugen af et infrarødt kamera 
til termofotografering af varmetab på huse.
At komme med forslag til efterisolering af kuldebro-
er i et eksisterende byggeri.

Termografi, eller termofotografering, er en måde at 
finde de energimæssige svagheder i en bygning og 
en måde at kontrollere, om ens isolering er tilstræk-
kelig.

De stadigt stigende energipriser bevirker, at hus-
ejere er nødt til at tænke over varmeregningen. En 
stor del af energien i en husholdning bliver anvendt 
til opvarmning, så der er meget at spare. Mange 
utætheder kan ikke ses med det blotte øje, men et 
termografisk apparat kan afsløre dem.

Et termografisk apparat tager infrarøde billeder af 
bygningers overflade temperatur. Billederne kan vise 
temperaturudsving ned til 0,2 grader celsius. 

Ovenstående er et eksempel på et termofotografisk 
billede af facaden på et hus.

Steder, der er røde/orange på et termofotografisk 
billede, kaldes også for kuldebroer. Kuldebroer ses 
typisk omkring vinduesrammer, etageadskildelser og 
i hjørner.

Infrarød stråling (IR) er elektromagnetisk stråling, 
som har længere bølgelængde end synligt lys men 
kortere end mikrobølgestråling.

Opgaven laves bedst, når der er en forskel på mindst 
10 grader mellem inde- og udetemperaturen. 
Gå på jagt efter kuldebroer på jeres skole, og noter 
dem.

Er der en sammenhæng mellem de steder, hvor I har 
identificeret kuldebroer?

Lav en aftale med en husejer i området om at lave et 
energitjek på deres hus (gerne et ældre hus).
Noter resultaterne, og tag dem med hjem på skolen.

Lav et forslag til udbedring/efterisolering udfra jeres 
målinger, og præsenter dem for husejeren.
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Opgave D1 - Det bæredygtige 0-energi hus

Formål: At lave en skitse af et bæredygtigt byggeri

I bæredygtig husprojektering opererer man med et 
begreb, som kaldes livscyklusvurdering.

Livscyklusvurderinger kaldes ofte bare LCA (efter 
engelsk Life Cycle Assessment). 

Det er nogle metoder inden for bæredygtighed, 
der kan bruges til at vurdere produkters eller pro-
duktsystemers miljøbelastning gennem hele deres 
livscyklus fra “vugge til grav”, dvs. fra udvinding af 
råmaterialer og fremskaffelse af naturressourcer, 
over fremstilling af produktet, brugen af det inklusi-
ve vedligeholdelse og reparation, til bortskaffelse og 
evt. genbrug af det kasserede produkt. 

Ved at kigge på designprodukterne i et livscyklusper-
spektiv sikrer man, at miljøindsatsen koncentreres, 
hvor det giver størst mulig miljømæssig gevinst, og 
at man husker at se på hele produktets cyklus.

Det er oplagt at inddrage livscyklusvurderinger i de-
signprocessen, så man får tænkt miljøbelastningerne 
i alle faser af produktets livsforløb igennem. Her kan 
man starte med at opstille miljømæssige kravspecifi-
kationer for produktet i de forskellige faser og så ud 
fra det undersøge de reelle muligheder og alternati-
ver.

LCA Center Danmark er oprettet af Miljøstyrelsen og 
har til formål at hjælpe dansk erhvervsliv i gang med 
livscyklusvurderinger og beslægtede discipliner, som 
produktorientering af miljøarbejdet, miljøvaredekla-
rationer, livscykluskoncepter og økodesign.

Cradlepeople

CradlePeople er en organisation eller klub af ildsjæ-
le, virksomheder og uddannelser, som gennem dia-
log arbejder på at fremme et samfund uden affald. 

“Vores livsstil skal have et positivt fodaftryk på mil-
jøet.”

Cradlepeople adskiller sig fra andre miljøorgani-
sationer ved ikke at have fokus på at reducere og 
minimere vores fodaftryk på planeten. CradlePeople 
vil hellere se på muligheden for at bidrage positivt 
til vores omgivelser med vores livsførelse. CradlePe-
ople kæmper for bæredygtigt design og tror på, at 
de som bevægelse kan være med til at bringe den 
nødvendige forandring med sig.

I skal komme med et forslag til et bæredygtigt hus.

Brug “KISS Materials” listen til begrundelse af jeres 
valg af materialer. I skal tænke både energiforsyning, 
materialer og udførelse ind i projekteringen.

I skal lave en arbejdstegning over projektet. 

Lav en søgning på internettet og udvælg tre eksem-
pler på (påståede) bæredygtige huse. Vurder deres 
bæredygtighedsniveau ud fra både et energi og et 
materiale perspektiv samt de tre bæredygtighedspa-
rametre.

