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“Vi skal bygge livskvalitet” * Bæredygtighed er andet end energioptimering * Social ansvarlighed er en attraktiv investering
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Annonce

MINDRE
BYGGEAFFALD
– MERE GENBRUG

Lethal i Gentofte,
Vandkunsten.
Foto: Mads Frederik

Bæredygtig arkitektur og
byggeri handler om mere og
andet end energioptimering.
Vi er nødt til også at tænke i
cirkulære systemer som skaber bæredygtig vækst, byer
og bygninger for de næste
mange generationer. Men
det er ikke noget man bare
lige gør – det kræver modige
bygherrer og ﬂeksible entreprenører.
Og de ﬁndes heldigvis. Bl.a.
i Gentofte, hvor arkitekterne på Vandkunsten, der
med deres Lethal i træ, har
vist at det er muligt at bygge CO2-neutralt i Danmark
(uden solceller vel at mærke),
hvis man bygger i ﬂeksible
trækonstruktioner.
Konstruktionerne er præfabrikerede og kan senere adskilles og genanvendes. Det
har givet en væsentlig bedre
anlægsøkonomi, og sikrer, at
komponenter kan indgå i en
cirkulær økonomi.

nye bæredygtige byrum og boliger med fokus på miljørigtige og økonomiske løsninger med mennesket i centrum.

FREMTIDENS
BÆREDYGTIGE
BYGGERI

– MED ARKITEKTER I FRONT
AF LENE ESPERSEN

Adm. direktør Danske Arkitektvirksomheder

Bæredygtigt byggeri er mere end energirigtige løsninger.
Det er genbrug af byggeaﬀald i nye bygninger. Det er totaløkonomiske beregninger, hvor driften af en bygning
og materialernes holdbarhed, har lige så stor værdi som
her-og-nu udgifterne. Det er renovering af vores eksisterende boliger og bygninger. Og det er klimaløsninger der
sparker r… og giver genlyd på den anden side af kloden.
Og der er bud efter danske arkitekters klimaløsninger ude
i verden. Så meget at New Yorks bystyre for nylig har haft
inviteret en delegation af danske arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører til byen for høre mere om, hvordan
dansk klimatilpasning, kan gøre New York mere modstandsdygtig overfor klimaforandringer – og samtidig
forbedre livskvaliteten for newyorkerne. Det ved danske
arkitekter nemlig noget om. De ved noget om at skabe

Renovering: Centralt for vores livskvalitet
Men når vi taler om bæredygtigt byggeri og anlæg, så kommer vi ikke
uden om renovering. Der bliver årligt renoveret for 85-90 mia. kr. i
Danmark. Det er cirka 50 % af byggeriets samlede omsætning.
Samfundsmæssigt fylder renoveringen altså lige så meget som nybyggeriet. Vi hører bare ikke så meget om det – men renovering af
eksisterende bygninger er centralt for vores livskvalitet, udfoldelsesmuligheder og økonomi. Herudover er renovering af den eksisterende
bygningsmasse afgørende i forhold miljøet, da ca. 40 % af det samlede energiforbrug er knyttet til bygninger. Energieﬀektivisering af
bygninger er dermed en forudsætning for at nå klimamålene i 2050.
Dokumentation af bæredygtigt byggeri
Danske arkitektvirksomheder er med til at sikre kvaliteten i byggeriet
– socialt, æstetisk, funktionelt og teknisk, så bygninger og byområder
bliver ved med at skabe værdi som rammer for gode liv i lang tid fremover. Vi støtter derfor også op om ordninger, der giver bygherrerne
en klar dokumentation af byggeriets værdiskabende eﬀekter, og som
samtidig fungerer som en kvalitetssikring af byggeriet.
Vi har som samfund og som branche et ansvar for at styre boligbyggeriet – ja hele byggeriet – hen mod en mere cirkulær praksis der
vedrører såvel energiforbrug som materialeforbrug, nye ejerforhold
og anvendelsesforhold. Det ansvar står vi ved.

www.danskeark.dk

Forord

FØRSTE KAPITEL
TIL ET EVENTYR

V

i skruer tiden ni år frem og gør status over Danmarks 2025-vækstplan
og dykker ned i kapitlet om dansk
byggeri. Her kan der skrives to versioner: Det nye globale eksporteventyr, eller det
tabte eventyr. Muligheder og risici afdækkes
overbevisende i dette særnummer om bæredygtigt byggeri. Det er et marked i stærk og stabil vækst. Internationale analyser viser, at det
vil vokse med 13 pct. om året i perioden 2015 til
2020, og at markedet for grønne materialer vil
stige med omkring 127 mia. dollar til 255 mia.
dollar, en årlig stigning på 12 pct. Det kan i et
mere langsigtet perspektiv betragtes som en
konservativ vurdering, eftersom klimaforandringerne må forudses at øge kravene til bæredygtige bygninger.
Den udvikling er en stor chance for en dansk
byggesektor, der internationalt er kendt for at
tænke bæredygtigt og har store erfaringer med
energieffektivt byggeri. Den position er bl.a.
forstærket af de byggereglementer, der stiller
klare krav til at reducere energiforbruget inden
for byggeriet. Danmark og dansk byggeri har
således en ønskeposition på en hastigt ekspanderende markedsplads.
Kort sagt: Et globalt eksportmarked ligger
åbent for en målrettet dansk satsning. Hvad
mere kan man ønske sig i en tid med næsten
desperate behov for ny vækst og nye job?
Men en række betingelser skal opfyldes,
før kapitlet om det danske eksporteventyr kan
skrives. De bliver også udfoldet i dette nummer.
Skal de sammenfattes i ét ord, bliver det. Et nyt
mindset. Den slags betingelser er der ofte lang
leveringstid på, og den tid har vi desværre ikke.
Det nye mindset handler om, at såvel branche
som politikere erkender de nye muligheder
og koordinerer den nødvendige indsats. Den
handler nemlig både om markedsinnovation
og politisk innovation.
For det første skal branchen udvide sit fokus
fra energieffektivt byggeri til bæredygtigt byggeri. Det vil sige, at både økonomiske, sociale
og miljømæssige hensyn skal integreres i ét
koncept. Ifølge de eksperter, Mandag Morgen
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har talt med, halter Danmark desværre bagefter
andre lande i den forståelse – og det kan koste
konkurrenceevne. En lang række markeder,
bl.a. i udviklingslandene, efterspørger i stigende grad bæredygtige byggeløsninger, i takt
med at de skal udvikle deres nye infrastruktur.
Her risikerer danske virksomheder altså at blive overhalet af andre lande. Virksomhederne
innoverer åbenbart ikke hurtigt nok, og derfor
skal de udfordres.
Her kommer lovgivningen ind – og dermed
behovet for innovative reguleringer. De går ud
på at presse en branche til at nytænke – til at
omstille sig hurtigere. Netop innovative reguleringer har tidligere været en afgørende faktor
i opbygningen af Danmarks globale position
som en grøn frontløbernation. Det vil sige, at
politikerne skal skrive med på kapitlet om det
globale eksporteventyr, hvis det skal have en
lykkelig slutning. De må opgive ideen om, at
kravene til byggeriet ud fra kortsigtede hensyn
skal tilpasses et fælles europæisk niveau. I så
fald kommer vi aldrig foran konkurrenterne,
men risikerer at blive hægtet af et marked, der
på mange måder er designet til danske kompetencer. Men det forudsætter, at vi har såvel den
erhvervsmæssige evne som politisk mod til at
udvikle dem.
Med dette nummer har vi skrevet det første
kapitel og bevist, at vi stadig har alle muligheder for at bygge en dansk vækstsucces.

Erik Rasmussen
adm. direktør og ansvarshavende chefredaktør

INDHOLD
Et globalt eksportmarked
ligger åbent for en målrettet dansk
satsning. Hvad mere kan man ønske
sig i en tid med næsten desperate
behov for ny vækst og nye job?
Erik Rasmussen
Adm. direktør og ansvarshavende chefredaktør,
Mandag Morgen

03

Bo bedre: Fremtidens
byer er grønne og sunde

“Vi skal bygge livskvalitet”

				 		
				
06
2050-vision for byerne, det byggede miljø
og bygningerne.

Portræt af tegnestuen 3XN.		

Bæredygtigt byggeri stormer frem
Den danske byggebranche står på flere
områder stærkt internationalt.

Miljø, økonomi og det sociale
– bæredygtigt byggeri
binder det hele sammen
Den tredobbelte bundlinje forudsætter
fokus på totaløkonomi.				
					

Udfordringen
Derfor er bæredygtigt byggeri vigtigt.

“Cirkulær forståelse er det nye sort”
Portræt af entreprenørvirksomheden NCC.

08

20

25

Bæredygtighed er
andet end energioptimering
Der er behov for en mere strategisk tilgang til
bæredygtighed, mener eksperter.		

10

29

Social ansvarlighed
er en attraktiv investering

Muligheden
Bæredygtigt byggeri er ikke kun godt
for klimaet.			

14

Portræt af pensionsselskabet PensionDanmark.

12

					
4

35

Politisk regulering
skaber danske konkurrencefordele
Der er behov for næste bølge af visionære lovkrav, hvis
Danmark skal følge med den globale bæredygtige elite.

40
Visionære byrum
løfter den sociale bæredygtighed
Portræt af byrums- og bydesignsvirksomheden Gehl
Architects.

45

De tegner fremtiden
Seks bæredygtige eksempler fra hele verden
Powerhouse Kjørby		

19

Green Solution House		

24

New York Citys bystyre		

34

Makoko Floating School		

44

Tesla Powerwall			

48

Attraktive lån i Seoul		

52

Brugte byggematerialer
er en god forretning
Portræt af genbrugsvirksomheden Genbyg.
					

“Jo mere holistisk man tænker,
jo flere rigtige valg træffer man”
Interview med Jesper Nygård, adm. direktør for Realdania.

49

Guide: Der er ingen undskyldninger
for ikke at bygge bæredygtigt

38

Anbefalinger til bæredygtigt byggeri for
byplanlæggeren, politikeren samt bygningsejeren og
investoren.

54

Redaktion: Anna Fenger Schefte, Caroline Damsgaard Christensen, Tine Rubeck Andreasen, Fabijana Popovic,

Linnea Rylander Hansen og Jesper Bernstorf Jensen. Layout: Anne Sofie Bendtson. Annoncesalg: Sidsel Bogh.
Ansvarshavende chefredaktør: Erik Rasmussen. Direktør og chefredaktør: Lisbeth Knudsen.

5

Vision:

BO BEDRE: FREMTIDENS
BYER ER GRØNNE OG SUNDE
I 2050 er byerne grønne og sunde åndehuller. Vores byrum er sociale mødesteder. Vores
bygninger er sunde – både for helbredet og for miljøet. I 2050 er bæredygtigt byggeri normen.

V

elkommen til 2050, hvor der bor 2,5
mia. flere mennesker i byerne, end
der gjorde i 2016. Den store tilflytning
på den korte tid har dog ikke presset
byerne i knæ – tværtimod har den vist sig som
en enestående mulighed for at skabe byer med
mennesker i centrum. En transformation, der
blev drevet frem af de enorme sundheds- og
klimaudfordringer, der var koncentreret i urbane miljøer for bare nogle årtier tilbage.
Det er ikke sket med et snuptag, men har
krævet en holistisk nytænkning af, hvad en by
skal være og kunne. I denne 360-graders nytænkning er der implementeret løsninger, der
dels er klimavenlige og mindsker ressourceforbruget, og dels ansporer folk til at mødes på
tværs af sociale lag eller til at løbe eller gå en tur
i grønne omgivelser.
I fremtidens by er det nemt at være sund.
Den letteste måde at komme rundt på er ved at
cykle eller gå. Du kan downloade podcasts og
apps, der inspirerer dig til at tage nye ruter fra
A til B. Byen er desuden forbundet af et stort
offentligt transportnet, og under alle omstændigheder er det enten svært, dyrt eller umuligt
at komme rundt i bil, da de fleste bystyrer har
implementeret bilfrie zoner.
Der er etableret fødevarefællesskaber, som
forbinder byer og rurale områder. Byerne forsynes med frisk, bæredygtig og økologisk mad
– samtidig er der blevet skabt job i udkantsområderne, hvor der er plads til en ansvarlig madproduktion.
Du hører ikke længere dyttende biler, der
holder i kø, når du fjerner ukrudt i din byhave. I
stedet fyldes luften af lyden af summende bier,
som producerer lokal honning, mens du kan
dufte de spirende tomatplanter, du glæder dig
til at høste til din frokost. Bistaderne og tomatplanterne er leveret af de talrige organisationer
såsom Biliv og Tagtomat, der muliggør lokal fødevareproduktion i byerne.
I 2050 er byer ikke længere direkte klima- og
sundhedsskadelige konstruktioner, men har i
stedet udviklet sig til katalysatorer for sundhed,
bæredygtighed og social sammenhængskraft.

et pusterum. Ligegyldigt hvor du bor eller arbejder, er der er aldrig mere end en 10 minutters
spadseretur til nærmeste rekreative område, og
havnen indbyder til en frisk dukkert i sommerdagene. Det er dog blevet mere almindeligt at
finde parker og rekreative områder i højden – i
stedet for på landjorden.
I gamle dage var New York Highline, hvor
man omdannede en nedlagt højbane til en
park i højden, en innovativ ide. I 2050 er ideen
videreudviklet og kopieret til verdens byer for
at forhindre, at befolkningstilvækst er lig med
mindre plads til natur. F.eks. kan man nu også
finde flydende boliger.
Der er i det hele taget ikke plads til byrum,
som ikke har en funktion – og i socialt belastede bydele er de blevet omdannet til samlingssteder, der kan bidrage til at løse lokale udfordringer. Der findes ikke længere ghettoer, da byerne
er blevet udviklet med henblik på at blande
boligmassen og sikre, at ingen mennesker eller
bydele bliver ekskluderet fra fællesskabet.
I fremtidens by ejer du mindre plads selv,
men til gengæld er byens byrum fælleseje, og
der er byhaver overalt, som afhjælper ensomhed, men også kan give en gulerod eller to til at
tage med hjem til salaten.

Kig op! Der er en park
Mens du bevæger dig fra A til B, opdager du inspirerende byrum, hvor du kan tage en pause i
det grønne og møde andre, der også har brug for

Den bygning, vi rejser
I 2050 er bæredygtigt byggeri normen, og markedet er derfor enormt. Kun de mest ambitiøse
og grønne udbydere af byggeløsninger har over-

Af Fabijana Popovic

By, byrum og
bygninger er
udformet med
menneskets velvære
i centrum – derfor
er fremtidens by
kommet for at blive.

fpo@mm.dk
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levet i branchen. De fleste bystyrer har indført
krav om certificeringsordninger og støtteordninger, som har direkte fokus på at fremme bæredygtigheden inden for byggeriet.
Det betyder, at de bygninger, som du bor og
arbejder i, og som dine børn går i skole og til fritidsaktiviteter i, er bygget med dyb respekt for
materiale- og ressourceknaphed. De består så
vidt muligt af genanvendte byggematerialer, de
er energirenoverede, og i mange tilfælde producerer de mere energi, end de forbruger. Deres
CO2-udledning, som engang udgjorde 40 pct. af
den samlede danske udledning, er nu mere end
halveret, og størstedelen af boligerne forsynes
fra vedvarende energikilder som vind og sol.
Bygningerne er også intelligente, forstået
på den måde, at de er blevet bundet sammen af
et intelligent elnet, som gør det muligt for din
bolig at kommunikere direkte med elselskabet
døgnet rundt. Smart, ikke?
Tager du turen op på byens tage, finder du solfangere, der leverer det meste af den energi, som
du har brug for i boligen. Her finder du også en
masse planteanlæg, som er med til at opsamle
regnvand og absorbere skadelige luftpartikler.
Du kan endda dyrke dine egne grøntsager og dermed skrive titlen som ‘urban gartner’ på dit cv.
Fremtidens bæredygtige byggeri har en
masse positive effekter på andre områder af
vores liv. Elever opnår bedre faglige resultater i
skolerne, sygefraværet på danske arbejdsplader
falder, og produktiviteten stiger markant som
følge af det bedre indeklima, der følger med de
bæredygtige løsninger i byggesektoren.

Den samlede by
Som du kan høre, er bygninger i 2050 gået fra
at være døde mursten, der udelukkende er forbundet til resten af verden i kraft af fysisk infrastruktur som veje, forsyningskanaler og evt.
en enkelt postkasse, til at være levende, intelligente enheder, der indgår i en symbiose med
resten af byen, og som aktivt er med til at højne
byboernes sundhed og livskvalitet.
Innovation, vækst, sundhed og bæredygtighed går hånd i hånd i den bæredygtige by, og
den er blevet en aktiv medspiller i kampen mod
klimaforandringer og kroniske sygdomme.
By, byrum og bygninger er udformet med
menneskets velvære i centrum – derfor er
fremtidens by kommet for at blive •

Den sunde, grønne by
Velkommen til 2050, hvor livskvalitet og sundhed er blevet nøgleordene for vores byggede miljø.
Den sammenhængende by

Den sunde arbejdsplads

De enkelte byrum og bydele er tænkt sammen og
integreret med hinanden med sti- og
gangsystemer, broer og tuneller, hvor folk kan
færdes på tværs. Også mellemliggende grønne
områder og aktivitetspladser inviterer til samvær,
der er med til at samle byen.

En sund medarbejder er en produktiv
medarbejder. Et godt indeklima, rigeligt med
lys og en række sociale samlingssteder skaber
rammen om den gode arbejdsplads.

Sociale mødesteder
Byens rum er designet til at skabe social mangfoldighed og sammenhæng. Caféer, parker, offentlige
bygninger, tidligere industriområder og store åbne
pladser er naturligt integrerede dele af byen og
inspirerer folk til at mødes på tværs.

Aktiv og kollektiv transport
Effektiv offentlig transport med letbaner, færger
og elbusser, gode gå og cykelmuligheder samt
gode muligheder for at låne elbiler tilskynder
folk til at lade bilen stå hjemme og få noget
motion på vej til og fra arbejde.

Grønne byrum
Byen vrimler med grønne områder, legepladser
og offentlige byhaver, som inviterer folk i alle
aldre til at komme ud og lege, dyrke sport eller
grøntsager, eller til blot at gå en tur.

Det grønne slot
Grønne tage, solceller, LED-lys, miljøvenlige
og genbrugsmaterialer, smarte løsninger –
vores bygninger er aktive og kloge og
tilpasset den enkelte bruger.

KILDE — Mandag Morgen.
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MILJØ, ØKONOMI OG DET SOCIALE
– BÆREDYGTIGT BYGGERI BINDER
DET HELE SAMMEN
Social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed kræver fokus på totaløkonomi frem for blot
opførelsesøkonomi.

