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• Det lange, seje træk!

• 42% af danskerne ønsker i høj eller meget høj 
grad at have en bæredygtig livsstil. 
44% ønsker det i nogen grad. 
Stigende krav fra københavnerne 

Bæredygtig byudvikling



Helhedsorienteret byudvikling

• By & Havn har en helhedsorienteret 
tilgang, hvor både de økonomiske, 
sociale og miljømæssige parametre 
er en del af alt, vi gør. 

• Vi har bl.a. startet aktiviteter og 
fællesskaber op i Nordhavn og Ørestad, 
og arbejdet målrettet med DGNB-
certificering. 

• Målrettet arbejde med bæredygtig 
byudvikling og derfor er vi nu i gang 
med at udforme en strategi og 
kortlægning for vores samlede 
aktiviteter, hvor vi ser på FNs
verdensmål. 

Hvad er DGNB?

• Internationalt 

anerkendt 

bæredygtigheds-

certificering

• Bred tilgang til 

bæredygtighed

• 5 parametre

Krav om certificering for investorer

Platin - DGNB certificering



• 4 års forsknings- og demonstrationsprogram om fremtidens energiinfrastrukturer

• 12 partnere

• Nordhavn er et 1:1 storbylaboratorium. Tæt samarbejde med beboere og 

erhverv

• Demonstrationsprojekterne afprøves i kvarterets boliger. Der indsamles data og

analyseres på, hvordan energiinfrastrukturen kan optimeres yderligere

EnergyLab Nordhavn
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EnergyLab Nordhavn



Fremtiden: Strukturplan for Nordhavn



Levantkaj



Fremtiden: Lynetteholmen
Vi vil se: 

• Endnu mere fokus på storskalaprojekter – fra 
demonstration til færdige løsninger, bl.a. inden 
for køling, varme, el og transport

• Endnu mere fokus på bæredygtigheds-
certificering og de produkter, der kan hjælpe 
med at gøre boligkvarterer mere bæredygtige

• Endnu flere partnerskaber - repræsenteret af 
grundejer, forsyningsselskaber, leverandører, 
teknikere, rådgivere og ikke mindst beboere i en 
levende bydel. 

• Endnu mere innovation og ønske om at forbedre 
energioptimerende og bæredygtige løsninger i 
byggeri og infrastruktur.

• Endnu mere internationalt samarbejde og best
practice. 