Kan de fundne husbyggerier kategoriseres som:

• bæredygtige
• energieffektive
• økonomiske

Vurder byggerierne ud fra de tre parametre.

Miljøstyrelsen har udarbejdet råd og vejledning 
for bæredygtighed i byggebranchen:
http://designprocessen.dk/baeredygtigt/teori/
vugge-til-grav-lca/

http://www.lca-center.dk/
http://www.mvd.dk
http://www.mvd.dk
http://designprocessen.dk/baeredygtigt/teori/vugge-til-grav-lca/
http://designprocessen.dk/baeredygtigt/teori/vugge-til-grav-lca/


Vælg dit medie

E-bogen kan læses fra både en computer (PC og 
Mac) og en tablet. Her må du vælge det medie, som 
passer bedst ind i din undervisningsform.
 
Der er fordele og ulemper ved begge medier. Men 
typisk står man over for valget mellem det store 
overblik, som man har på en computer-skærm - og 
den mobilitet eller fleksibilitet, som en tablet giver. 

Navigering i e-bog på PC og Mac
                 
På PC og Mac kan du vælge mellem forskellige navi-
geringsformer. Når du trykker på en side i e-bogen 
- og derved zoomer ind - får du præsente-ret en 
række forskellige ikoner. Hvis ikke du fore-tager et 
valg, så er e-bogen som standard indstil-let til ”Drag 
mode”. Find forklaringer på ikoner nedenfor.
Du bladrer i bogen ved at bruge enten piletaster på 
keyboard eller på pile-ikoner nederst på siden.

Introduktion til brug af e-bog
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NAVIGERING ZOOM

Valg af navigeringsform

1. Drag mode: Fri navigering, hvor du trykker og 
trækker siden rundt, indtil du slipper knapper 
igen.

2. View mode: Fri navigering, hvor siden følger 
musens og cursorens bevægelser.

3. Læse mode: Fastlåst navigering i retningerne op/
ned eller højre/venstre.

Valg af Zoom

4. Zoom x2: Viser to sider på en gang 
5. Zoom x3: Viser en enkelt side.
6. Zoom x4: Nærlæsning

For at zoome ind på en side kan du i øvrigt vælge at 
bruge scroll-funktion på musen. 

 Afspilning af video på iPad

Når du læser e-bogen på en tablet, så kan du afspille 
video på to måder:

• Du kan enten vælge at zoom ind og ud i e-bogen 
med pegefinger og tommeltot, så vi-deobilledet 
får den ønskede størrelse.

• Du kan også vælge at maksimere videoen og se 
den på YouTube ved at trykke på logoet nederst 
i højre hjørne. For at komme tilbage til e-bogen 
kan man swipe/trække fire eller fem fingre opad 
på skærmen, hvorved man får en liste over alle 
åbne programmer. Vælg e-bogen (e-pages.dk). 
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Baggrund for materiale
Lærervejledning

Det anbefales at starte med det indledende emne 
“Introduktion til bæredygtighed”, som omhandler 
bæredygtighedsbegrebet. 

De fleste opgaver under “Bæredygtighed i byggeri” 
kræver, at man har en vis viden om bæredygtighed, 
byggeri og byggematerialer. 

I opgave A2 skal eleverne arbejde med Rockwools 
energiberegner. Det kan være en god idé at gen-
nemgå den og fx lave en fælles gennemgang af den 
inden eleverne selv skal bruge den i opgaven.

Materialet er kompatibelt med CD-ord.
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Baggrund for materiale

Materialet er udviklet til de gældende kompe-
tencemål for erhvervsuddannelser inden for 
byggeri. 

E-bogens behandling af bæredygtighed er inspi-
reret af Uddannelse for bæredygtig udvikling i 
erhvervuddannelserne fra Friluftsrådet 2014. 

Materialet har derfor vægt på at integrere bære-
dygtighed i den almindelige undervisning og der 
udvikle elevernes handlekompetence i forhold til 
bæredygtighed gennem undersøgelse, diskussi-
on, refleksion og handling. 
Materialet indeholder henvisninger til hjemme-

sider for en række virksomheder, institutioner og 
styrelser. 

Dette er gjort for at henlede elevernes opmærk-
somhed på disse aktørers betydning for forskelli-
ge aspekter af deres daglige arbejde med bære-
dygtighed som faglærte.

Støttet af

Materialet er produceret med støtte fra Mini-
steriet for Børn og Undervisning og Ligestillings 
udlodningsmidler.

http://www.groentflag.dk/media/984642/amu-rapport-i-skabelon.pdf
http://www.groentflag.dk/media/984642/amu-rapport-i-skabelon.pdf


	

Analyse	af	hverdagsprodukter	med	henblik	på	deres	genanvendelighed	gennem	en	teknisk	cyklus	eller	en	
biologisk	cyklus.	Her	er	givet	to	eksempler,	nedenfor	skal	I	selv	analysere	nogle	andre	produkter.	