F

orstil dig en bygning. På taget er der grøn beplantning; den er bygget
af naturlige og CO2-venlige materialer; der er installeret et system,
der genanvender varmen, og bygningen er polstret med den bedst
mulige isolering. Det lyder alt sammen umiddelbart attraktivt.
Men forstil dig så, at bygningen ligger lige op ad en motorvej, at bygningen kun har vinduer vendt væk fra solen, og når man kigger ud, ser
man lige ind nabohusets husmur. Og bygningen koster også meget mere
end nabohuset, fordi den er bygget af materialer, som er markant dyrere
end traditionelle byggematerialer.
Bæredygtigt byggeri er veldefineret i en række både europæiske og
internationale standarder. Konceptet baseres på en helhedsbetragtning
over hele byggeriets livscyklus, fra råvareindvinding over brugsfasen,
til nedrivning, bortskaffelse og recirkulering. I standarde kravene til et
bæredygtigt byggeri ikke, at det blot skal være godt for miljøet; det skal
også være godt for det omkringliggende miljø, for sundheden og for pengepungen både hos investoren og beboeren. Bæredygtigt byggeri skal således favne sociale, økonomiske og miljømæssige perspektiver i forhold
til både bygningens og materialernes livscyklus.
“Bæredygtigt byggeri – hvad enten det er nybyggeri eller renovering
– kræver, at man tænker holistisk og langsigtet. Det kræver fokus på totaløkonomi frem for kun opførelsesøkonomi, og at man tænker byggeriet
og byggeprocessen i forhold til omgivelser, funktion og kvalitet,” siger
Thorkild Ærø, som er direktør for Statens Byggeforskningsinstitut.
Det understøttes af Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania:
“Bæredygtigt byggeri og byudvikling er ikke kun miljømæssigt bæredygtigt. Vi skal også have økonomien med – det skal kunne betale sig
både i anlæg og drift – og vi skal have det sociale aspekt med i forhold
til, om en bygning eller en by er mangfoldig og understøtter lighed og
fællesskaber,” siger han.
I Trafik- og Byggestyrelsens publikation “Bæredygtigt byggeri” fremhæves to grundlæggende paradigmer for at bygge bæredygtigt. Man skal …
✳ Tænke langsigtet og medtage hele bygningens livscyklus – ikke kun se
på opførelse og brug her og nu.
✳ Tænke bredt og se på bygningen som helhed og som en del af den større
kontekst den indgår i med lokale, regionale og globale konsekvenser –
ikke kun de bygningsmæssige.

Af Anna Fenger Schefte

I 2013 udgav Bygherreforeningen, Viegand Maagøe, InnoBYG og
Grundejernes Investeringsfond publikationen “Hvidbog for bæredygtighed i byggeriet”, som leverer en status for bæredygtigt byggeri og
renovering i Danmark og kigger på, hvordan branchen kan fremme bæredygtigheden i byggeriet i fremtiden. I publikationen defineres de tre
dimensioner af bæredygtighed, som det gode bæredygtige byggeri skal
kunne leve op til, på følgende vis:

✳ SOCIAL BÆREDYGTIGHED i forbindelse med bygninger knytter sig til
de sociale betingelser for planlægning og drift. Aspekter af social bæredygtighed kan være social og bymæssig diversitet, mangfoldighed, funktionelle kvaliteter,
psykologiske kvaliteter, komfortmæssige aspekter af
indeklima (akustik, termisk komfort, dagslys) og mental
sundhed, velvære, velfærd, tilgængelighed, kulturelle og
spirituelle kvaliteter samt arkitektonisk kvalitet.

✳ MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED i forbindelse med byggeri og renovering vedrører fysiske betingelser og sammenhænge for
planlægning, byggeri og drift. Aspekter af miljømæssig
bæredygtighed kan være klima, biodiversitet, forbrug af
vand, materialer og deres levetid, energi, affaldsgenerering, miljøforhold knyttet til indeklima (afgasning m.m.)
og fysisk sundhed. Den miljømæssige bæredygtighed er
den oftest anvendte udlægning af, hvad bæredygtighed dækker over. Miljømæssig bæredygtighed kan kvantificeres ved anvendelse af f.eks. certificeringssystemer, som giver mulighed for at sammenligne bygningers
miljømæssige ydeevne.

✳ ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED i forbindelse med bygninger knytter
sig til planlægning, byggeri og renovering og drift – de
finansielle betingelser. Økonomisk bæredygtighed opnås gennem fokus på levetid, totaløkonomi og totalværdi, lovgivning, ejerskabsforhold, renter, kontrol, styring
samt driftsoptimering.

afe@mm.dk
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FIND OS:
ARKITEKTUROG
DESIGN.AAU.DK

VI ER
BÆREDYGTIGE
EN CIVILINGENIØR FRA ARKITEKTUR OG DESIGN BETALER SIG
INTEGRERET DESIGN PROCES
En civilingeniør i Arkitektur eller Urbant Design har et
tværfagligt fokus på den integrerede design proces. Det
gør dem også værdifulde, når det kommer til projektstyring og planlægning.

Vores kandidater i Arkitektur og Urbant Design på Aalborg
Universitet har en bred og tværfaglig forståelse for arbejdet i feltet mellem traditionel arkitektur- og designkunst
og ingeniørfaget.
TVÆRFAGLIG DNA
De kobler form med teknologi og teknik i kraft af deres
kompetencer fra tekniske og æstetiske fag. En alsidighed, der gør dem til dynamiske og kreative medarbejdere.
Medarbejdere der er uddannet i at arbejde målrettet med
bæredygtighed fx: bæredygtig arkitektur, indeklima, lavt
energiforbrug, bæredygtige materialer (LCA), certificeringsordninger, grønne teknologier, håndtering af regnvand (LAR), grønne tage mv.

INTERESSERET I ET SAMARBEJDE?
Kontakt os endelig, hvis du er interesseret i at samarbejde
med studerende. Gennem fx projektsamarbejde og projektpraktikforløb kan studerende tilføre din virksomhed ny
viden og hjælpe dig med at løse forskellige typer opgaver.
KONTAKT: STUDIENÆVNSFORMAND, LEKTOR CAMILLA
BRUNSGAARD, CBRU@CREATE.AAU.DK, +45 9940 7899

FOTO: HENRIK CHRISTENSEN
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Udfordringen:

DERFOR ER
BÆREDYGTIGT
BYGGERI VIGTIGT
Vi bruger det meste af vores tid i bygninger, og byggesektoren er ansvarlig for 40 pct. af det samlede,
globale energiforbrug. Ud over de mange miljømæssige udfordringer rummer det byggede miljø
også en række sundhedsmæssige og sociale udfordringer.

D

et er egentlig ret simpelt: Størstedelen af vores liv leves i bygninger. På
verdensplan lever mennesker i gennemsnit 70 pct. af deres liv indendørs, og i Danmark og resten af den udviklede
verden når tallet op på omkring 90 pct. De resterende 10 pct. af vores liv handler i store træk
om at bevæge os fra en bygning til en anden.
På tværs af sektorer som transport, industri,
landbrug og affald er byggesektoren den største
energisluger. Ifølge den internationale netværksorganisation Green Building Council er vores
bygningsmasse ansvarlig for 40 pct. af det samlede energiforbrug og for 36 pct. af det samlede
CO2-niveau i Europa. Så længe udledningen af
drivhusgasser er tæt forbundet med energiforbruget, er energieffektive og grønne bygninger
en uomgængelig del af den grønne omstilling.
Omvendt rummer byggeriet også det største potentiale for energioptimering, der på én og samme tid både kan spare borgere, virksomheder og
samfundet som et hele for udgifter til energi og
reducere belastningen af klimaet.
Også internationalt er der stor opmærksomhed på bygningers negative klimaaftryk på
verden. COP21 i Paris i december sidste år satte
byggesektoren på den globale klimadagsorden
med fokus på bygningers og bygningsrenoveringers potentiale for reduktion af udslippet af
drivhusgasser. Med aftalen i Paris er byggesektoren klar til at spille en større rolle.
I forbindelse med COP21 sluttede Den Internationale Sammenslutning af Arkitekter,
UIA, sig f.eks. til The Global Alliance for Buildings and Construction, der har seriøse planer for at bremse den globale opvarmning, så
målet om højst 2 graders temperaturstigning
kan nås med byggesektorens bidrag. Ambitionen er blandt andet, at branchen skal være

katalysator for et højere tempo i omstillingen
til energieffektivitet.

Byggeriets efterslæb
Derfor er bæredygtighed i byggesektoren fundamental for alle samfunds bæredygtige omstilling. Da det meste af vores liv leves i bygninger, er det afgørende, at de fungerer som
ordentlige rammer for vores arbejds- og fritidsliv. Størstedelen af de bygninger, de fleste af
os lever og arbejder i, lever dog langtfra op til
dette. Se figur 1.
Udfordringen forventes kun at vokse frem
mod 2030, hvor prognoser estimerer tre milliarder flere mennesker på planeten, en større og
konstant voksende middelklasse og et ryk fra
land til by, hvor to milliarder mennesker til den
tid vil bo i slumområder. Netop de allermest fattige er mere end nogen andre grupper afhængige af en bæredygtig tilgang til byggeri, herunder
adgang til sikre huse, der er til at betale.
I Danmark og resten af EU står vi med en
bygningsmasse, hvor omkring 35 pct. af alle
bygninger er på den modne side af de 50 år, og
langt de fleste bygninger, der eksisterer i dag,
vil også være i brug i 2050. Samtidig er nybyggeriet meget begrænset i forhold til den samlede bygningsbestand. Se figur 2.
Det betyder, at vi i de kommende 30-40 år
skal arbejde på at sænke byggesektorens energi- og ressourceforbrug, hvis de politiske målsætninger skal realiseres på en omkostningseffektiv måde. Det skal primært ske gennem
omfattende energibesparelser og renovering af
eksisterende bygninger.
Til gengæld er potentialet stort. Se figur 3.
US Green Building Council anslår, at alene i
år vil 40-48 pct. af alle nye industri-, kontor- og
erhvervsbygninger globalt set blive bygget bæ-
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Byggebranchen sviner
Ifølge FN’s miljøprogram
Sustainable Building and
Climate Initiative (UNEP-SBCI) er byggesektoren i dag
ansvarlig for:
1/3 af det samlede
ressourceforbrug,
inklusive 3 milliarder
ton råmateriale hvert
år (globalt)

55 pct. af nedfældningen af træ
(eksklusive brændsel)

25 pct. af det samlede
vandforbrug

40 pct. af alt affald,
som stammer fra
bygningskonstruktion eller nedrivning af bygninger.

MM

FIGUR 1 — Den globale
byggebranche er storforbruger af energi og vand,
samtidig med at den er
storproducent af affald.
KILDE — UNEP – Sustainable
Building and Climate Initiative,
2015.

Middelklassen vil bo bedre
I 2020 vil den globale middelklasse være
vokset med 3 milliarder mennesker, som
vil have større og bedre boliger.

I 2050 vil over 90 pct. af
de bygninger, som vi har
i dag, stadig være i brug.
6 milliarder mennesker
vil bo i byer.

MM

FIGUR 2 — Den stigende urbanisering
frem mod 2050 vil sætte byggebranchen
yderligere under pres for at levere
bæredygtige løsninger.
KILDE — Sustainia Sector Guide to Buildings,
Sustainia, 2012.

redygtigt, hvilket svarer til en potentiel værdi
på omkring 120-145 milliarder dollar.
Ifølge beregninger fra det danske Klimaministerium fra 2014 udgør værdien af den
danske bygningsmasse ca. 3.700 mia. kr., eller
mere end det dobbelte af et års økonomisk aktivitet (BNP) i Danmark. Årligt anvendes 80-100
mia. kr. – svarende til 2,1-2,7 pct. af bygningsværdien – til forskellige former for renovering,
energioptimering og andre investeringer i eksisterende bygninger. Til sammenligning udgør
husejernes årlige udgifter til opvarmning af
bygninger mere end 40 mia. kr.

Det usunde bymiljø
Ud over byggeriets aftryk på miljøet og
CO2-regnskabet er der også en række sundhedsmæssige og sociale udfordringer knyttet
til vores bygninger og det byggede miljø.
Adskillige undersøgelser fra både ind- og
udland har påvist en tæt sammenhæng mellem
dårligt indeklima og forekomsten af sygdomme som allergi, forkølelse og det såkaldte Syg
bygningssyndrom, der dækker over en række
symptomer fra irritation i øjne, næse og svælg,
til hudlidelser og en generelt ringere helbredsAf Tine Rubeck Andreasen

tilstand. Undersøgelserne slår fast, at der går
en lige linje fra niveauet af dårligt indeklima til
den enkelte ansattes helbredstilstand og antal
sygedage og dermed også til virksomhedernes
produktivitet og bundlinje.
Et andet perspektiv er folks livsstil og generelle sundstilstand, hvor bygninger, og den
måde vi designer det byggede miljø, også rummer en række udfordringer. Mange steder i verden er byer indrettet uden cykelstier og grønne
områder og indbyder generelt ikke til fysisk
aktivitet. I stedet understøtter byen et liv, hvor
mulighederne for fysisk aktivitet er tæt på ikke-eksisterende.
Det er en udfordring, som vi skal tage alvorligt de kommende år. Rapporten “Sustania
Guide to Co-Creating Health” fra 2014 har opgjort det globale økonomiske tab forårsaget
udelukkende af ikke-smitsomme sygdomme
hos mennesker – herunder livsstilssygdomme
som type 2-diabetes 2, overvægt og hjertekarsygdomme – til at være så højt som 5 pct. af verdens samlede BNP.
Herhjemme er udgifterne til behandling af
diabetes, hvoraf type 2-diabetes tegner sig for
ca. 80 pct., eksploderet siden 2001. I august
sidste år kom forskere fra Institute of Applied
Economics and Health Research i samarbejde
med Syddansk Universitet med en prognose,
der viser, at 650.000 danskere i 2025 vil leve
med diabetes. Det er en fordobling i antallet af
patienter i forhold til i dag. Samtidig vurderede
forskerne, at den nuværende regning lander på
svimlende 31,8 mia. kr. om året, når sundhedsudgifter, tabt arbejdsfortjenester og resten af
regningen er gjort op. Beløbet er en kolossal
stigning siden 2001, hvor den seneste undersøgelse blev lavet. Dengang lå udgifterne på omkring 12 mia. kr. om året.
I forhold til den sundhedsudfordring har
den konkrete indretning og design, det man
kan kalde for bygningens funktionalitet, et
væsentligt bæredygtighedsaspekt. Gennem
intelligent brug af f.eks. trapper, udsmykning
af gangarealer og andre “transportkorridorer”
med kunst og en gennemtænkt integration af
bygningen i forhold til det omgivende miljø
kan man motivere folk til at være mere fysisk
aktive i løbet af dagen. Bevæger vi os ud af bygningerne og ud i det byggede miljø, kan den
måde, vi indretter vores byer og lokalområder
på, også spille en væsentlig rolle for menneskers sundhed, hvis vi indretter byerne, så de i
højere grad opfordrer til og skaber rammen for
fysisk aktivitet.

Udviklingen går kun én vej
En anden udfordring, som vores byggede miljø
og byer på tværs af landegrænser er ramt af, er
manglende sammenhængskraft og social eksklusion. Herhjemme ser vi det i form af ghet-

tia@mm.dk

og Jesper Bernstorf Jensen
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Det globale marked
Den globale byggesektors værdi, antal
beskæftigede, niveau af investeringer og
energigevinster
49 billioner danske kroner
Den årlige globale værdi af byggesektoren

111 millioner
Antallet af mennesker beskæftiget i byggebranchen på verdensplan

17 billioner kroner
Investering i bæredygtigt byggeri fra 2010
til 2030 for at holde energiforbruget
i skak i denne periode

34 billioner kroner
Gevinsten af energibesparelser fra
overstående investering
MM

FIGUR 3 — Ifølge undersøgelsen
’Global Construction 2030’ og det
Internationale Energiagentur er det
globale marked for bæredygtigt byggeri
en billionforretning.
KILDE — “Global Construction 2020: Global
Construction Perspectives and Oxford
Economics”, Betts & Farell, 2009: “The
Construction industry in the twenty-first century”,
Det Internationale Energiagentur, 2009.

toer, spøgelsesbyer og stigende huspriser, som
presser store dele af befolkningen ud af de store
byer. I flere udviklingslande kæmper man også
med stærkt kriminelle byområder og voksende
slumområder. Og de sociale udfordringer vil,
hvis vi ikke gør noget, kun vokse de kommende
år. Frem mod 2030 forventes mere end to milliarder mennesker at leve i slumområder.
Netop derfor er de allermest fattige mere
end nogen anden gruppe afhængige af en bæredygtig tilgang til byggeri. Et bæredygtigt bymiljø vil både kunne give adgang til boliger, der
er til at betale, og grønne områder, åbne pladser
med forskellige aktivitetsmuligheder og andre
mødesteder, der indbyder til, at folk kan mødes
på tværs af sociale lag. En sådan udvikling kan
f.eks. være med til at reducere utrygheden i et
socialt belastet område.
Ved at indtænke bæredygtighed fra begyndelsen af processen kan fremsynede bygningsejere med andre ord støbe et solidt fundament
for deres investering. Efterspørgslen på bygninger, der giver maksimalt afkast på den tredobbelte bundlinje; det miljømæssige; det sociale; og totaløkonomisk vil, i takt med at flere
ikke mindst på politisk niveau får øjnene op for
de direkte og indirekte gevinster, nemlig kun
gå én vej i de kommende år – op •

jeje@mm.dk

Muligheden:

IKKE KUN
GODT FOR KLIMAET
Gevinsterne ved bæredygtigt byggeri bliver bedst realiseret ved at bygge ud fra bygningens samlede
levetid og indregne investeringer i produktivitet, indeklima, energibesparelser og sundhed.

G

rundlaget for at bygge bæredygtigt er
i allerhøjeste grad til stede i dag. Vi
har de nødvendige værktøjer, viden
og produkter, hvilket betyder, at vi
allerede i dag kan bygge, så bygninger opfylder
kravene til byggeri i 2020.
Ser man alene på den eksisterende bygningsmasse, er der store muligheder inden
for modernisering og opgradering. I udviklingslandene giver byggeboomet mulighed for
at udvikle og anvende bæredygtige konstruktionsprincipper, materialer og systemer, der
kan skabe fremtidens bæredygtige byggerier.
Bæredygtigt byggeri er ikke kun en god
forretning for bygningsejeren, men også for
samfundet. For at høste de økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige gevinster er det
afgørende at se ud over den traditionelle planlægningshorisont på et til fem år og i stedet
inddrage bygningens samlede levetid og brug.
Det økonomiske rationale for en længerevarende planlægning er åbenlys, når omkostninger tilknyttet til de forskellige dele af en
bygnings livscyklus og brug tages med i overvejelserne. Konstruktionsomkostningerne udgør nemlig kun en lille del af de samlede omkostninger ved at eje og drive en bygning over
tid. Og investeringer i energibesparelser og produktivitet vil betale sig flerfold tilbage gennem
bygningens livstid.

