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ER DU KLAR TIL EN BÆREDYGTIG FREMTID? 
Så er vi klar med det nye, overskuelige værktøj, der vil gøre det lettere for dig 
selv og dine kunder at tænke i miljørigtige byggeløsninger. 

Den 1. september lancerer vi webportalen bygdok.dk, som, udover generel og 
lovmæssig dokumentation, samler al tilgængelig dokumentation af bæredygtig-
hed fra langt de fleste leverandører og for mange hundredetusinde produkter, 
som sælges i vores forretninger. 

Den nye webportal er ikke blot en service for Danske Byggecentres medlem-
mer men for første gang også et tilbud til hele byggebranchen – fra projekte-
rende til udførende og bygherrer. Dermed får vi en ekstra bred profilering af de 
produkter, vi har i forretningerne. 



ET NYT UNIVERS FOR HELE 
BYGGERIET
Mange hundrede leverandører har allerede lagt deres 
miljøcertificeringer og deklarationer ind i  Byggebasens 
Grønne Katalog, og mange flere er på vej. Al denne in-
formation vil nu også blive tilgængelig for håndværkere, 
entreprenører, arkitekter, ingeniører og mange andre i 
branchen via BygDok. 

Nye produkter og løsninger kommer løbende til. Derfor vil 
BygDok være under konstant udvikling og blive det stør-
ste samlede forum for dokumentation og viden om bære-
dygtigt byggeri. 

Ambitionen er, at gøre BygDok til byggebranchens bære-
dygtige omdrejningspunkt, hvor man helt naturligt starter 
sin informationssøgning. 
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HVAD KAN MAN FINDE PÅ BYGDOK?
På bygdok.dk kan du bl.a. finde alle miljøcertificeringer og deklarationer, der er lagt ind via Danske Byggecentres produktdatabase: 
Byggebasen. Du kan se produktbillede, kontaktoplysninger på leverandør samt data som leverandørvarenummer, længde, bredde, tyk-
kelse, farve, produkttype og producent. Samtidig finder du al lovpligtig dokumentation

SÅDAN KOMMER 
DU I GANG MED 
BYGDOK
Du logger ind på bygdok.dk som ny 
bruger med din e-mail, navn, virk-
somhed og branche. Derefter skaber 
du et password, og du kan benytte 
sitet. 
I hovedmenuen til venstre finder du 
punktet ”BygDok søgninger”. 
Her kan du se forskellige måder at 
søge på mellem de mange produkter 
og dokumentationer. Det er nemt og 
hurtig at finde det, du skal bruge.
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https://bygdok.dk/Content/BygDok%20s%C3%B8gninger.pdf


VÆR MED TIL AT GØRE BYGDOK SYNLIG
BygDok er også en service til dine kunder og leverandører. Ved at 
udbrede kendskabet til BygDok, hjælper du dine kunder med at finde 
den rette information og er samtidig med til at skabe trafik på sitet. 
Ved at opfordre dine leverandører til at bidrage med dokumentation, 
giver du dem en ny mulighed for eksponering og er med til at udbyg-
ge og styrke ByggeBasen og BygDok. I begge tilfælde får du selv et 
stærkere værktøj i dit salgsarbejde og i arbejdet med at skabe en 
grøn profil. 

Du kan læse mere om miljøcertificeringer og deklarationer her, så 
du kan orientere dig om, hvilken dokumentation der kan kræves af 
de forskellige produkter, du forhandler.

ET STATEMENT FOR 
BRANCHEN
Grøn tænkning og bæredygtig-
hed vil påvirke vores verden og 
være et essentielt salgsparameter 
i årtier fremover. Derfor er BygDok 
også tænkt som mere end et godt 
overblik og en service for bygge-
riets interessenter og kunder. Det 
er en branding af hele branchen 
som frontløber for en miljøbevidst 
udvikling for byggeriet i Danmark. 
Ikke bare i teori men også i praksis. 
Af samme grund finder du et tema 
som ”Vælg bæredygtigt” i hoved-
menuen med tips til bæredygtig 
tænkning inden for forskellige spe-
cifikke materialegrupper. 
Temaerne er bl.a. ressourcefor-
brug, indeklima, fleksibilitet, hold-
barhed og dokumentation.
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https://www.byggebasen.dk//images/fckupload/file/OM_Miljocertificeringer_og_deklarationer_s6_13.pdf
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DINE FORDELE

     Al dokumentation for bæredygtighed og anden lovmæssig 
dokumentation samlet ét sted.

     Både du og dine kunder sparer tid på dokumentationssøgning.

     En mulighed for at skabe en skarp miljøprofil i en tid hvor 
bæredygtighed er nøgleordet.

     Din forretnings bæredygtige produkter og ydelser bliver synlige 
for alle branchens interessenter. Fra håndværkere og ingeniører 
til entreprenører, arkitekter og bygherrer.