	 Teknisk	cyklus	 Biologisk	cyklus	

Produkt	 Cykeldæk	 Gulerødder	

Materialevalg	med	henblik	
på	genanvendelse	og	
bæredygtigt	fodaftryk	

Forskellige	lag	af	gummi	
med	lærredsvæv,	et	
kevlarlag	og	langs	fælgen	
kanttråd.	

Dyrkning	af	fødevarer	kan	ske	
konventionelt	eller	økologisk	for	forskellig	
brug	af	mængder	og	typer	af	gødning	og	
sprøjtemidler.	

Råvareproduktion/	-
udvinding	

Gummi	udvindes	fra	
gummitræet	eller	fremstilles	
syntetisk.	
Lærred	består	typisk	af	
plantefibre.	
Kevlar	er	et	syntetisk	
polyamid	baseret	fiber.	
Alle	disse	processer	kræver	
energi	i	form	af	el	eller	
brændstof.	

Dyrkning	af	gulerødder	er	bedst	på	en	
sandet	til	let-sandet	jord.	
Forudsætter	dyrkning	af	gulerodsfrø.	
Dyrkning	kræver	energi	i	form	af	
brændstof.	

Bearbejdning	med	henblik	
på	genanvendelse	

Metaltråden	kan	fremstilles	
af	genanvendt	metal.	
Kræver	energi	i	form	af	el	
eller	brændstof.	

Gulerodstoppene	kan	komposteres	hvis	
de	indsamles	på	dyrkningsstedet	eller	i	
vores	private	køkkener.	

Transport	 Fra	råstofleverandør	til	
cykeldæk	fabrik.	
Kræver	energi	i	form	af	
brændstof.	

Fra	gulerodsdyrker	til	grossist.	
Kræver	energi	i	form	af	brændstof.	

Fremstilling	af	
salgsprodukter	

Cykeldæk	fremstilles	i	dag	
ikke	med	genanvendelse	for	
øje.	
Kræver	energi	i	form	af	el	
eller	brændstof.	

Gulerødder	pakkes	typisk	i	plastposer	
eller	plastbakker.	
Kræver	energi	i	form	af	el.	

Transport	 Fra	fabrik	til	cykelhandler.	
Kræver	energi	i	form	af	
brændstof.	

Fra	grossist	til	butik.	
Kræver	energi	i	form	af	brændstof.	

Salg	engros,	detail,	…	 Varme	og	belysning	i	
cykelbutikken	kræver	el	og	
brændstof.	

Varme	og	belysning	i	dagligvarebutikken	
kræver	el	og	brændstof.	

Forbruger/kunde	 Cyklister	er	miljøvenlige	
trafikanter.	

Gulerødder	er	sund	kost.	
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Forbrugsmønster,	
produktlevetid	

Slidstærke	lag	som	Kevlar	
øger	dækkets	levetid	og	
nedsætter	antallet	af	
punkteringer.	

Gulerødder	har	lang	holdbarhed	i	
køleskab.	

Affalds-bortskaffelse	
[affald.dk]	

Dækket	er	opbygget	af	
mange	lag,	hvorfor	det	
typisk	afbrændes.	
Ved	afbrænding	bliver	
metaltråden	en	del	af	
askeslaggen,	som	typisk	
deponeres.	

Når	vi	har	spist	gulerødderne	forlader	de	
ufordøjelige	fibre	vores	krop	med	
afføringen,	som	via	kloaksystemet	
behandles	på	det	lokale	rensningsanlæg.	

Genanvendelse	 Til	kunsthåndværk	eller	
lignende.	
Gummi	fra	bildæk	
granuleres	og	genanvendes.	

Visse	typer	af	emballageplast	kan	
genanvendes.	

	
	
Analyser	nu	selv	et	produkt	fra	opgave	4	som	passer	med	en	teknisk	cyklus,	og	et	som	passer	med	en	
biologisk	cyklus.	

	 Teknisk	
cyklus	

Biologisk	
cyklus	

Produkt	 	 	

Materialevalg	med	henblik	genanvendelse/	
bæredygtigt	fodaftryk	

	 	

råvareproduktion/udvinding	 	 	

Bearbejdning	med	henblik	på	genanvendelse	 	 	

Transport	 	 	

Fremstilling	af	salgsprodukter	 	 	

Transport	 	 	

Salg	engros,	detail,	…	 	 	

Forbruger/kunde	 	 	

Forbrugsmønster,	produktlevetid	 	 	

Affaldsbortskaffelse [affald.dk] 
  

Genanvendelse 
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