✳ ØGET PRODUKTIVITET. At bygge bæredygtigt
indebærer at have et større fokus på brugernes
komfort og sundhed. Luftkvalitet indendørs er
ofte værre end udendørs, og adgang til frisk luft,
ventilation, temperaturstyring og støjreduktion
er centrale aspekter i bæredygtige bygninger.
Sundt indeklima handler ikke kun om energibesparelser, men i højere grad om komfort og
sundhed for brugerne, og de økonomiske gevinster tilknyttet disse investeringer er oftest
oversete. Men da disse er centrale for produktiviteten, er det en af de vigtigste effekter af bæredygtigt byggeri.
For kontorbyggeri kan de økonomiske effekter af højere produktivitet mangedoble
effekten af de direkte besparelser på eksempelvis energi. Selv en produktivitetsstigning
på blot en procent kan vende forretningsmodellen på renovering af en bygning fra et

nettotab til en nettogevinst. Den danske undersøgelse “Socio-economic Consequences
of better Air Quality in Primary Schools” fra
2012 viser, at hvis luftkvaliteten i folkeskoler
forbedres til at møde de krav, der er stillet,
vil indlæringsevnen forbedres, niveauet hæves, og der vil være mulighed for at spare over
250 mio. kr. hvert år efter 10 år. Derudover er
der en forventet langsigtet effekt som følge af
bedre uddannede elever og højere produktivitet estimeret til en værdi på omkring 1,3 mia.
kr. årligt 20 år efter den første investering.

✳ SUNDHED. Brugernes sundhed er tæt forbundet med produktiviteten. Ventilation og
god luftkvalitet kan reducere hyppigheden af
astmatilfælde, allergier, åndedrætsbesvær, almindelige forkølelser og lidelsen almindeligt
kendt som ‘Sick Building Syndrome’, der forårsager irritation i øjne og svælg, hovedpine,
kvalme og træthed.

Grønne bygninger
vs. traditionelt
byggeri
✳ Grønne bygninger forbruger 25 pct.

mindre energi og 11 pct. mindre vand.
✳ Grønne bygninger har 19 pct. lavere
driftsomkostninger.
✳ Grønne bygninger skaber 27 pct. højere
tilfredshed blandt brugerne.
✳ Grønne bygninger udleder 34 pct. mindre drivhusgasser.
Eksemplerne er hentet fra Green Building Council, og de er baseret på en sammenligning af en almindelig bygning og
en bygning, der er certificeret med LEED
Guld.

✳ JOBSKABELSE. En transformation til en bæredygtig byggesektor kræver store indledende investeringer, der i perioder med lav vækst
eller recession kan stimulere vækst og skabe
flere job. Ifølge FN’s miljøprogram, UNEP, beskæftiger byggesektoren ca. 10 pct. af jordens
befolkninger (i den arbejdsduelige alder?), hvilket svarer til omkring 111 mio. mennesker, der
officielt er direkte involveret i sektoren.
Skal man transformere sektoren yderligere,
kræver det flere investeringer og derved også
flere job i konstruktionsbranchen samt de afhængige industrier. Disse nye job vil i første
omgang højst sandsynlig komme fra den almindelige byggesektor. Se tekstboks. Dog indikerer rapporten “Green Jobs: Towards decent
work in a sustainable, low-carbon World” fra
UNEP, at der er en nettogevinst ved at omstille
til en mere bæredygtig byggesektor.
En omlægning til mere bæredygtigt byggeri
vil påvirke jobmarkedet på flere måder:

✳ Nye job vil blive skabt i fremstillingen af nye,
bæredygtige materialer, produkter og services,
eksempelvis solpaneler eller LCC-analyser.
✳ Nogle job vil blive skabt på bekostning af andre – f.eks. vil genbrugsfaciliteter generere job
på bekostning af produktion af nye materialer.
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✳ Nogle job vil forsvinde helt uden nogen direkte erstatning – f.eks. levering af olie til huse.
✳ Nuværende job vil blive transformeret –
f.eks. skal en konstruktionsarbejder lære at
bygge bæredygtigt.

✳ ENERGIBESPARELSER. Bæredygtighed i byggeri er oftest forbundet med energieffektiviseringer. Selv om det langtfra viser det samlede
billede på effekterne af bæredygtigt byggeri, repræsenterer energireduktion i bygninger en af
de store gevinster, både for bygningsejerne og
samfundet. I bogen “Greening our built world:
Costs, benefits and strategies”, der er baseret på
undersøgelser af en lang række finansielle og
tekniske analyser af mere end 150 bæredygtige
bygninger, er investeringer i energibesparende
tiltag ofte tilbagebetalt efter få år, og den første
investering kommer igen 4-6 gange over en periode på omkring 20 år.
Energibesparelser giver ikke kun økonomisk mening. En betydelig driver bag EU’s
arbejde med at promovere vedvarende energikilder er at sikre stabile energikilder, så man er
mindre afhængig af energileverancer fra politisk ustabile regioner. Ifølge SR-regeringens

Strategi for energirenoveringer af bygninger
fra 2014 er der i dag ca. 250.000 bygninger, som
opvarmes med olie, og ca. 400.000 bygninger,
som opvarmes med naturgas. Reduceres energiforbruget i bygninger, banes vejen for vedvarende – og oftest lokalt produceret – energi.

Gevinster i tre etager
Bæredygtigt byggeri rummer en lang række muligheder for
bygningsejere, lokalområde og resten af verden.

✳ AFFALD SOM EN RESSOURCE. Byggesektoren er ansvarlig for forbruget af omkring en
tredjedel af alle materialer i hele verden, og
bygge- og anlægssektorerne producerer alene
mere end en tredjedel af verdens affald. Men
der er mange måder, hvorpå man kan reducere
forbruget af materialer og affaldsproduktion,
gennem genanvendelse og ved at vælge mere
bæredygtige materialer og planlægge anlægsprocessen bedre.
En måde at fastsætte materialers effektivitet på er at se på summen af den energi, der anvendes til at producere, transportere og bruge
et produkt – også kaldet den indlejrede energi.
Dette varierer voldsomt blandt de mest anvendte materialer.

✳ EN GEVINST FOR LOKALSAMFUNDENE. At
bygge bæredygtigt handler i høj grad også om
at have øje for, hvordan hjem, kontorbygninger,
industri og offentlige institutioner kan integreres i nærmiljøet, f.eks. ved at åbne op for området til omkringliggende bebyggelser, skabe
rum for menneskelig udfoldelse og skabe energisymbioser mellem bygninger. På industriniveau er Kalundborg Symbiose et eksempel på,
hvordan man kan omdanne én virksomheds
affald til en ressource, så en anden virksomhed
kan bruge det som råmateriale.
En integration af det bæredygtige byggeri og
byplanlægning åbner en lang række muligheder for lokalmiljøet og samfundet.
I 2012 udkom den hidtil mest omfattende
undersøgelse af sin art i Danmark, der sætter
kroner og øre på, hvad en lang række bykvaliteter såsom infrastruktur, parkarealer, kyst, butikker, cafeer, veje m.v. betyder for boligernes
værdi.
Undersøgelsen, der er præsenteret i publikationen “Gevinster ved investeringer i byliv
og bykvaliteter” udarbejdet af Mandag Morgen
på baggrund af et forskningsprojekt foretaget
af Københavns Universitet sammen med Naturstyrelsen, Region Hovedstaden og en lang
række kommuner, har en klar konklusion: Det
kan betale sig at investere i et godt byliv, og her
er især adgangsforhold til parker og rekreative
områder samt udbuddet af butikker og andre
erhverv nogle af de knapper, man kan dreje på.
✳ FÅ ET GODT AFKAST PÅ INVESTERINGERNE.
Bæredygtigt byggeri kan mindske energiregningen og øge brugernes sundhed og velbefindende, men giver det værdi for bygningsejeren
at lave de ekstra investeringer? Ifølge en række
internationale studier er svaret et rungende ja.

Af Tine Rubeck Andreasen

BYGNINGSNIVEAU
✳ Reducerede driftsomkostninger. Ifølge American Real Estate Society har energieffektive bygninger omkring 30 pct. lavere driftsomkostninger i forhold til standardbygninger.
✳ Øgede lejeindtægter. Samme undersøgelse viser, at bygningsejere får op til 17 pct.
højere lejeindtægter i “grønne bygninger” i forhold til standardbygninger, og belægningsprocenten er op til 18 pct. højere.
✳ Større mulighed for gensalg. Energieffektive kontorbygninger har ifølge en rapport
fra Institute for Building Efficiency vist sig at have en gensalgsværdi, der er op til 35
pct. højere end standardbygninger.
✳ Øget produktivitet. Undersøgelsen “Linking Energy to Health and Productivity in
the Built Environment” viser, at direkte dagslys i bygninger ikke kun sparer energi,
men øger produktiviteten med op til 40 pct.

$
NATIONALT NIVEAU
✳ Nye job og bedre budgetter. På verdensplan vurderede det Internationale Energiagenturs World Energy Outlook, 2009, at investeringer for 2.500 mia. dollar i energibesparelser fra 2010 til 2030 vil blive tilbagebetalt med faktor 2 i samme tidsperiode.
✳ Mindsker energiafhængighed af andre nationer. En energieffektiv byggesektor er
central for at reducere behovet for import af energikilder.

GLOBALT
✳ Ifølge FN’s klimapanel er energibesparelser en central faktor for at reducere fossile
brændsler og åbner muligheden for at mindske den globale opvarmning og reducere
udledningen af svovl og kviksølv.
✳ Stabile energiforsyninger. En reduktion af energiforbruget i bygninger gør det nemmere at møde verdens behov for energiforsyning og bidrager til et mere stabilt energimarked og til at undgå store prisændringer på f.eks. olie.
✳ Ressourceeffektivitet. Mange ressourcer er under pres, og priserne på råvarer er steget over de sidste årtier. Genanvendelse og brug af bæredygtige materialer reducerer
presset på knappe ressourcer.

En amerikansk undersøgelse fra 2007 viser,
at det er langt billigere at bygge bæredygtigt,
end hvad folk tror. Den ekstra pris på at bygge
bæredygtigt er blot 0 til 3 pct. sammenlignet
med konventionelt byggeri. De lavere driftsomkostninger vil i mange tilfælde opveje de
ekstra investeringer ved at bygge bæredygtigt.
Ifølge United Nations Environment Programmes undersøgelse “Towards a Green Economy:

tia@mm.dk

og Jesper Bernstorf Jensen
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Pathways to Sustainable Development and
Poverty Eradication” er den gennemsnitlige
tilbagebetalingstid på en investering i energibesparelser omkring seks år. Dette udbytte
vil sammen med overnævnte gevinster være
af stor værdi for investorer. Samtidig vurderes
forøgelsen i ejendomsværdien at være op til
64 pct. og merværdien i lejeindtægter for bygningsejeren at være op til 35 pct. •

jeje@mm.dk

Frontløber / Arkitekt

“VI SKAL BYGGE
LIVSKVALITET”
Den danske tegnestue 3XN har skabt sig et internationalt navn ved at bruge grønne løsninger som
motor for at skabe bygninger, der er attraktive at bo og leve i. “For mig handler bæredygtighed om
at skabe projekter, som positivt påvirker den verden, vi lever i, både arkitektonisk og miljømæssigt,”
siger Kim Herforth Nielsen, kreativ direktør og stifter af 3XN.
PORTRÆT
Foto

Adam Mørk

Grove Towers er inspireret af Indiens natur og Mumbais træ, mangroven. På samme måde som klynger af mangrovens stilke fletter sig sammen i bunden af
skoven, nærmer de to tårne sig hinanden ved de nederste etager.
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Ben Blossom

Blå bog:
Kim Herforth Nielsen
62 år
Arkitekt fra Arkitektskolen Aarhus i 1981 og
i dag adjungeret professor ved Arkitektskolen i Aarhus.
Kreativ direktør i 3XN og har været involveret i alle tegnestuens større projekter,
herunder Den Blå Planet, Museum of Liverpool, Ørestad Gymnasium, Musikhuset
i Amsterdam og Den Danske Ambassade i
Berlin.
Grundlagde sammen med Lars Frank
Nielsen og Hans Peter Svendler Nielsen
3xNielsen (3XN) i 1986.
Hædret med Ridderkorset, C.F. Hansen
Medaillen og Eckersberg Medaillen.

Kim Herforth Nielsen, grundlægger af og kreativ direktør i 3XN, vil ikke bare tegne
smukke bygninger, men vil tegne bygninger, der skaber rammen om et godt liv.

2

tårne. 78.000 m2. 38 etager. 136 meter
i højden. 273 eksklusive lejligheder.
5.000 m2 vertikale haver. Et nyt byrum midt inde i den indiske millionby
Mumbai. Et byrum, der ånder livskvalitet.
Det er visionen med byggeriet Grove Towers,
der er tegnet af den danske tegnestue 3XN.
“Vi har ønsket at skabe et vertikalt bymiljø,
som giver folk mulighed for at samles, og som
kan blive centrum for vækst, udvikling og livskvalitet,” siger Kim Herforth Nielsen.
Han er stifter af og kreativ direktør for den
danske arkitektvirksomhed 3XN, der har tegnet Grove Towers. Første spadestik blev taget i
2014, og tårnene skal efter planen stå færdige
i 2017.
Grove Towers er et eksempel på, hvordan
fremtidens bæredygtige byggeri i en af verdens
hurtigst voksende storbyer kan tage sig ud. Et
eksempel på, hvordan man kan skabe mere
plads og flere boliger i højden og samtidig bygge med fokus på grønne områder, energirigtighed og menneskers livskvalitet.
Ud over tårnenes grønne haver, som skaber
mulighed for beplantning, der bidrager til renere luft, skifter bygningens facadedesign på
hvert hjørne fra horisontale ‘bladformede’ solbaldakiner til dybe lodrette finner, hvilket reducerer den direkte solstråling. Tårnenes mange hjørner giver desuden mulighed for naturlig
krydsventilation. Begge dele reducerer behovet
for aircondition.

Tårnene er designet ud fra en målsætning
om at skabe et reelt og attraktivt rum i byen,
hvor folk kan bo og arbejde under ét tag. Derfor
er de lavere niveauer flettet sammen og udgør
et stort kommercielt kompleks, mens resten af
tårnene bliver forbeholdt luksuslejligheder.

Det holistiske byggeri
Visionen, som ligger til grund for Grove Towers,
er på mange måder sigende for, hvordan Kim
Herforth Nielsen og 3XN anskuer det at skabe
bæredygtige byggerier. Her er bæredygtighed
langtfra begrænset til de miljømæssige aspekter
som lavt energiforbrug og miljøvenlige materialer. Der arbejdes der ud fra et holistisk fokus på
det enkelte byggeris miljømæssige, sociale og
økonomiske bæredygtighed.
“Vores tilgang er holistisk, og vi ser ikke kun
bæredygtighed som miljørelateret. Det er et
meget vigtigt element, men for os er bæredygtighed også, at tingene skal ligge de rigtige steder, og at de skal være indrettet på den rigtige
måde. Det skal være dejligt at bruge og være i
bygningerne – og så skal det selvfølgelig også
være økonomisk rentabelt,” siger Kim Herforth
Nielsen.
Bæredygtighed er således ikke kun at bruge
en særlig beton eller at konstruere lysindfaldet,
så det mindsker brugen af energi til opvarmning eller nedkøling. For den kreative direktør
handler det mindst ligeså meget om at skabe
bygninger, der kan være rammen om et godt liv.
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“Det nytter ikke noget at skabe flotte, æstetiske bygninger, hvis de står tomme, eller hvis
de ikke skaber rammen om et godt liv. Vi skal
skabe byggerier, som kan bruges, giver værdi og
tilfører øget livskvalitet for de mennesker, som
bruger dem. Derfor fokuserer vi meget på, hvordan bygningen interagerer med omgivelserne,
og hvordan vi kan skabe en positiv ramme, der
understøtter det liv, der leves i bygningen, når
vi arbejder med udviklingen af et nyt byggeprojekt,” siger Kim Herforth Nielsen.
3XN har blandt andet ansat en specialist i
arkitekturpsykologi for at sikre, at de bygninger, som tegnestuen er involveret i, også har en
stærk sammenhæng med det øvrige bymiljø og
samtidig skaber trivsel for beboerne.
3XN’s tilgang til bæredygtighed har været en
væsentlig driver for det navn, som tegnestuen
i dag har skabt sig på den globale byggescene.
Herhjemme har 3XN de senere år gennemført
en række store byggeprojekter, såsom Green
Solution House på Bornholm, Bella Sky Hotel
og Den Blå Planet, og dertil vundet en række
internationale prestigekonkurrencer og bæredygtighedspriser. 3XN har gennemført eller er
i gang med byggeprojekter i flere lande, bl.a.
Frankrig, Norge, Sverige og Australien.

Bæredygtighed er en mulighed
Visionen for tegnestuen er at skabe projekter,
der bidrager til at udvikle en bygningskultur,
som positivt påvirker den verden, vi lever i,
både arkitektonisk og miljømæssigt.
“Vi vil ikke bare bygge noget, der ser smukt
ud. For os handler det om at bygge noget, der
fungerer og skaber en ramme om et godt liv – det
er en anden tilgang til det at være arkitekt, og det
skaber et andet afsæt og resultat” siger Kim Herforth Nielsen og peger på, at bæredygtighedstænkningen set fra hans stol derfor heller ikke
er en begrænsning, men en væsentlig og positiv
drivkraft, der åbner for nytænkning og nye måder at designe bygninger på.

›

Foto

Adam Mørk

Vores tilgang
er holistisk, og
vi ser ikke kun
bæredygtighed som
miljørelateret. Det
er et meget vigtigt
element, men for os er
bæredygtighed også,
at tingene skal ligge
de rigtige steder, og at
de skal være indrettet
på den rigtige måde.
Det skal være dejligt
at bruge og være i
bygningerne – og så
skal det selvfølgelig
også være økonomisk
rentabelt.
Kim Herforth Nielsen

“Det er en meget spændende tid at være arkitekt i – langt mere spændende end for 10-20 år
siden. I dag har vi mulighed for at være med til
at skabe og udvikle løsninger, som kan imødegå nogle af de store globale udfordringer, som
vi står over for, når det kommer til klima, befolkningstilvækst og vandmangel. Set fra min
stol er bæredygtighed ikke ensbetydende med
arkitektoniske kompromiser – tværtimod. Jeg
ser bæredygtighed som en mulighed for at skabe innovativ arkitektur og øge værdien af det, vi
laver,” siger Kim Herforth Nielsen.
Noget af det, tegnestuen i disse år fokuserer
særligt på, er de udfordringer, som de voksende
megabyer – det vil sige byer med over 10 mio.
indbyggere – i dag står over for i forhold til at
skabe attraktive bymiljøer og byrum indenfor
en begrænset bygrænse. Se figur 1. Det er en udfordring, som han og teamet i 3XN har forsøgt
at bidrage til en løsning på i designet af Grove
Towers.
“Der er flere steder i verden, som i dag bliver stadig mere presset af øget befolkningstil-

Den holistiske bæredygtighed er afsættet for Grove Towers i Mumbai. Tårnene får facader af
blødt formede solskærme, grønne, lodrette haver og en række sociale samlingssteder. Byggeriet
står færdigt i 2017.

vækst. Som arkitekt er det enormt spændende
at kigge på megacities, og hvordan vi får skabt
attraktive byrum, f.eks. i højden, som muliggør,
at der kan bo flere mennesker på mindre plads,
og at vi kan gøre det på en måde, så vi ikke går
på kompromis med livskvaliteten og bymiljøet,” siger han og peger konkret på, hvordan han
og teamet bag har forsøgt at gøre det til virkelighed i Grove Towers.
“Vi har lavet en såkaldt mixed used building. Det vil sige en bygning, som kan tjene
som ramme for flere dele af livet – både samlingssted, arbejdssted og stedet, hvor man bor.
Flere af de nye byggerier i Mumbai har parkering i de første 4-5 etager, hvilket gør bygningerne lukkede for omverdenen. Vi har skabt en
række etager nederst i bygningen for at få folk
inviteret ind og gøre bygningen til en aktiv del
af livet på gaden. Dertil har vi også forsøgt at
gøre bygningen til et attraktivt sted både at bo
og leve i gennem de grønne næsten skovlignende dele af bygningen, samt ved at skabe en række områder, hvor folk i bygningen kan mødes,
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eksempelvis ved fælles pools,” siger Kim Herforth Nielsen.

En god forretning
3XN’s forretningsmæssige fokus på bæredygtighed handler ikke kun om idealisme, men er i høj
grad også funderet på økonomiske analyser af de
indtjeningspotentialer, som ligger i at designe
og udvikle bæredygtige byggeprojekter.
“Der er en god businesscase i det her. Det er
profitabelt at tænke bæredygtighed ind på den
lange bane. Man kan implementere rigtig mange ting i dag, uden at det koster ekstra, og markedet for bæredygtigt byggeri er virkelig begyndt at rykke på sig. Der er flere og flere steder
ude i verden, som har stigende efterspørgsel på
denne type byggeri og på den holistiske tænkning, og det gør det selvfølgelig til et attraktivt
forretningsområde for os,” siger Kim Herforth
Nielsen.
“Bæredygtighed er gået fra at være en gimmick til at være et must og noget, som alle fokuserer på. Jeg tror derfor, at efterspørgslen på

Megabyerne har vokseværk
Udvalgte nuværende og kommende megabyer, 2015-2030
Chongqing, Kina
London, Storbritannien
Los Angeles, USA

12.3m 13.2m

New York, USA

18.5m 19.8m

10.3m 11.4m

12.1m 12.2m

9.7m 11.9m

8.7m 13m
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Rio de Janeiro, Brasilien
Sao Paulo, Brasilien

21m 23.4m

12.9m 14.1m

Kommende megabyer
2015 population

Kinshasa, Kongo
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Luanda, Angola

5.5m 10.4m

Mumbai, Indien

21m 27.8m

15.1m 16.9m

Bangkok, Thailand

9.2m 11.5m

Ahmedabad, Indien

7.3m 10.5m

Johannesburg, Sydafrika
Buenos Aires, Argentina

Dehli, Indien

18.7m 24.5m

13.1m 24.2m

Shanghai, Kina
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Kairo, Egypten
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Beijing, Kina
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16.6m 24.8m

Paris, Frankrig

10.8m 11.8m
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Jakarta, Indonesien

Hyderabad, Indien
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8.9m 12.7m

9.7m 11.9m

FIGUR 1 — De kommende 15 år vil antallet og omfanget af de såkaldte megabyer vokse markant. Der vil blive øget efterspørgsel på boliger, og
der vil blive efterspørgsel på bygninger, der kan skabe attraktive rum i højden.
KILDE — World Urbanization Prospects: The 2014 Revision.

bygninger, der kan mere end at være æstetisk
flotte, vil stige markant, og at vi vil se en stigning i byggeprojekter, som fokuserer på bæredygtighed og har det med lige fra materiale, til
tegning, til opførelse og brug.”

Viden som fremdrift
Som led i at positionere sig på feltet har 3XN
satset på udvikling af bæredygtige frontløberprojekter og på at finde ny viden og nye teknologier og vise, at de kan bruges i praksis. Et

konkret eksempel er Green Solution House på
Bornholm, som er designet til at blive et ‘demonstratorium’ for den nyeste udvikling inden
for bæredygtigt byggeri. Et andet er Den grønne
pavillon, som var en del af udstillingen ‘Fremtidens arkitektur er grøn’ på Louisiana i 2009.
Pavillonen blev bygget med naturligt nedbrydelige og energigenererende materialer for at
skabe en energimæssigt selvforsynende arkitektur, der kan indgå og nedbrydes i det biologiske kredsløb efter brug. 3XN vandt blandt andet

den internationalt anerkendte JEC Innovation
Award 2010 for projektet.
“For ti år siden, da vi satte fokus på området,
var der ikke mange, der talte om bæredygtighed
i byggeriet, ud over et fokus på energiforbedringer. Derfor startede vi fra bunden. Vores første
skridt var at afdække alt rundt omkring i verden og researche på, hvor den mest spændende
udvikling foregik, og hvor udviklingen rykkede i forhold til bæredygtighed. Derefter gik vi i
gang med at se på, hvordan vi kunne gribe det

Mille Sylvest, erhvervs-ph.d., 3XN og Roskilde Universitet

Arkitekturpsykologi fremmer bæredygtigheden
Tegnestuen 3XN har siden 2011 samarbejdet med
specialist i arkitekturpsykologi Mille Sylvest for at undersøge, om 3XN’s fokus på adfærd i deres byggerier
også kan aflæses, efter de er taget i brug. Hun afleverer til sommer sin erhvervs-ph.d.-afhandling, “Behavior in the Built Environment – Behavior Patterns and
Social Interactions in the Socio-Physical Surroundings”, hvor hun har undersøgt brugernes oplevelse og
brug af Ørestads Gymnasium, Tangen videregående
skole i Norge og Stadshuis Nieuwegein i Holland. Alle

tre bygninger er tegnet af 3XN. Projektets formål har
været at undersøge, hvorvidt de tre bygninger lever op
til tegnestuens forventninger i forhold til den adfærd,
man har ønsket, at bygningen skulle animere til.
Hvad laver en specialist i arkitekturpsykologi?
“Man afdækker, hvordan brugerne oplever
og bruger bygninger, og arbejder med at få
inkorporeret den viden i arkitekternes
praksis og designproces. Jeg ser på, hvordan brugerne reelt opfatter og bruger
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an,” siger Kim Herforth Nielsen og peger på, at
udviklingen af tegnestuens kompetencer inden
for bæredygtighed har været en længerevarende proces.
“At arbejde og tænke bæredygtigt krævede
nye kompetencer på tegnestuen, ny viden om
miljøteknologier og om optimale design, osv.
Derfor etablerede vi i 2007 en egentlig innovationsafdeling – GXN – med det formål at løfte
3XN’s bæredygtige og grønne designkompetencer og hermed at kunne åbne døren til helt
nye forretningsområder indenfor miljøoptimerende byggekomponenter og design,” siger Kim
Herforth Nielsen.
G’et i innovationsafdelingen står for grøn.
Og i det, der i dag er blevet til et selvstændigt
selskab, arbejder arkitekter, designere og ingeniører sammen om at udvikle og dokumentere
anvendeligheden af nye bæredygtige byggematerialer, der kan øge folks trivsel. Der er i dag
20 ansatte i GXN, og researchafdelingen er førende herhjemme, når det kommer til udvikling
af nye grønne løsninger.
Udviklingsafdelingen og aktiviteterne herunder har ifølge Kim Herforth Nielsen været et
vigtigt ben i positioneringen og udviklingen af
tegnestuens profil som bæredygtig og har givet mulighed for at igangsætte nye tiltag, der
har været motor for udvikling af tegnestuens
knowhow i forhold til at skulle designe og bygge bæredygtigt.
“Det er vigtigt, at vi ikke kun fokuserer på at
skabe arkitekturen. Men også har knowhow og
indsigt i, hvordan vi finder og bruger de bedst
mulige løsninger, når det kommer at skabe arkitektur, som er bæredygtig. De løsninger og
nye innovationer kan GXN være med til at identificere og udvikle.”
GXN arbejder i høj grad ud fra et tværfagligt
fokus i partnerskaber og tværfaglige udviklingsprojekter med eksempelvis producenter
for at udvikle nye materialer, som er mere bæredygtige eller sunde.
“Det er gennem partnerskaber, at vi udvikler
ny viden og nye produkter og metoder, som kan
være med til at løfte vores niveau,” siger Kim
Herforth.

Af Anna Fenger Schefte

3XN i tal
Årsresultat, 2013/14 og 2014/15, mio. kr.
2013/14

2014/15

Nettoomsætning

94,1

92

Bruttoresultat

57,1

59,4

Resultat før skat

15,8

15,9

Årets resultat

12,9

13,3

Egenkapital

21,0

18,9

Soliditetsgrad

33,6 pct.

29,1 pct.

Antal ansatte

68

71

MM

FIGUR 1 — 3XN præsterede sidste år et rekordoverskud. Årets resultat for
2014/15 var således på 13,3 millioner kroner efter skat.
KILDE — 3XN.

Et konkret eksempel er GXN’s aktuelle arbejde med at udvikle en ny type beton, der kan
opsuge kuldioxid, og som skal erstatte brugen af traditionel beton, som koster dyrt på
CO2-regningen, når det produceres. Et andet
er datterselskabet URBANGREEN under GXN,
hvor gartnere, biologer og arkitekter har kombineret deres bedste evner til at gøre byen grønnere, sundere og smukkere.

Stadig ikke i mål
Selv om tegnestuen har været i gang i ti år, er den
stadig i høj grad i udviklingsfasen, når det kommer til at udvikle ‘det gode bæredygtige byggeri’.
“Selv om bæredygtighed vinder frem, betyder det langt fra, at vi i dag laver og tænker bæredygtigt byggeri på den rigtige måde. Jeg ser
det som en langsigtet investering, eksempelvis
når vi går ind og udvikler en ny beton, som kan
opsuge kuldioxid. Der er brug for mange nye
tiltag de kommende år,” siger Kim Herforth
Nielsen.
Det er ikke kun i udviklingen af mere bæredygtige materialer, at 3XN skal væbne sig med

tålmodighed. Der er ifølge Kim Herforth Nielsen også stadig udfordringer, når det kommer
til at få de andre dele af værdikæden med på
den bæredygtige tænkning.
“Det kan være svært at overbevise bygherrerne om, at det er en god ide. At få folk med
på at tænke mere langsigtet. Det kræver ofte en
længere proces, hvor vi i fællesskab udvikler de
konkrete projekter. Det er en af grundene til, at
vi fra første skitse fokuserer på partnerskaber,”
siger han.
Den kreative direktør så gerne, at fremtidens partnerskaber kunne skabe mere plads
til og fokus på bæredygtigheden gennem hele
processen.
“Jeg så meget gerne, at vi gik i retning af
partnerskaber på tværs i sektoren, hvor det ud
over at handle om funktionalitet og økonomi
også i højere grad kunne blive plads til en fælles
dialog og proces omkring det at tænke holistisk
og bæredygtigt – og dette ikke blot i visionen
for byggeriet, men at det blev noget, man tog
med hele vejen igennem byggeprocessen,” siger
Kim Herforth Nielsen •

afe@mm.dk

bygningen, i forhold til hvordan arkitektens intention var. Det skulle gerne kvalificere hele designprocessen til at medtænke forskellige
former for adfærd og handlinger og derved opnå mere velfungerende
bygninger,” siger Mille Sylvest.

ter kigge på, hvordan folk bruger de bæredygtige systemer, om de bruger
dem rigtigt, eller om der er noget i designet, der forhindrer dem i at have
en bæredygtig adfærd.”

På hvilken måde kan arkitekturpsykologi hjælpe til at fremme bæredygtighed
i byggeriet?
“Den sociale bæredygtighed er klart i fokus inden for mit arbejde. Det
at kigge på brugen og oplevelsen af en bygning giver indblik i, om bygningen er velfungerende socialt set – f.eks. om der er mulighed for at blive inkluderet i fællesskabet, og om der er de rette sociale samlingssteder,
som folk kan benytte til at mødes. Der er også et miljømæssigt potentiale
i at kigge på brugernes adfærd i bygningen, hvis f.eks. energiforbruget er
højere end det, man regnede med i designprocessen. Der kan man bagef-

Hvordan foregår det i praksis?
“Til mit ph.d.-projekt har jeg på flere forskellige måder forsøgt at afdække
brugernes opfattelse og forståelse af den konkrete bygning. Jeg har først
observeret folks adfærd i bygningerne, f.eks. hvor den sociale adfærd
foregår, hvad brugerne laver, og hvor de mødes. Derefter har jeg fulgt en
lang række medarbejdere i løbet af deres arbejdsdag og efterfølgende talt
med dem om deres adfærd i bygningen. Jeg har også lavet en række deciderede interview med brugerne. Det tilsammen giver mig en forståelse
af, hvordan brugerne oplever og bruger bygningen, og hvorvidt det harmonerer med arkitektens intention.”
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Powerhouse Kjørby:

Renoveret energipositivt
kontorbyggeri
DE TEGNER FREMTIDEN

P

owerhouse Kjørby i Oslo-forstaden
Sandvika er den første kontorbygning i verden, der er blevet renoveret
til at producere mere energi, end den
bruger. Regnestykket tæller vel at mærke også
energi til produktion af materialer i bygningen,
samt nedrivning og genbrug efter endt levetid.
Renoveringen er udført med fokus på en række
energieffektive løsninger i forhold til ventilation, belysning og materialevalg samt lokal energiproduktion i form af solceller, der producerer
energi både til eget forbrug og til el-nettet.
Ved at etablere et stærkt partnerskab på
tværs af alle aktører i renoveringsprocessen,
inklusive grønne vidensorganisationer og universiteter, er Powerhouse Kjørby et eksempel
på, hvordan nye samarbejder kan skabe nye

Foto

standarder for bæredygtigt byggeri. Partnerne planlægger en tilsvarende renovering af en
bygning i Trondheim.

Hvorfor en bæredygtig løsning?
Den lange levetid på bygninger – særligt i udviklede lande – gør renovering til en forudsætning for, at den byggede masse, som p.t.
står for 40 pct. af alt energiforbrug globalt,
kan levere tilstrækkelige CO2-reduktioner til,
at klimaforandringerne kan håndteres. Ved at
optimere, kombinere og nytænke eksisterende
teknologier har partnergruppen bag Powerhouse Kjørby bevist, at det er muligt at renovere til energipositiv standard selv under kolde
klimatiske forhold, hvor varmebehovet er højt
og solens stråler sparsomme.

Ketil Jacobsen
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Den tredobbelte bundlinje
Miljø
Bygningens solceller har en kapacitet på over
200.000 kWh eller 41 kWh/m2 i bygningen.

Socialt
Renoveringen har forbedret belysning og
ventilation, hvilket bidrager til et bedre
indeklima og arbejdsmiljø for brugerne.

Økonomisk
Renoveringsudgifterne bliver tilbagebetalt
gennem bygningens levetid i kraft af lavere
driftsomkostninger. Bag projektet står Snøhetta,
Skanska, ZERO, Sapa, Hydro, Asplan Viak og
Entra eiendom AS.

BÆREDYGTIGT BYGGERI
STORMER FREM
Bæredygtigt byggeri boomer på det globale marked. Og forventningerne for de kommende år
er, at markedet fortsat vil vokse støt. Potentialet er også erkendt i den danske byggebranche, og
branchen står på flere områder stærkt.
PERSPEKTIV

Voksende politisk fokus
Byggeriet trækker på flere områder store veksler på vores miljø. Ifølge FN’s miljøprogram,
UNEP, står vores bygninger i dag for omkring
40 pct. af det globale energiforbrug og en tredjedel af den samlede globale udledning af drivhusgasser. Når det kommer til brugen af vand
og ressourcer, er bygningerne også en storforbruger. 25 pct. af det globale vandforbrug og 40
pct. af samtlige de globale ressourcer går til at
ventilere, opvarme, nedkøle og drifte den eksisterende bygningsmasse.
Med tiltagende urbanisering, udvikling af
flere megabyer – dvs. byer med mere end 10
mio. indbyggere – og et generelt velstandsløft
de kommende år, står vi over for yderligere stigninger i ressourceforbruget i byggeriet – hvis vi
fastholder status quo. Derfor er der i dag, i takt
med at der på globalt plan er stigende fokus på
at nedbringe energi- og ressourceforbruget,
også øget opmærksomhed på bygningernes
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Markedet for bæredygtige
byggematerialer boomer
Det globale marked for grønne byggematerialer 2014-2020, fordelt på kiloton og
mia. dollar.
Indtægter

Kiloton

127,5

MM

2020

2019

2018

2017

2016

2015

5.500

vinder stærkere indpas og der udvikles bedre
og mere konkurrencedygtige bæredygtige produkter og løsninger.
Rapporten “Global Green Building Market
Outlook 2020” fra Research and Markets forudser således, at det globale marked for bæredygtigt byggeri gennemsnitligt vil stige 13 pct. om
året fra 2015 til 2020. Alene det globale marked
for grønne materialer forventes at stige fra omkring 127 mia. dollar i 2014 til 255 mia. i 2020
– en årlig stigning på 12 pct. Se figur 1.
“Bæredygtighed er en hurtigt voksende
trend, og markedet vækster markant. Der er
flere og flere lande, som har erkendt, at det er
vigtigt at bygge bæredygtigt i fremtiden, og
stadig flere aktører i branchen, som arbejder
med at udvikle, afprøve og implementere bæredygtighedstænkningen i byggeriet,” siger
Mette Qvist, som er direktør for den danske
gren af den internationale organisation Green
Building Council, der arbejder for at fremme
bæredygtigt byggeri i ejendoms- og byggebranchen.

2014

K

ina har de seneste år opstillet en række grønne målsætninger for fremme
af bæredygtighed i landets enorme byggesektor, for derigennem at
nedbringe kinesernes enorme energiforbrug.
Blandt andet har regeringen i Beijing et mål om,
at 30 pct. af alt nybyggeri skal have en grøn certificering i 2020.
For at kunne opfylde den målsætning har
regeringen og en række lokale myndigheder,
inspireret af blandt andre danske erfaringer,
igangsat flere pilotprojekter, som skal vise mulighederne for grønnere byggeri og grønnere
byudvikling.
Et af disse projekter er Nanjing Green
Lighthouse, som er placeret i Nanjings nye
grønne byudviklingszone og stod færdig i
2015. Danske Cowis kinesiske afdeling har i
samarbejde med arkitektfirmaet Archiland
International designet bygningen og udviklet
dens avancerede lavenergikoncept. Nanjing
Green Lighthouse er i dag en kontor- og konferencefacilitet, men den fungerer i høj grad
også som et udstillingscenter for bæredygtighed og byplanlægning. Bygningen er direkte
inspireret af det danske Copenhagen Green
Lighthouse, der var Danmarks første offentlige CO2-neutrale bygning, som et konsortium
bestående af Hellerup Byg, Christensen & Co.
Arkitekter og Cowi stod bag.
Kina er langtfra det eneste land, som de seneste år har sat fokus på byggeriets betydning
for den grønne omstilling og på at udvikle
klare mål for og identificere best practices, når
det kommer til at tænke bæredygtighed ind i
byggeriet.
På tværs af landegrænser er bæredygtigt
byggeri kommet på dagsordenen, og det globale marked vokser massivt. Markedet for bæredygtigt byggeri oversteg i 2015 490 mia. dollar,
hvilket er en vækst på 28 pct. siden 2013.
Og der er ikke noget, der tyder på, at udviklingen er ved at stagnere. Tværtimod tyder alt
på, at væksten vil fortsætte og forstærkes, i takt
med at den miljø- og klimapolitiske dagsorden

FIGUR 1 — Det globale marked for
grønne materialer forventes at stige fra
omkring 127 mia. dollar i 2014 til 255
mia. dollar i 2020. Det svarer til en
årlig stigning på 12 pct.
KILDE — “Green Building Materials Market for
Framing, Insulation, Roofing, Exterior Siding,
Interior Finishing and Other Applications for
Public facilities, Education, Commercial and
Industrial, Healthcare, R&D Centers,
Residential and Other End-users – Global
Industry Perspective, Comprehensive Analysis,
and Forecast, 2014 – 2020”, Zion Research, 2015.

rolle i den bæredygtige omstilling, og på hvordan man kan mindske bygningernes negative
fodaftryk på vores klima og miljø.
“Der er brug for at tænke mere i bæredygtigt byggeri – og der er brug for nye løsninger
og innovation, som kan mindske byggeriets aftryk på miljøet, hvis landene de kommende år
skal nå i mål med de ambitioner, de hver især
har for energioptimering og CO2-reduktioner,”
siger Thorkild Ærø, direktør for Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, ved Aalborg Universitet, København.
De seneste år har der været et stigende politisk pres for at gøre byggeriet mere grønt, med
nye rammebetingelser og stigende fokus på
bæredygtigheden i nybyg og i den eksisterende
bygningsmasse.
Ud over at Kina har formuleret ambitioner
om at bygge mere energirigtigt, igangsatte
UNEP sidste år The Sustainable Buildings and
Construction Programme – et initiativ, som
direkte sigter mod at fremme bæredygtigt byggeri i FN’s medlemslande. Byggeriet er også udråbt som en væsentlig driver for at opnå de klimamål, som EU har sat sig for frem mod 2030.
Flere EU-lande – herunder Tyskland, Østrig,
Sverige og Schweiz – har gennem en årræk-

ke satset betydelige ressourcer på at fremme
bæredygtigt byggeri via en vifte af forskellige
indsatser inden for f.eks. demonstrationsbyggerier, forskningsprogrammer, støtteordninger
etc. Både i USA, Canada og Australien har man
også formuleret nye krav og certificeringsordninger, som har direkte fokus på at fremme bæredygtigheden inden for byggeriet.
Og det er ikke kun på miljøsiden, at presset
øges på byggeriet. Der er fra flere sider også en
voksende bevidsthed om, at fremtidens byggeri ikke “blot” skal være energireducerende.
Udviklingen af megabyer, den tiltagende urbanisering og en voksende global middelklasse skaber en række sociale og sundhedsmæssige udfordringer, som fremtidens byggeri
også skal tage højde for. Derfor går hele markedet for bæredygtigt byggeri ifølge Brian Edwards, professor emeritus på Edinburgh Universitet og mangeårig forsker i udviklingen af
bæredygtigt byggeri, mod et større fokus på
sundhed og trivsel.
“I dag ser vi et skifte i forståelsen af bæredygtighed. For 10 år siden var fokus på energieffektivitet, klima, reduktion af CO2-udslip og
på at forbedre den miljømæssige performance.
I dag indebærer bæredygtighed i høj grad et fo-

Der er flere og
flere lande, som har
erkendt, at det er vigtigt
at bygge bæredygtigt
i fremtiden, og
stadig flere aktører i
branchen, som arbejder
med at udvikle, afprøve
og implementere
bæredygtighedstænkningen i byggeriet.
Mette Qvist
Direktør, Green Building Council Denmark

Bæredygtigt byggeri er sundt byggeri

“S

undhedsagendaen driver den bæredygtige dagsorden i disse år, og den er dermed bestemmende for den måde, hvorpå vi skal designe og udvikle vores byggede miljø. Fremtidens byggeri skal være lig med livskvalitet og sundhed – både fysisk
og psykisk.”
Det siger professor emeritus fra Edinburgh Universitet Brian
Edwards. Han har i mange år forsket i bæredygtigt byggeri og har
blandt andet udgivet bøgerne “Rough Guide to Sustainability” og
“Green Buildings Pay”. Den sidste evaluerer forskellige grønne bygningers performance ud fra sociale, økonomiske og miljømæssige
parametre.
Ifølge Brian Edwards er det i dag langtfra nok at tænke bæredygtighed som udelukkende grønne bygninger. Det nytter ikke at bygge
et energirigtigt hus, hvis det ligger midt i en voldsomt forurenet by,
hvis ambitionen er at bygge bæredygtigt.
“I dag ser vi et skifte i måden, hvorpå vi forstår og arbejder med
bæredygtighed. For ti år siden var fokus på energieffektivitet, klimaet, reduktion af vores CO2-udledning og på at forbedre den miljømæssige performance. I dag indebærer bæredygtighed i høj grad
et fokus på livskvalitet og sundhed, og det påvirker selvfølgelig også
byggebranchen og udviklingen i markedet for bæredygtigt byggeri,”
siger Brian Edwards.
Det stiller krav til byggebranchens måde at tænke og arbejde med
bæredygtighed på og ikke mindst dens evne til at tænke bæredygtighed i et holistisk perspektiv. Når vi designer og bygger både boliger,
erhverv, bydele og hele byer, vil vi i højere grad tage afsæt i, om byggeriet er godt for sundheden og for menneskers trivsel.
“At bygge bygninger og bymiljøer ud fra en ambition om at bygge
sundt stiller nye krav. Det ændrer den måde, vi skal gå til det at bygge
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på, og den måde, hvorpå branchen arbejder med bygninger. Det kræver, at man kigger på, hvordan man optimerer de sociale og sundhedsmæssige aspekter i en konkret byggeproces,” siger professoren.
Et øget fokus på sundhed stiller også krav til myndighedernes
forståelse af og forsøg på at fremme bæredygtigheden i byggeriet.
“Der er i flere lande stadig et fastgroet syn på bæredygtighed
som energioptimering, når der skal udarbejdes bygningsreglementer og nye bygningskrav. Derfor er der brug for, at myndighederne forholder sig til, hvordan de gennem lovgivning og regler
kan promovere sundhed, f.eks. gennem krav om brug af naturlige
materialer. Jeg så gerne, at man fra myndighedernes side bliver
bedre til at kigge på bæredygtighed ud over energi. Der er behov
for, at man ser på regulering som redskab til at fremme en mere holistisk tankegang. Problemet med super energieffektivt byggeri er,
at det ikke altid fører til en sundere livsstil, for når alt kommer til
alt, hvem ønsker så at leve i en termoflaske?” siger Brian Edwards.
Han er ikke blind for, at det at bevæge
sig fra energieffektivitet til et bredere fokus på sundt byggeri kan være en kompleks nød at knække.
“Det er meget mere komplekst at
tænke bæredygtigt byggeri ud fra sociale og sundhedsmæssige aspekter.
Men kan man lykkes med at kombinere energieffektivitet med et fokus
på borgernes sundhed og trivsel, så
står man også over for nogle langt
større fordele og kvalitetsmuligheder for byggeriet,” siger han.

›

Bæredygtigt byggeri rykker – særligt i udviklingslandene
Andel af respondenter, hvis firmas opgaveportefølje består af mere end 60 pct. grønne projekter, 2015 og 2018.
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FIGUR 2 — Der er på tværs af lande og verdensdele tiltro til, at der frem til 2018 vil være en generel stigning i andelen af bæredygtigt byggeri.
De største stigninger forventes i lande som Sydafrika, Indien og Mexico.
KILDE — ‘World Green Building Trend 2015’, World Green Building Council, 2015.

kus på livskvalitet og sundhed, og det påvirker
selvfølgelig også byggebranchen og udviklingen
i markedet for bæredygtigt byggeri,” siger Brian
Edwards.

Branchen tror på mere bæredygtighed
Det er ikke kun på de politiske kontorer og
blandt verdens klimaforkæmpere, at bæredygtigt byggeri i dag har en fremtrædende position.
I branchen er bæredygtigheden også ved at
slå igennem, og antallet af bygninger med forskellige bæredygtige certificeringer boomer på
globalt plan. Se tekstboks.
Og der er globalt set en voksende erkendelse i selve byggebranchen af, at branchen vil og
skal gå i en mere bæredygtig retning de kommende år. En undersøgelse lavet af Green Building Council viser således, at andelen af virksomheder, der forventer, at mere end 60 pct.
af deres projekter vil være certificerede som
grønne, vil stige fra nuværende 17 pct. til 33 pct.
i 2018. Undersøgelsen er lavet med respondenter i 60 forskellige lande – både udviklings- og
udviklede lande.
“Forståelsen af, at man i fremtiden skal bygge mere bæredygtigt, er ved at vinde indpas i
branchen – og flere og flere går den vej,” siger
Mette Qvist.
Undersøgelsen viser desuden, at forventningerne er størst i udviklingslandene og i de
lande, som i disse år oplever et massivt byggeboom i byerne som følge af øget vækst og urbanisering. Det er således i lande som Sydafrika,
Indien og Mexico, at branchen vurderer, at stigningen i bæredygtigt byggeri vil være størst de
næste tre år. Se figur 2.
Herhjemme har man også fået øjnene op for

det voksende globale marked for bæredygtigt
byggeri. SR-regeringen lancerede i 2014 den nye
byggepolitiske strategi, “Vejen til et styrket byggeri i Danmark”, hvor bæredygtighed var et helt
centralt nøgleord. I 2015 kom der så en deciceret
“Bæredygtighedspakke” med en række konkrete
tiltag for at fremme bæredygtigt byggeri i den

danske byggebranche. Dengang lød visionen fra
daværende klima-, energi og bygningsminister
Rasmus Helveg Petersen, at “det er min vision, at
bæredygtigt byggeri bliver en dansk styrkeposition. Bæredygtigt byggeri kan bidrage til at løse
vores klimaudfordringer og samtidig give os en
international konkurrencefordel”.

Internationalt certificeringsboom
I takt med det øgede fokus på bæredygtigt byggeri har Green Building Council
udviklet en række standarder, koder og certificeringssystemer, som i dag bruges
flittigt rundt omkring i verden. Det er certificeringsordninger, der bruges til at
dokumentere bygningers bæredygtige niveau og dermed fungerer som en driver
og sikkerhed for, at de byggerier, som i dag er under opførelse, reelt bygges bæredygtigt.
Blandt de mest kendte certificeringssystemer er det engelske BREEAM, amerikanske LEED og DGNB, som udspringer fra Tyskland, men som i dag også er det
certificeringssystem, man har valgt at bruge i Danmark.
Fællesnævneren for de tre certificeringssystemer er, at de tildeler et byggeri
point i forhold til en række funktioner og forhold, som understøtter en bæredygtig byggeproces og et bæredygtigt slutprodukt. De vurderer faktorer som placering og vedligeholdelse af byggeplads, vandforbrug, energi og byggematerialer,
og beboerkomfort og sundhed.
Brugen af denne type certificeringer er i vækst. Alene LEED, som er den mest
benyttede certificering globalt set, var i august sidste år involveret i 72.500 igangværende byggeprojekter, mod godt 60.000 i 2013.
Et konkret eksempel er Columbia, som i dag er et af de hurtigst voksende markeder, når nab ser på udgifter brugt på byggeri. Ifølge Green Building Council er
landet det fjerdestørste marked for LEED-byggeri i Sydamerika, og andelen af
byggerier med LEED-certificering voksede i 2014 med 20 pct.
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Vi ser det
voksende globale
fokus på
bæredygtighed
som en udvikling,
der rummer stort
økonomisk potentiale
for den danske
byggebranche. Der er
flere områder, hvor
danske virksomheder
har knowhow og
viden, som vil
blive efterspurgt de
kommende år. Så vi
ser meget positivt på
udviklingen.
Michael H. Nielsen
Direktør, Dansk Byggeri

I branchen ser man med fortrøstning på udviklingen, forklarer Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.
“Vi ser det voksende globale fokus på bæredygtighed som en udvikling, der rummer stort
økonomisk potentiale for den danske byggebranche. Der er flere områder, hvor danske virksomheder har knowhow og viden, som vil blive
efterspurgt de kommende år. Så vi ser meget
positivt på udviklingen,” siger han.
Også hos rådgivningsvirksomheden Cowi
har man stor tiltro til, at markedet vil vokse de
kommende år, og man regner fra virksomhedens side med, at der er flere markeder, som vil
kunne byde på ordrer og indtjeningsmuligheder de kommende år.
“Der er flere markeder, som er attraktive for
os. Eksempelvis er Mellemøsten et område, vi

Af Anna Fenger Schefte

har fokus på lige nu, fordi en stor del af deres
nuværende bygningsmasse står foran gennemgribende renoveringer. Både inden for renovering og nybyggeri efterspørges der bæredygtige
løsninger, hvilket skaber et stort markedspotentiale for danske leverandører og rådgivere,”
siger Michael S. Nielsen, udviklingschef i Cowi.

Vi står godt, men …
Den danske byggebranche står umiddelbart
godt i forhold til at få del i den forventede stigning i markedet for bæredygtigt byggeri.
Først og fremmest har vi et solidt funderet
bæredygtighedsbrand, som giver en god position på det globale marked. Vi har store eksporterende virksomheder inden for cleantech såsom
VELUX og Vestas. Vi har en stærk forskningsposition som leverandør af grøn innovation. Og
vi har en hovedstad, som i 2015 indtog pladsen
som den tredjemest bæredygtige by i verden
på The Sustainable Cities Index, som kigger
på både økonomiske, miljømæssige og sociale
aspekter af bæredygtighed. Se figur 3.
“Danmark forbindes med grønne løsninger
og bæredygtighed. Vi cykler, vi har vindmøller,
og vi har stærke grønne virksomheder. Det er i
høj grad et brand, som byggebranchen også har
mulighed for at kapitalisere på, når det handler
om det globale marked for bæredygtigt byggeri,” siger Mette Qvist.
Dertil har vi blandt andet stærke og succesfulde arkitektvirksomheder og store virksomheder, som står stærkt inden for energiforbrug.
“Der er flere dimensioner og områder, hvor
vi er gode i dag. Vi har succesfulde arkitekter,
som har et internationalt brand som leverandører af bæredygtigt byggeri. Vi er gode til
energiforbrug og indeklima og har flere store
rådgivningsvirksomheder, som er med internationalt,” siger Thorkild Ærø.
Dertil har vi en i global sammenligning
stærk tradition for at være frontløbere, når det
kommer til at fastsætte ambitiøse politiske mål
for bæredygtighed, blandt andet med målene
for vedvarende energi 2030 og 2050 og med
vedtagelsen af Bygningsreglement 2010, 2015
og 2020, hvor der stilles direkte krav til reduktion af energiforbrug i byggeriet.
Men der er også en række barrierer for, at flere i den danske byggebranche kan få succes på
det globale marked. En af de store er, at vi skal
blive bedre til at tænke og udvikle bæredygtigt
byggeri med afsæt i de tre dimensioner.
“I Danmark er vi er gode til energioptimering, og vi er også meget langt fremme internationalt set. Det halter mere, når det kommer til
gå skridtet videre til den målbare bæredygtighed med de tre søjler – miljø, økonomi og det
sociale,” siger Mette Qvist og peger på, at her er
en række af vores nabolande længere fremme.
Det understøttes af Kurt Emil Eriksen, som
er medlem af bestyrelsen i Ingeniørforenin-

afe@mm.dk
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København i top på
bæredygtighed
Top-ti over bæredygtige byer i verden
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FIGUR 3 — København er den tredjemest bæredygtige by i verden målt på
miljømæssig, social og økonomisk
bæredygtighed. Derudover er det
bemærkelsesværdigt, at europæiske byer
dominerer listen med syv ud af de ti
øverste pladser.
KILDE — Sustainable Cities Index, 2015.

gens fagtekniske netværk, IDA BYG. Han peger
på, at det er vigtigt med krav og politiske ambitioner, der fremmer en bredere tilgang til bæredygtighed.
“Vi er låst fast. Der er brug for et paradigmeskifte. Vi skal flytte fokus fra energi til bæredygtighed i et bredere perspektiv. Det kræver en ambitiøs og langsigtet lovgivning, hvor
kravene rækker ud over krav til den enkelte
bygnings energiforbrug og i stedet kigger på
at fremme helhedstænkning og systemløsninger,” siger han.
Derfor er der behov for, at branchen selv går
proaktivt med på ambitionen om, at man har
en rolle at spille på det globale marked – og det
skal ske gennem stærke partnerskaber og stærke værdikæder i branchen, mener Michael S.
Nielsen fra Cowi.
“Vejen frem, når det kommer til kapitalisering på et globalt marked, går gennem de
brede samarbejder og vores evne til at udvikle
systemløsninger, der tænker hele værdikæden
med. Evner vi dette, tror jeg, at branchen er godt
rustet de kommende år. Derfor skal vi i Danmark blive bedre til at produktudvikle gennem
at involvere leverandører, vidensinstitutioner,
udførende og rådgivere – dette skaber innovation og hermed produkter med større eksportpotentiale,” siger han •

Green Solution House:

Bornholm fremviser de
nyeste grønne teknologier
Den tredobbelte bundlinje

DE TEGNER FREMTIDEN

G

reen Solution House i Rønne er et videns- og konferencecenter designet
som et demonstrationsrum for den
nyeste udvikling inden for bæredygtigt byggeri. Bygningen er baseret på kriterierne for Active House-visionen og inspireret af
vugge-til-vugge-filosofiens kredsløbskoncept.
Den er certificeret efter de danske DGNB-kriterier. En særlig feature er et personligt monitoreringskort, der informerer hver enkelt gæst
om vedkommendes påvirkning på bygningens
energibalance gennem live simulationer.
Green Solution House kombinerer komfort
og bæredygtighed ved hjælp af indendørs planteanlæg med lokale, vilde planter, der fungerer
som levende solafskærmning, samt biologisk

Foto

vandrensning og et klimatilpasset haveanlæg.
Byggeriet er designet med en modulopbygget
solcellefacade, der producerer energi til bygningen. Tanken bag designet er, at delene skal
kunne skilles ad og løbende forbedres, hvilket
sikrer, at Green Solution House forbliver stateof-the-art.

Hvorfor en bæredygtig løsning?
Gennem en holistisk tilgang, der inkluderer
energi, vandhåndtering, biodiversitet, luftkvalitet og materialevalg, fremviser dette byggeri
de nyeste teknologiske muligheder til konferencecentrets gæster og er med til at skubbe
grænserne for, hvad der er muligt indenfor bæredygtigt byggeri.

3XN
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Miljø
Bygningen er certificeret efter DGNB-systemet, der
kvalificerer bæredygtigt byggeri, og viser, at det er
muligt at kvantificere byggeriets profil på baggrund
af en række grønne parametre.

Socialt
Green Solution House fremmer samarbejde mellem
grønne ildsjæle på Bornholm og styrker lokale
virksomheder ved at benytte lokale ressourcer.

Økonomi
Byggeriet har skabt 70-80 job i turistsektoren på
Bornholm. Bag projektet står Green Solution House
og 3XN Architects.

Frontløber / Entreprenør

“CIRKULÆR FORSTÅELSE
ER DET NYE SORT”
Hos entreprenørvirksomheden NCC mener man, at fokus på totaløkonomi er vejen til mere
bæredygtighed. Derfor sætter NCC sig gerne selv for bordenden og udfører totalentreprise,
fortæller bæredygtighedschef i koncernen Vibeke Grupe Larsen.
PORTRÆT

I

det trafikerede kryds mellem Tobaksvejen
og Gladsaxe Ringvej rejser der sig en klippelignende bygning. Facaden er dækket af
asymmetriske aluminiumsplader, der ændrer farve efter solen. Glaspartier spejder frem
mellem pladerne. Trapper i forskellige niveauer, brudt af grønne planter og træer, leder hen
til indgangspartiet. Under jordoverfladen er et
væld af faskiner klar til at lede regnvand væk.
Bygningen hedder Gladsaxe Company House
og er ejet af PensionDanmark. Her har entreprenør- og udviklingsvirksomheden NCC til huse
sammen med en række andre lejere. Områdechefen for bæredygtighed i NCC, Vibeke Grupe
Larsen, viser rundt i den lyse bygning med højt
til loftet. Hun fortæller, at bygningen som den
første i Danmark er blevet præmieret med platin inden for bygningscertificeringsordningen
DGNB. Bygningen illustrerer dermed NCC’s totaløkonomiske tanke om, at et nybyggeri ikke
kun skal være miljømæssigt rigtigt, men også
skal kunne betale sig rent økonomisk og være
rart at være i for brugerne.
NCC’s danske domicil fungerer samtidig
som et slags grønt visitkort, der viser, at entreprenørvirksomheden selv tager teten i forhold
til bæredygtighed. Netop bæredygtighed er et
område, som NCC gerne vil fokusere på, og Vibeke Grupes opgave er at give sine kolleger en
grundforståelse af, at bæredygtighed er vejen
frem – og at den vej er belagt med tværfagligt
samarbejde, helhedsorienteret tilgang og cirkulær forståelse fra vugge til vugge. Se tekstboks.

Holistisk totalentreprise
NCC Danmark har fire forretningsområder: bygninger, infrastruktur, industri og projektudvikling. Dermed har virksomheden mulighed for
både at være fagentreprenør på et byggeri og at
påtage sig opgaven som totalentreprenør. Det
sidste vil NCC gerne videreudvikle i fremtiden,
for som Vibeke Grupe Larsen peger på:
“Det er betydeligt nemmere at sikre sammenhæng i hele værdikæden, når vi får lov at
sidde for bordenden. Entreprenører kan være
berygtede for at skumme fløden og efterlade
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Gladsaxe Company House er NCC’s danske domicil. Bygningen var den første kontorbygning herhjemme,
der opnåede DGNB-certificering i platin.

blødende ingeniører og arkitekter i deres kølvand. Men vi vil gerne påtage os hele loopet for
at sikre, at ingeniører og arkitekter er med i et
transparent win-win-forløb for alle, ikke mindst
kunden,” siger hun.
Når NCC skal byde på en totalentreprise,
starter arbejdet ofte i salgsorganisationen,
som skaber den første kontakt og udformer et
tilbud med det nødvendige setup af rådgivere,
arkitekter og konsulenter. Herefter sendes projektet i udbud af bygherren. Når NCC vinder et
projekt, og tilbuddet accepteres, leder det videre til første spadestik, udførelse og aflevering
til bygherren. Men i fremtiden skal processen
ikke slutte der, fortæller Vibeke Grupe Larsen:
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“Hvis man kun tænker i anlægsomkostninger på den gammeldags måde, er det meget dyrt
at indtænke bæredygtighed. Men hvis billedet
skifter og entreprenøren tager ansvar for bygningens videre liv og drift, giver det en anden
og mere helhedsorienteret beregning. For det
samlede liv for en bygning er meget længere og
dyrere end kun opførelsen.”

Tjener sig hjem på den lange bane
Og bygningers cirkulære liv er netop i disse år
et af de helt store fokusområder i byggebranchen. Det indebærer et helhedsorienteret syn,
hvor cirklen består af både selve opførelsen af
byggeriet, inklusive materialeforbrug, og den

›

Den helhedsorienterede byggeproces er vejen til bæredygtighed
Der er lang vej og mange led fra idé til færdig bygning. Når et byggeri skal
gøres bæredygtigt, kræver det en helhedsorienteret byggeproces, hvor alle de
forskellige led er opmærksomme på bæredygtige løsninger.
Processen fra den første idé til en bygning står færdig, er lang, og mange forskellige aktører
indgår i processen. Derfor er det nødvendigt at fokusere på hele designprocessen, når man vil
gøre sit byggeri så bæredygtigt som muligt. Den helhedsorienterede designproces er inspireret
af Brundtland-rapporten fra 1987 og tager hensyn til både de sociale, miljømæssige
og økonomiske aspekter af bæredygtighed.

Bygningsejer
Er initiativtager til byggeriet.
Bygningsejeren kan være alt fra
ejeren af et enfamilieshus til
kommuner og virksomheder.

Bygherre
Bestiller og betaler for byggeriet.
Bygherren kan være den samme
som bygningsejeren, men det kan
også være, at ejeren har givet
opgaven til f.eks. et ingeniør- eller
entreprenørfirma.

Investor
Medfinansierer byggeriet.
Et eksempel på en investor kan
være et pensionsselskab, eller
andre selskaber med langsigtede
investeringer for øje.

Bygherrerådgiver
Hjælper bygherren med udformning af
processen, herunder indgåelse
af aftaler. Der er ikke altid en bygherrerådgiver, men det kan f.eks.
være arkitekter, ingeniører
eller entreprenører.

Brugere
De mennesker, der kommer til at
bruge byggeriet i praksis. Brugeren
kan være den samme som bygningsejeren, f.eks. en familie, der bygger et
nyt hus. Det kan også være ansatte i
firmaer, der lejer sig ind i store
nybyggede kontorfællesskaber.

Producenter,
leverandører og forhandlere
Producerer og leverer materiale til
byggeriet, som går gennem en
kæde fra producent til leverandør
og forhandler. Her køber
entreprenøren materialet
til byggeriet.

Bygningsansvarlig
Har det daglige ansvar for drift og
vedligeholdelse af bygningen efter
opførsel. Det kan f.eks.
være en vicevært.

Entreprenør
Står for selve byggeriet. Entreprenøren kaldes også den udførende.
Her udvælges præcis, hvilke
materialer der skal bruges,
og på hvilken måde.

FIGUR 1
KILDE

Mandag Morgen
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Konsulenter
Rådgiver om, hvordan byggeriet kan
blive så bæredygtigt som muligt.
Det kan være helt andre faggrupper
såsom antropologer, biologer,
økonomer etc. Også landskabsarkitekter kan være med til at
tage sig af nærmiljøet.

Arkitekt
Tegner byggeriet og vælger, hvilke
entreprenører der skal udføre hvad.
Hvis der er tale om en totalentreprise, er
det entreprenøren, som udvælger
arkitekterne. Arkitekten har mulighed for
at skabe det store bæredygtighedsoverblik.
Arkitekterne skal have indgående viden
om de tilgængelige bæredygtige løsninger.

Ingeniør
Beregner, hvordan bygningen
teknisk skal konstrueres, etc. Også
ingeniører kan skabe overblik over
bæredygtighed i hele processen.

efterfølgende drift og genanvendelse, når den
engang skal rives ned.
“Cirkulær forståelse er det nye sort i byggebranchen. Vi begynder at opnå en forståelse for,
at bæredygtighed giver værdi og mening,” mener Vibeke Grupe.
Men cirklen kommer kun til at hænge sammen i en økonomisk helhedsbetragtning, hvis
der sker en overordnet indsats. NCC vil gerne
vise, hvorfor det ikke er nok kun at fokusere på
den første del af cirklen, altså selve byggeprocessen, men at det derimod er nødvendigt med
et langsigtet blik på bygningens samlede liv:
“Pengene kan f.eks. ligge i, at vi viser investorerne, at de har en god businesscase de næste 100 år. Og der er kommet nye udbudsregler,
som netop åbner for, at man kan lave den slags
levetidsbetragtninger,” siger Vibeke Grupe.
De nye udbudsregler kan nemlig betyde, at
når ordregiver går efter det tilbud, der giver bedst
mening økonomisk, kan man inddrage total- og
livscyklusomkostninger som tildelingskriterier. I det regnestykke skal både indkøbspris og
drifts- og bortskaffelsesomkostninger regnes
med. Det er også muligt at inddrage livscyklusanalyser, hvor man ud over totalomkostningerne tager hensyn til klima- og miljøpåvirkning.
Muligheden i den nye udbudslov for at fokusere
på de samlede omkostninger medfører dermed
et tiltrængt fokus på levetidsperspektivet, siger
Vibeke Grupe og fortsætter:
“Fordelen ved bæredygtighed ligger i, at
når man bygger af bedre kvalitet, så holder det
længere og bedre. Men god kvalitet koster forholdsmæssigt mere i anlægsomkostninger. Når
man derimod tænker totaløkonomisk, kan den
gode kvalitet værdisættes, ved at bygningen i
en helhedsvurdering har forholdsmæssigt færre omkostninger på den lange bane. Og det må
nødvendigvis også være i kundens interesse.”

Materialer i fokus
I Gladsaxe Company House er der tænkt på både
miljø og mennesker. Når man går ned ad den
brede trappe i midten af huset, er der kun svag
støj, selv om der sidder mennesker og snakker i
sofakrogene, mens andre brygger kaffe i et af de
små tekøkkener eller er på vej til møde. Dybere
inde i konstruktionen vidner valget af træ også
om omtanke for miljøet. 90 pct. af træet i byggeriet er FSC-certificeret, hvilket betyder, at det
kommer fra bæredygtigt skovbrug. Den cirkulære tankegang viser sig ved, at overskudstræet
fra byggeriet er blevet til spånplader, møbler,
kunst og lignende.
Der har været langt over 100 producenter involveret i byggeriet af domicilet, og producenterne og leverandørerne er vigtige led i byggekæden. Se figur 1. I Danmark har der i forhold til
bæredygtighed traditionelt været mest fokus på
energioptimering, men materialer er også ved
at komme ind i billedet, fortæller Vibeke Grupe.
Derfor har NCC f.eks. etableret samarbejder med leverandører, hvor de sammen raffinerer produkterne, så både NCC og leverandøren kan tjene penge på dem, samtidig med at
det også kommer kunden til gode. Et eksem-

Cirkulær økonomi får verden
til at hænge sammen
Den cirkulære tankegang er et opgør med den industrielle, lineære tankegang
om producér-brug-og-smid-væk. I den cirkulære verden ender produktet ikke sit
liv på lossepladsen, men bliver i stedet set i en større sammenhæng, hvor målet er, at der ikke produceres affald og forurenes. I en cirkulær verden har hvert
eneste element sin funktion, som ikke kun gælder her og nu, men også rækker
ud i fremtiden. Cirkulær økonomi bygger på cradle-to-cradle-tankegangen, hvis
filosofi er, at:

✳ Alt kan tjene som næring for noget andet, ligesom i naturen.
✳ Energi skal komme fra vedvarende kilder som sol og vind.
✳ Mangfoldighed er et gode, f.eks. flere lokale løsninger og mere biodiversitet.
I cradle-to-cradle er alt enten en del af et biologisk eller et teknologisk kredsløb. Det biologiske kredsløb betyder, at varer skal produceres, så de er biologisk
nedbrydelige og uden kemikalier. Det tekniske kredsløb henviser til upcycling
af materialer. Upcycling betyder, at materialer og produkter kan genbruges og
sammensættes på nye måde, der tilfører mere værdi, end originalen havde. Der
er ressourcemangel i verden, men alligevel kasseres mange produkter efter endt
brug, selv om komponenter i dem egentlig sagtens kan genbruges. Samtidig medfører upcycling et fokus på deleøkonomi ud fra et princip om, at de fleste typisk
har mere brug for et produkts funktion end selve produktet, og at de derfor ikke
behøver eje det, men i stedet kan dele det med andre.
The Cradle to Cradle Product Innovation Institute i USA og Holland har opstillet en certificeringsmodel med fem kriterier, der kan bruges til at vurdere materialer. Først og fremmest skal der i et produkt være så få stoffer som muligt, der
er skadelige for miljøet. Produktet skal for det andet være lavet af materialer, der
kan indgå i det biologiske eller tekniske kredsløb. For det tredje skal produktet
bygge på vedvarende energi, og for det fjerde skal spildevandet fra processen
være så rent, at det kan drikkes. For det femte skal virksomheden leve op til standarder om social ansvarlighed.
Også i EU-sammenhæng er den cirkulære økonomiske tankegang i fokus.
Kommissionen har lige vedtaget en strategisk plan, der skal kickstarte EU’s omstilling til en cirkulær økonomi. Planen indeholder en oversigt over handlinger
og standarder på de forskellige områder i den cirkulære forståelse, altså produktion, forbrug, affaldshåndtering og markedet for genbrugte materialer. Konsulenthuset McKinsey forudser i en rapport fra 2015, at “den cirkulære økonomi kan
kvalificere sig som det næste store europæiske politiske projekt”.
Kilde

VuggetilVugge.dk og Europa-Kommissionen.

pel kan være et samarbejde om bæredygtighedscertificeret træ.
“I Danmark har det i mange år været energiforbrug frem for materialeforbrug, der var
afgørende. Det har en historisk baggrund i
oliekrisen i 1970’erne. Det har været centralt i
lovgivningen og har lagt grunden for et meget
stramt bygningsreglement, hvor Danmark har
været foran mange af de øvrige lande i Europa,”
fortæller Vibeke Grupe.
Men hun peger også på, at det snævre fokus
på energioptimering har betydet, at Danmark
nu er lidt bagud i forhold til bæredygtige materialer sammenlignet med andre lande i Europa.

Visualisering og livscyklusanalyser
En måde at visualisere materialeforbruget i et
byggeri på er gennem digitale processer. I NCC
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bygger man for eksempel virtuelle modeller i
programmet Virtual Design and Construction
(VDC), hvor man kan tilføje forskellige faggruppers oplysninger om produkters egenskaber for at optimere ressourceforbruget. F.eks. er
det bestemt ikke ligegyldigt, om en bygning er
nord- eller sydvendt, fordi lysindfaldet vil være
forskelligt og der derfor er brug for vinduer med
forskellige egenskaber. Ved at indbygge data
om kvalitet og miljøforhold i de virtuelle modeller sikrer man sig den rigtige miljøprofil på
de materialer, man skal bruge.
Derudover vil NCC lave livscyklusanalyser
for materialerne for at sikre, at de har så lidt
miljømæssig påvirkning som overhovedet muligt. Man kan også lave en livscyklusomkostningsberegning, hvor man regner på, hvad det
vil koste at vedligeholde og skifte bygningsdele
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ud. Her tager man med i betragtning, hvor længe elementerne kan holde, hvor ofte de skal udskiftes, og hvilken totaløkonomi der knytter sig
til det. Det kan f.eks. handle om, hvilken slags
mursten der holder længst tid og er lettest at
genanvende.
Vibeke Grupe Larsen forudser, at materialer
i fremtiden kommer længere op på bæredygtighedsdagsordenen, fordi det i lige så høj grad er
nødvendigt at se på det energiforbrug, der har
været brugt til at producere materialerne.

Involvér de blå mænd
Selv om de tunge skyer ikke levner megen plads
til, at solen kan kigge igennem denne februarformiddag, giver NCC’s kontorer et lyst udtryk.
Men på trods af dette brænder lamperne alligevel i mødelokalet, hvor interviewet foregår. Og
om brugerne tænder eller slukker lyset, åbner eller lukker for vinduer, eller skruer op for varmen,
er netop elementer som er svære at forudsige i en
byggeproces. F.eks. kan man få selvregulerende
lys, men det kan gøre brugeren irriteret, hvis
vedkommende ikke synes, der er lyst nok.
Hun forklarer, at det for en bygnings totaløkonomi kan være en fordel at give brugerne
medejerskab og nudge dem til at udvise en adfærd, der er i samklang med byggeriet. Det skaber samtidig social bæredygtighed, når brugerne trives i bygningen og er tilfredse med den.
“Brugerne skal kunne forvente, at der er rart
at være. Der må ikke lugte eller være for varmt
eller koldt. Det nære indeklima skal heller ikke
forhindre brugerne i at udføre deres arbejde ved
f.eks. at gøre dem syge. Det er derfor både i bygherrens og brugerens interesse, at indeklimaet
er så godt som muligt,” siger Vibeke Grupe.
Det kræver en større indsats og involvering af bygherre og brugere i de indledende faser. Det kan man bl.a. gøre ved at involvere de
driftsansvarlige, som kan være pedeller, varmemestre osv.:
“Der sidder en masse blå mænd, som har en
hulens masse værdifulde tommelfingerregler
for, hvordan man kan gøre tingene bedst muligt. Hvis de allerede i de indledende faser af en
byggeproces kan komme med al den knowhow,
har vi også en bedre chance for, at det samlede
projekt bliver vellykket,” forklarer hun.
NCC er lige nu i gang med at renovere tre ens
boligbygninger i tre forskellige faser. Det skaber en unik mulighed for at se, hvad der sker i
en renoveret bygning, og det er noget, NCC gerne vil have flere erfaringer med.
“Det giver os nogle nye bolde at spille med,
når vi f.eks. i andre byggeprojekter ikke har
nogen brugere med fra begyndelsen. Så kan vi
lade som om, ud fra den viden, vi har opnået.”
Certificering i platin
En så lav påvirkning på miljøet som muligt, en
god totaløkonomi på langt sigt og et behageligt
indeklima med god luft og akustik er nogle af

Af Caroline D. Christensen

Vibeke Grupe Larsen er områdechef for bæredygtighed i entreprenørvirksomheden
NCC. Hun mener, at bæredygtigt byggeri baseret på en cirkulær forståelse er fremtiden.

de parametre, som har indbragt Gladsaxe Company House DGNB’s certificering i platin. Også
kunstværket i kantinen, der ligner en snitflade
af et stort, gammelt træ med mange farverige
årringe, tæller positivt i vurderingen. Selv om
der findes mange typer af byggeri-certificeringer, satser NCC særligt meget på DGNB.
“DGNB er baseret på de standarder, der findes i EU, og som ligger til grund for medlemsstaternes byggelovgivning, og derfor retter vi
fokus mod det. Lovgivning er noget, der får byggebranchen til at rykke sig, og hver gang regeringen har lovet, at der vil komme stramninger,
har branchen udviklet sig,” siger Vibeke Grupe.
Hun kan sagtens forestille sig, at nogle af
de krav, der stilles i DGNB, finder vej ind i Bygningsreglementet. Især for investorer, som
f.eks. pensionsfonde, er det vigtigt at have
blikket rettet mod de ændringer, der kommer i
fremtiden. De ser nybyggeri som en langsigtet
investering, fortæller Vibeke Grupe.
“De vil bruge så lidt krudt som muligt på at
drive deres bygning, for at kunne tjene så man-

cdc@mm.dk
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ge penge som muligt. Det stiller nogle krav til
bygningerne om at være bæredygtige, hensigtsmæssige og bygget af de bedste materialer, så
de bliver så vedligeholdelses- og rengøringsfri
som muligt.”
Samtidig skal bygningerne kunne leve op til
de krav, som vil komme i fremtiden, så ejerne
ikke pludselig må rive dem ned eller tvinges til
at renovere dem for at kunne leve op til kravene.
Men ikke alle er endnu opmærksomme på
det skifte, pointerer Vibeke Grupe.
“Der er mange, som bare tænker: ‘Vi skal have
bygget her og nu og sælge med det samme.’”
Hun fortæller også, at mange af hendes kolleger i NCC siger, at bygherrerne ikke efterspørger bæredygtighed. Til det er hendes modsvar,
at det kommer de til i fremtiden, fordi vi alle
står på en brændende platform i forhold til klimaforandringer og ressourceknaphed.
“I NCC kan vi få lov at sætte aftryk, hvis vi selv
evner at gå planken ud. Hvis ikke, saver vi den
gren over, vi selv sidder på, fordi fremtidens byggeri vil være bæredygtigt,” siger Vibeke Grupe •

BÆREDYGTIGHED
ER ANDET END
ENERGIOPTIMERING
Fokus på bæredygtighed vokser i den danske byggebranche, men det tænkes stadig primært
som energioptimering. Der er behov for en mere strategisk tilgang til bæredygtighed.
Inspiration fra frontløbere, videndeling og samarbejde kan løfte branchen, siger eksperter.
PERSPEKTIV
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pct. af de danske bygherrer
forventer stigende efterspørgsel på bæredygtigt
byggeri de kommende år.
Det viser en ny undersøgelse lavet af Green
Building Council Denmark, som arbejder for
at fremme bæredygtigt byggeri i ejendoms- og
byggebranchen i Danmark.
Green Building Council har spurgt 55 bygherrer om deres forventninger til udviklingen
i markedet for bæredygtigt byggeri, og ingen
forventer faldende efterspørgsel. Derimod forventer 85 pct. at øge ambitionsniveauet for bæredygtighed i deres byggeri i de kommende år.
Se figur 1 og 2.
“Bygherrerne herhjemme ser i dag et stort
potentiale i bæredygtigt byggeri. Det er blevet
en vigtig faktor, der tænkes ind, når de investerer i et byggeprojekt,” siger Mette Qvist, direktør i Green Building Council.
Bygherrerne er ikke alene om at have et
voksende fokus på bæredygtighed. Kigger man
på antallet af bæredygtighedscertificeringer
herhjemme, er det støt stigende. Der bygges
lavenergibyggeri, som aldrig før, en række virksomheder har tilmeldt sig forskellige chartre,
som forpligter dem til at tænke bæredygtighed
ind i processen, og flere forsøger at positionere
sig med en stærk profil med hensyn til bæredygtighed. Se figur 3. Bæredygtighed er blevet et
helt centralt element, der skal tænkes ind, hvis
man skal fremtidssikre sin virksomhed.
“I dag er bæredygtige og grønne løsninger
en integreret del af vores bygningsdesign,
hvilket har bidraget positivt inden for såvel
miljømæssige, sociale som økonomiske forhold. Generelt set er kvaliteten i vores byggeri
blevet løftet betragteligt, hvilket er genereret
gennem såvel myndighedskrav som bygherrens egne krav til et byggeri, der skal være

fremtidssikret og konkurrencedygtigt på
ejendomsmarkedet,” siger Michael S. Nielsen,
som er udviklingschef i Cowi og arbejder med
udvikling af bæredygtigt byggeri.

Merværdien træder frem
Holdningsændringen er i høj grad blevet
skubbet frem af et voksende politisk fokus på
at bygge især mere energirigtigt. De seneste år
har en række nye myndighedskrav, introduceret blandt andet i Bygningsreglementet for
2010, 15 og 2020, tvunget branchen til at tænke mere innovativt.
“En række nye krav og reguleringer har fået
branchen til at indtænke energibesparelser og
-optimering som helt afgørende i et konkret
byggeprojekt,” siger Kasper Lynge Jensen, som
er netværksleder for innovationsnetværket InnoBYG.
Dertil er der i branchen en voksende erkendelse af bæredygtigt byggeris merværdi – det
vil sige den værdi, som ligger ud over de miljøog energimæssige forbedringer.
“Der er i dag flere dokumenterede positive
afledte effekter, som tydeliggøres ved bæredygtigt byggeri. Det skaber en række klare incitamenter for at gå den bæredygtige vej,” siger
Thorkild Ærø, direktør for Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet, København. Se tekstboks.
Flere analyser af konkrete bæredygtige byggeprojekter peger på, at den totaløkonomiske
regning for et bæredygtigt byggeri er mindre
end regningen for et traditionelt byggeri, fordi
driftsomkostningerne er lavere og levetiden for
bæredygtigt byggeri er længere. Spørgeundersøgelsen fra Green Building Council viser også,
at fire ud af fem bygherrer vurderer, at der er en
økonomisk gevinst ved at bygge bæredygtigt,
fordi ekstraomkostninger betaler sig hjem via

29

Efterspørgslen
forventes at vokse
Andel, der forventer, at efterspørgslen vil
stige, holde sig uændret eller falde de
kommende år, pct.
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FIGUR 1 — Der er blandt bygherrerne
stor tiltro til det bæredygtige byggeris
fremtid. Fire ud af fem bygherrer
forventer, at efterspørgslen på bæredygtigt byggeri vil stige de kommende år.
KILDE — Green Building Market Survey, Green
Building Council, 2016.
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Ambitionsniveauet stiger
Andel, der forventer at øge ambitionsniveauet for bæredygtighed i deres
byggerier de kommende år, pct.
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FIGUR 2 — Mere end fire ud af fem af de
adspurgte bygherrer forventer at øge
ambitionsniveauet for bæredygtigheden i
deres byggerier de kommende år.
KILDE — Green Building Market Survey, Green
Building Council, 2016.

besparelser på drift og vedligehold. Se figur 4.
“Bygherrerne kan se, at der er god økonomi
i bæredygtigt byggeri, fordi det giver mulighed
for højere lejeindtægter, der er lavere liggetid,
og selve byggeriet er billigere, hvis man kigger
på den lange bane,” siger Mette Qvist.
En række analyser og undersøgelser påviser
desuden, at der er sociale og samfundsmæssige gevinster at hente ved at bygge bæredygtigt,
og at det er med til at øge efterspørgslen hos

brugerne. Eksempelvis viser forskning fra DTU
BYG, at den rigtige temperatur og frisk luft i en
bygning øger præstationsevnen med 5-15 pct.
for kontoransatte og 15 pct. for skoleelever. Samme undersøgelser viser, at elevernes karakterer
i folkeskoler med mest sollys var 21 pct. bedre i
forhold til skoler med mindst sollys.
Undersøgelsen fra Green Building Council
viser også, at der er en øget efterspørgsel fra
brugerne på mere bæredygtighed.
“Det er ved at gå op for aktørerne i værdikæden – fra producent til slutbruger – at man kan
hente mange fordele ved at bygge bæredygtigt, og
at det er en mulighed for at øge værdien af bygningen og samtidig skabe bedre kvalitet,” siger
Jørgen Søndermark, som er projektleder i Realdania By & Byg, der arbejder med at teste og formidle gode eksempler inden for bæredygtigt byggeri.
Han fremhæver, at den voksende pulje af
konkrete bæredygtige byggeprojekter inspirerer andre til at gå samme vej.
“Der er kommet flere 1-til-1-projekter, som
kan demonstrere værdien af det at bygge bæredygtigt. De viser, at det er muligt, og at man kan
gøre det, uden at det koster en formue, eller at
man går på kompromis med kvaliteten – tværtimod,” siger Jørgen Søndermark.

De 99 procent halter
Det lyder umiddelbart meget godt. Men der er
også malurt i bægeret.
I dag er bæredygtighedstænkningen i høj
grad begrænset til de projekter, hvor der bygges
nyt. Når det kommer til renovering, er bæredygtighed langtfra trængt igennem endnu. Det
på trods af, at det nu og fremover blot vil være 1
procent af det, der bygges, der vil være nybyggeri. Der ligger med andre ord stadig en stor udfordring – og et potentielt stort marked – i at gøre
den eksisterende bygningsmasse bæredygtig.

Incitamenter for bæredygtigt byggeri:
Ud over de klare forbedringer for miljøet i form af mindre energiforbrug og mindre træk på ressourcerne, som bæredygtigt byggeri åbner døren til, er der samtidig en række ‘nære’ incitamenter ved at bygge bæredygtigt – som er synlige for
den enkelte aktør i branchen. Bæredygtigt byggeri skaber bygninger, som har:
✳ Længere levetid og større robusthed. Der benyttes i høj grad materialer med en
lang levetid og holdbare, vedligeholdelsesfrie løsninger – fordi holdbarheden af
bygningen er en væsentlig parameter for bæredygtigt byggeri.
✳ Bedre indeklima og dermed mindre sygdom i forbindelse med indeklima og
arbejdsmiljø blandt brugere.
✳ Lavere driftsomkostninger.
✳ Markedsfordele. En bæredygtig bygning har et øget salgs- og udlejningspotentiale, og efterspørgslen på bæredygtighedscertificerede bygninger fortsætter
med at vokse, hvilket gør finansieringsmulighederne nemmere og hurtigere.
✳ Bygningers mulighed for transformation (ændret anvendelse) og optimal anvendelse.
✳ Brandingværdi (gælder ikke mindst i forhold til kommercielt erhvervsbyggeri).
Kilde

Hvidbog for bæredygtigt byggeri, InnoBYG, 2013, og Mandag Morgen.
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FIGUR 3 — På blot få år er andelen af
lavenergibygninger steget markant
herhjemme. Der bygges i dag flere
lavenergibygninger end standardbygninger.
KILDE — Bygningsreglementet 2015, fakta.

“Den største udfordring lige nu ligger på renoveringssiden. Ud fra en snæver økonomisk
betragtning synes det ikke altid rentabelt at
renovere. Vi mangler her de businesscases og
konkrete projekter, som kan demonstrere de
mange kvaliteter, det kan have, i form af f.eks.
bedre indeklima, øget komfort og trivsel, men
også bevarelse af kulturarv og skabelse af et
bedre bymiljø,” siger Thorkild Ærø.
Det understøttes af Søren Dyck-Madsen fra
Det Økologiske Råd, som har mange års erfaring med energioptimering, energieffektive
bygninger og bygningsrenovering.
“Branchen mangler stadig en større grad af
systematik, når det kommer til renovering. Når
det kommer til bæredygtighed, kan man ikke
gå til renovering ud fra samme tilgang som til
nybyg. Det gør, at renoveringsområdet ikke går
lige så hurtigt herhjemme som i andre lande.
Og vi mangler stadig at få det i gang og at finde
den udløsende faktor, som gør, at bygherrerne
begynder at renovere bæredygtigt,” siger han.
I 2014 kom den daværende SR-regering med
en decideret strategi for mere bæredygtighed
i renoveringer, men siden er der politisk ikke
sket det store på området. Det er der til gengæld
i byggebranchen, hvor flere aktører har specifikt fokus på forretningsmulighederne inden
for bæredygtig renovering. Blandt andet har
InnoBYG projektet “Livscyklusvurdering i Renovering”, som undersøger, hvordan man kan
udregne, hvilke miljøpåvirkninger og ressourceforbrug der er knyttet til et produkt gennem
hele dets livscyklus.
“Vi skal have renoveringen med, hvis vi virkelig skal rykke. Det kræver langt mere viden,
nye metoder og nye testprojekter, så vi kan finde de rigtige modeller for, hvordan bæredygtig
renovering ser ud i praksis. Det forsøger vi i InnoBYG via vores aktiviteter og udviklingsprojekter”, siger Kasper Lynge Jensen.
Green Building Council har i de seneste fire
år arbejdet på at udforme og implementere en

dansk bæredygtighedscertificering af nybyggeri. Organisationen har også fokus på renoveringsudfordringen og er aktuelt i gang med en
pilotfase, hvor de vil afdække, hvordan 12 eksisterende kontorbygninger performer ud fra en
holistisk tilgang på områder som energiforbrug,
indeklima, sundhed, økonomi og produktivitet.
Formålet med projektet er at lægge de første sten
til en bedre systematik og bedre værktøjer, som
skal sikre, at bygherrerne har en bæredygtighedsstrategi, før de går i gang med at renovere.
“Det er afgørende for at kunne sikre en optimal proces og prioritering, at bygherrerne ved,
hvordan det byggeri, de vil renovere, performer
på en række parametre. Det vil også kunne dokumentere den værdi, man får ud af en renovering, hvilket er helt afgørende, hvis der skal
tænkes mere i bæredygtighed på renoveringsområdet i fremtiden,” siger Mette Qvist.

Mangler holistisk fokus
Det er ikke kun på renoveringssiden, at der i dag
er udfordringer. Der er også lang vej i branchen,
når det kommer til at se på bæredygtighed i en
bredere ramme end blot energioptimering.
“Der er både i branchen og hos myndighederne fortsat primært fokus på bæredygtighed i forhold til energibesparelser. Der er stadig et stykke vej, når det kommer til at kigge
mere holistisk på byggeriets bæredygtighed.

Den tilgang er stadig ikke bredt cementeret
i branchen,” siger Mette Qvist og peger på, at
Danmark risikerer at blive overhalet af andre
lande, som rykker hurtigt på den dagsorden.
“Både Tyskland, Norge, Sverige og England er langt fremme, når det kommer til den
tænkning, og vi skal oppe os, hvis vi vil hænge på i de kommende år,” siger Green Building
Council-direktøren.
Det er Michael H. Nielsen, direktør i Dansk
Byggeri, enig i:
“Kigger man på en mainstream byggevirksomhed, så er der i dag pænt meget fokus på
energioptimering, men der er stadig langt
til det overordnede strategiske fokus på bæredygtighed i forhold til f.eks. indeklima og
nyttiggørelse af affald. Her er det de få, der
tænker sådan,” siger Michael H. Nielsen.
Ifølge Kasper Lynge Jensen fra InnoBYG er
der flere og flere i branchen, som begynder at
inkludere aspekter af den økonomiske bæredygtighed, mens den sociale del af bæredygtigheden stadig halter efter.
“Der er brug for, at branchen går skridtet
videre og tager de sociale aspekter af bæredygtighed til sig. Det er nødvendigt at kigge
ud over energibesparelser og se på både kvalitetsforbedringer såsom mere lys, bedre indeklima, bedre styring af temperatur og på
de bredere sociale aspekter af, hvordan byg-
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FIGUR 4 — Fire ud af fem bygherrer
vurderer, at ekstraomkostninger ved at
bygge bæredygtigt hentes ind ved
besparelser på drift og vedligehold.
KILDE — Green Building Market Survey, Green
Building Council, 2016.
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Hvordan kommer hele byggebranchen med?
En række indsatser kan være med til at sikre, at den danske branche i fremtiden bliver global
frontløber inden for bæredygtigt byggeri.

H

vordan ser det sociale, økonomiske
og miljømæssige bæredygtige byggeri ud? Og hvordan udfører vi det i
praksis? De to spørgsmål er byggebranchen tvunget til at finde svar på, hvis den
danske branche skal kunne følge trop med den
udvikling, som i dag pågår på det globale marked for bæredygtigt byggeri.
Men det er langtfra svar, der ligger ligefor.
Uanset hvor man befinder sig i byggebranchens
værdikæde, er det i dag en udfordring at skulle
tænke i bæredygtighed ud fra de tre dimensioner, når man indgår i en konkret byggeproces. At skulle definere, hvordan man konkret
arbejder med bæredygtighed, og hvordan state-of-art-bæredygtigt byggeri ser ud.
“Det er ikke nemt at favne alle dele af bæredygtighed. Der hersker stadig stor uvidenhed
og usikkerhed om, hvordan man indtænker de
tre parametre i praksis. At bygge bæredygtigt
ud fra de tre parametre kræver, at man gentænker hele byggeprocessen og begynder at arbejde
på helt nye måder. Så det er ikke ligetil, men vi
er på vej,” siger Thorkild Ærø.

Der er således en række organisatoriske,
strukturelle og procesmæssige faktorer, som
skal ændres, hvis den holistiske tilgang skal
vinde større indpas i branchen. Eksperter peger på følgende indsatser som nødvendige, hvis
tænkningen og konceptet om bæredygtigt byggeri skal løftes til et højere niveau i den danske
byggebranche, og det holistiske fokus skal vinde indpas:

Det er også noget, man er bevidst om i Dansk
Byggeri.
“Bæredygtighed er blevet en forudsætning
for at kunne drive forretning i branchen, og det
vil kun blive vigtigere de kommende år. Derfor
er det afgørende, at branchen går sammen om
at udvikle de gode løsninger. Det kræver stærke
samarbejder på tværs,” siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

• Værdikæden skal samles
Bæredygtighed kalder på samarbejde og udvikling på tværs af byggeriets værdikæder. Der er
brug for tværgående indsatser, hvor alle aktører
i værdikæden kan bidrage og være med til at udvikle og kvalificere bæredygtighedsindsatsen.
“Det er helt afgørende for en god proces, at
man i en tidlig fase kan inddrage hele byggeriets værdikæde – lige fra producenter, bygherre,
rådgivere og til lejere eller ejere, der er slutbrugere af bygningen. Denne type strategisk samarbejde er dér, hvor vi kan skabe noget nyt og
anderledes, og hvor vi virkelig kan få løftet innovationen,” siger Michael S. Nielsen fra Cowi.

• Regulering skal være
mere langsigtet og ambitiøs
Selv om der i dag er ting i gang i forhold til at
brede perspektivet mere ud fra myndighedernes side herhjemme, hvor man blandt andet
har introduceret LCC og LCA, som er værktøjer,
som retter sig mod at tænke totaløkonomisk og
i den totale levetid af en bygning, er der stadig
en forkærlighed for at se byggeriets input til en
mere bæredygtig fremtid som alene energioptimering. Der er brug for langsigtet lovgivning og
regulering, som sigter mod at fremme den brede og holistiske tilgang i byggebranchen.
“Det er nødvendigt at kigge på en lovgiv-
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ningen interagerer med brugeren og omgivelserne,” siger netværkslederen.

Frontløbere er i gang
Der er frontløbere herhjemme, som har været
i gang med at tænke bæredygtigt i flere år, og
som i dag er langt fremme, når det kommer til
den holistiske tilgang. Flere arkitekter og rådgivere er i gang med konkrete projekter og sætter
løbende nye projekter i søen, hvor alle tre parametre er taget med.
“Hvad ligger der i begrebet bæredygtighed
ud over blot energi? Det er det spørgsmål, som
frontløberne i branchen i dag er begyndt at stille sig,” siger Kasper Lynge Jensen.
Et eksempel er entreprenørvirksomheden
NCC, som fokuserer på det, de kalder for ‘Bæredygtighed 2.0’, som ikke kun handler om et bedre miljø, men også medtager sociale aspekter,
såsom at byggeriet skal være så rart at være i, at
arbejdsglæden højnes og sygefraværet sænkes.
Den tilgang har blandt andet dannet rammen
om NCC’s nye domicil Gladsaxe Company House, som virksomheden flyttede ind i sidste år.
Andre eksempler er de største danske arkitektvirksomheder, bl.a. BIG, 3XN og Henning
Af Anna Fenger Schefte

Larsen Architects, der arbejder med bæredygtigt byggeri som forretningsområde med fokus
på det internationale marked. De har alle det
sociale aspekt med, når de skaber nye projekter.
“Vores tilgang er holistisk, og vi ser ikke kun
bæredygtighed som miljørelateret. For os er bæredygtighed også, at tingene skal ligge de rigtige
steder, og at de skal være indrettet på den rigtige måde. Det skal være dejligt at bruge og være
i bygningerne – og så skal det selvfølgelig også
være økonomisk rentabelt,” siger Kim Herforth
Nielsen, som er stifter og kreativ direktør for
tegnestuen 3XN.
Samme tilgang arbejder VELUX med.
“Vi kigger bredt på bæredygtigheden og ikke
blot på energi, men en række miljømæssige og
sociale aspekter. For os handler det ikke blot
om at lave det mest energirigtige vindue, men i
høj grad om at se på, hvordan man understøtter
bygningens funktion og den enkelte bruger, så
bygningen bliver bæredygtig på flere parametre,” siger Ingrid Reumert, som er VP, Stakeholder Communications & Sustainability i VELUX.
Netop den måde at tænke og arbejde med
bæredygtighed på bør resten af branchen lade
sig inspirere af ifølge Kasper Lynge Jensen.

Hvad ligger
der i begrebet
bæredygtighed ud
over blot energi? Det
er det spørgsmål,
som frontløberne i
branchen i dag er
begyndt at stille sig.
Kasper Lynge Jensen
Netværksleder, InnoBYG

“Resten af branchen kan virkelig lære noget
af frontløberne og den måde, hvorpå de tænker
bæredygtighed ind i hele processen og i deres
helhedstænkning,” siger han •

afe@mm.dk

ning, der er bredere end blot energi. At se på,
hvordan man formulerer systemfokuserede
krav og helhedstænkning. Hvis politikerne på
det område også tør at tænke langsigtet, som de
gjorde med energiplanlægningen i 1970’erne, så
vil vi også stå godt i fremtiden,” siger Kurt Emil
Eriksen, bestyrelsesmedlem i Ingeniørforeningens fagtekniske netværk IDA BYG.

• Mere dokumentation
og flere konkrete værktøjer
Selv om certificeringer som DGNB og LEED til
en vis grad medtager sociale og økonomiske
aspekter i deres vurdering af en bygnings bæredygtighed, er der stadig lang vej til de konkrete
beregningsmodeller og redskaber, som favner
alle tre dimensioner og dermed kan beregne
den økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed af et byggeri lige fra udvinding af
materialer, til byggeproces, drift og endelig afskaffelse af bygningen og dens materialer.
Blandt andet arbejder VELUX i projektet Active House Alliance med at simplificere og udbrede certificeringer til private husstande.
“Vi mangler at gøre bæredygtighed mere simpelt, så vi kan få det skaleret. Derfor tager vi fat
i de komplekse bæredygtighedscertificeringer
og forsøger at gøre det tilgængeligt og forståeligt
for hr. og fru Jensen,” siger Ingrid Reumert.
• Videns- og erfaringsopsamling skal formaliseres
I Sverige er byggebranchen anført af seks-syv

store virksomheder. I Danmark er erhvervsstrukturen i byggebranchen i høj grad præget af
en række små aktører. Det er en udfordring for
den erfaringsopsamling og videndeling, som
er nødvendig, hvis branchen skal rykke sig på
området.
Der er ifølge Kirsten Gram-Hanssen, som er
professor på Statens Byggeforskningsinstitut,
brug for videndeling mellem byggeriets aktører
om forskellige aspekter af bæredygtighed:
“Det er vigtigt, at vi får skabt gode netværk og
fora for videndeling, eksempelvis mellem håndværkere, hvis vi skal have forståelsen og kulturen for at tænke bæredygtigt bredt ud,” siger hun.

• Frontløberne skal dyrkes og kopieres
Der er allerede i dag en række aktører i den danske byggebranche, som tænker og eksperimenterer med bæredygtighed som en afgørende parameter i byggeprocessen, og deres erfaringer
– både fejl og succeser – skal formidles ud til
den brede branche.
“Vi skal lære af firstmovers og af de gode
erfaringer fra de bæredygtige byggerier, som
vi allerede har gennemført herhjemme. Der er
aktører, som er langt fremme, og deres viden
skal resten af branchen læne sig op ad. Men det
kræver en bedre best practice for opsamling
og vidensudveksling mellem aktørerne,” siger
Kasper Lynge Jensen.
Det understøttes af Thorkild Ærø, som opfordrer til, at man i branchen bliver mere villige
til at lære af andre og ikke tror, at man skal op-
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finde den dybe tallerken, hver gang man bygger.
“Vi lider lidt under en kultur, hvor vi gerne
vil bygge noget unikt, når vi bygger nyt. Vi er
ikke meget for at kopiere det, der er i forvejen,
og det skaber manglende vidensoverførsel og
manglende genbrug af erfaringer,” siger Thorkild Ærø.

• Brug for flere katalysatorer
Kommuner, regioner, pensionskasser og fonde
er nogle af de aktører i samfundet, som i dag
eksperimenterer og investerer i bæredygtigt
byggeri, og som allerede er blevet centrale katalysatorer for udviklingen. Der er de kommende
år brug for flere af den type katalysatorer og for
mere samarbejde på tværs mellem de forskellige aktører i samfundet, der sidder med pengene
og dermed muligheden for at investere i bæredygtigt byggeri.
• Opgør med konservatisme
Byggeriet er stadig præget af traditionel tænkning i forhold til, hvordan en byggeproces ser
ud, hvornår en investering skal have tjent sig
hjem, hvilke materialer man bruger, hvem
man samarbejder med, og hvordan rollefordelingen er.
“Det er ikke den branche, der rykker hurtigst. Den er tværtimod præget af en vis konservatisme, som af mange årsager kan give god
mening. Men det er alligevel vigtigt at udfordre
den, hvis udviklingen i en mere bæredygtig retning skal gå hurtigere,” siger Mette Qvist.
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New York:

Bystyre sikrer langsigtet fokus
på energieffektivt byggeri
DE TEGNER FREMTIDEN

Den tredobbelte bundlinje

I

det tæt bebyggede New York City står bygninger for to tredjedele af al CO2-udledning. Bystyret har derfor besluttet over en tiårig periode at energirenovere alle
offentlige bygninger med et større energiforbrug. Målet er at reducere CO2-udledningen fra offentlige bygninger med 35 pct. i 2025. Men planen med navnet One
City: Built to Last skal også få den private sektor i gang ved at pålægge ejere at få lavet
energiregnskaber og understøtte de ejere, som vælger at energirenovere.
Ud over energieffektivisering indeholder planen målsætninger og initiativer, der skal
sænke vandforbruget i bygninger og sørge for at både offentlige og private bygninger
installerer solceller, så der i 2025 vil være en kapacitet på 250 MW på New Yorks tage.

Hvorfor en bæredygtig løsning?
Planen forventes at spare newyorkerne for 8,5 mia. dollar i energiomkostninger, samtidig
med at byens samlede klimabelastning fra bygninger bliver 3,4 mio. ton mindre. På den
længere bane har byen sat sig for at hæve målet til 80 pct. CO2-reduktion i 2050, så nye og
mere langsigtede initiativer er allerede ved at blive udarbejdet.

Foto

kilograph
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Miljø
Initiativerne i One City: Built to Last forventes at reducere
vandforbruget i offentlige bygninger med mindst 14 mio. liter
årligt i 2025.

Socialt
Lavere energiforbrug kan reducere de økonomiske byrder for
mange af byens ressourcesvage borgere, der de seneste år har
levet i ‘energifattigdom’.

Økonomi
3.500 nye job bliver skabt som en del af planen.

Frontløber / Investor

SOCIAL ANSVARLIGHED ER
EN ATTRAKTIV INVESTERING
Pensionsselskabet PensionDanmark vil gerne give sine medlemmer det bedst mulige afkast.
Derfor investerer selskabet i bæredygtige byggeprojekter, som både tiltrækker de rigtige lejere
og er fremtidssikrede. Adm. direktør Torben Möger Pedersen ser det både som en forpligtelse
til at gå foran og som en god forretning.
PORTRÆT
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meter over vandet knejser den
højeste bygning i Københavns
Nordhavn: Portland Towers.
Det er en fusion mellem to
cementsiloer fra 1979 og et topmoderne bæredygtigt byggeri. Selve kontorbyggeriet er bygget uden på siloerne som to store paddehatte,
og den første af de 7 etager ligger 19 meter over
jordens overflade. Siloerne skulle bevares på
grund af lokalplanen, og derfor måtte man
tænkte innovativt, da man ønskede at bruge
pladsen til kontorbyggeri. Portland Towers er
certificeret efter BREEAM-modellen og er bare
ét af mange eksempler på bæredygtigt byggeri
med PensionDanmark som investor.
Adm. direktør i PensionDanmark Torben
Möger Pedersen fortæller, at pensionsselskabet
har ambitioner om at gå foran:
“Vi vil gerne være en innovativ investor på
ejendomsområdet og en frontløber, når det
handler om at udvikle bæredygtige løsninger,”
siger han.
PensionDanmark har 680.000 medlemmer,
der er lønmodtagere på LO-området. De har en
opsparing på 185 mia. kr., der vokser med 1020 mia. kr. om året. PensionDanmark har bl.a.
byggebranchens medarbejdere som medlemmer, og derfor ser selskabet det som en særlig
udfordring at være en socialt ansvarlig og bæredygtig bygherre og ejendomsinvestor:
“Både vores medlemmer og de mange virksomheder, de er ansat hos, og som indbetaler
pensionsbidrag på vegne af deres medarbejdere, forventer, at vi er helt i front, når det gælder
om at forene social ansvarlighed i byggeprocessen, levere bæredygtige byggerier og opnå
forretningsmæssig succes, så medlemmerne
får gode afkast.”
Målet er at investere i projekter, der både
giver gode afkast for miljø og mennesker og på
medlemmernes pensionsopsparing. Som alle
pensionsselskaber er også PensionDanmark
udfordret af den meget lave rente på obligationer, der traditionelt har fyldt en stor del af
pensionsselskabernes investeringsporteføljer.

Svaret på denne udfordring har været nye investeringsmuligheder, der giver et afkast pænt
over obligationsrenten og ikke svinger som aktiemarkederne. Disse muligheder findes inden
for bl.a. bæredygtige ejendomme og infrastruktur til vedvarende energi, der nu hver især udgør ca. 10 pct. af selskabets investeringer.

Den gode, grønne lejer
Om et års tid flytter Nordea til et helt nyt og
bæredygtigt domicil i Ørestaden bygget af PensionDanmark og to andre pensionsselskaber.
Det nye domicil bliver mindre end bankens nuværende på Christiansbro, men arealerne er udnyttet mere effektivt. Det er meningen, at bygningen skal fungere som en by i sig selv og skabe

en bro mellem gadeplan, bygning og landskab.
PensionDanmark, de to andre investorer
– Lærernes Pension og Nordea Liv og Pension
– og lejeren Nordea var helt enige om, at byggeriet skulle være bæredygtigt, og at bygningen
skal være så energieffektiv og bæredygtig, at
den opnår den højeste score i certificeringsordningen LEED. Se tekstboks.
Ligesom Nordeas bygning er det virksomhedsdomiciler, der udgør størstedelen af de
indtil videre ni bæredygtighedscertificerede
byggerier, som PensionDanmark har været bygherre på siden 2011. De tæller blandt andre domiciler til bygge- og anlægsvirksomheden MT
Højgaard i Gladsaxe, producentvirksomheden
Alfa Laval i Aalborg og rådgivningsfirmaet MOE

Foto

NCC

Portland Towers er et af PensionDanmarks byggeprojekter. Det er ejet af PensionDanmark,
PFA og ATP Ejendomme, og det 11.000 m2 store kontorfællesskab stod færdigt i 2014.
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i Buddinge. PensionDanmark er også i gang
med et byggeri til Rigspolitiet i Glostrup, der
snart får et bæredygtigt nyt center for cyberkriminalitet.
Som bygherre mener Torben Möger Pedersen, at en af de store fordele ved bæredygtigt
byggeri er, at det tiltrækker de rigtige lejere.
“Det er lettere for udlejer at finde de lejere,
vi gerne vil have, og som efterspørger den type
byggerier. Det er solide lejere fra den private og
offentlige sektor, som er interesserede i at bo i
bæredygtige byggerier. Det er ikke kun ud fra
CSR-overvejelser, men også fordi bygningerne
er i en moderne kvalitet, hvad angår effektiv
arealudnyttelse, indeklima og lysforhold. Både
CFO’en og CSR-chefen siger ja tak til at flytte fra
ældre huse til moderne bæredygtighedsoptimerede faciliteter,” siger han.
Torben Möger Pedersen mener, at udviklin-

gen på området i høj grad er drevet af en god dynamik mellem fremsynede bygherrer, der står
for udbuddet, og efterspørgslen fra fremsynede
lejere. Tidligere var det mest private virksomheder, der gerne ville bo bæredygtigt, men PensionDanmark oplever, at også offentlige myndigheder begynder at stille lignende krav.
“Det er med til at drive udviklingen, når politiske målsætninger om klima og energi faktisk kan gå hånd i hånd med gode forretningsmodeller,” siger Torben Möger Pedersen.
Han ser det som et samspil mellem udbud
og efterspørgsel. På efterspørgselssiden står lejere, der stiller krav om at udnytte arealer bedst
muligt, have et godt indeklima og en god energiøkonomi. På udbudssiden er det bygherrer og
udviklere, der kan præsentere lejerne for nye
løsninger.
Faktisk ser han ikke PensionDanmark ud-

Certificering af bæredygtigt byggeri
DGNB
Den danske certificeringsordning for bæredygtigt byggeri, DGNB, blev introduceret i 2012. Ordningen er oprindelig tysk (Deutsche Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen), men i Danmark er den af nonprofit-organisationen Green Building Council blevet tilpasset danske forhold. DGNB giver mulighed
for at måle og veje bygningers bæredygtighed på forskellige niveauer. Når et
byggeri opfylder 50-65 pct. af maksimum, får det sølv, 65-80 pct. giver guld,
mens over 80 pct. kvalificerer til platin. P.t. er 29 byggerier og 4 byområder
certificerede i Danmark, og Danish Green Building Council har yderligere 30
projekter i pipelinen. DGNB tager hensyn til både den økonomiske, sociale,
miljømæssige og tekniske bæredygtighed og inddrager 40 forskellige parametre. Det er ikke gratis at få certificeret sine bygninger, og for at få certificeret en kontorbygning med et gulvareal på 20.000 m2 skal man som medlem
af Green Building Council betale lidt over 50.000 kr. for præcertificering og
cirka 110.000 kr. for den endelige certificering.

føre projekter, der ikke er bæredygtige:
“Jeg kan ikke forestille mig, at vi ville være
bygherre på et projekt, hvor lejeren forlangte, at
det ikke måtte være bæredygtigt.”

Et holistisk fokus
Omgivet af hav på tre sider ligger offshore-leverandøren Semco Maritimes nye domicil på
havnen i Esbjerg. Det stod færdigt sidste år og
er et eksempel på, at PensionDanmark også
bygger bæredygtigt uden for København. Byggeriet står på pæle, der rækker 22 meter ned
på havets bund. Indretningen er inspireret af
det maritime område, som virksomheden beskæftiger sig med. Samtidig er det DGNB-certificeret med guld, og valget af bæredygtige
materialer giver et særligt godt indeklima for
medarbejderne. Derudover udnyttes vand fra
havet til afkøling af bygningerne, og det reducerer driftsomkostningerne.
PensionDanmark har altid et holistisk fokus på hele byggeprocessen og har i kraft af sin
størrelse også gode muligheder for både at reducere de samlede byggeomkostninger og opprioritere gode materialer.
“Vi har udviklet en platform, hvor vi kan
genbruge løsninger og reducere byggeomkostningerne, som dermed ikke bliver højere, end hvis du bygger traditionelt. Det er jo
ikke guldvandhaner, det drejer sig om. Det er
en række processer, som tænkes igennem, og
som man bliver bedømt på,” fortæller Torben
Möger Pedersen.
PensionDanmark har fra de første streger
slås til et nyt byggeri et tæt samarbejde med
lejer, arkitekter, entreprenører og rådgivende
ingeniører, og de fleste projekter er udviklet
gennem sådan en dialogproces. “Dialogen fører
til et projekt, der æstetisk er i top, men også er
optimeret ud fra bæredygtighedskriterier og
økonomi,” siger Torben Möger Pedersen.
Processen indebærer blandt andet et stort
fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed. Også bære-

LEED
Leadership in Energy and Environmental Design, LEED, er en amerikansk
ordning. Byggeriet kan blive certificeret, få sølv, guld eller platin. Systemet
belønner miljøvenlige og energieffektive initiativer med point, og der skal 26
point til for at blive godkendt, mens 69 point udgør det maksimale antal. LEED
er blevet brugt på mere end 80.000 bygninger verden over og har eksisteret
siden 1994.

BREEAM
Den britiske certificeringsmodel Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology er verdens første certificeringsordning for
bygninger og er blevet brugt siden 1990. Der er over 250.000 certificerede bygninger inden for ordningen. Målet er bæredygtige løsninger, der både tager
højde for omkostninger og effektivitet og giver markedsmæssig anerkendelse.
Ordningen medtager en lang række kriterier fra energi til økologi i ni overordnede kategorier. Der er fokus på både design, specifikationer, konstruktion
og brug.
Kilde

Green Building Council Denmark.

Det er med til
at drive udviklingen,
når politiske
målsætninger om
klima og energi
faktisk kan gå hånd
i hånd med gode
forretningsmodeller.
Torben Möger Pedersen
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Som nation
har vi forpligtet
os til at leve op til
FN´s mål. Det er ikke
noget, der som i gamle
dage kun vedrører
udviklingslandene.
Det gælder globalt,
og jeg tror, at der er
mange politiske og
økonomiske kræfter,
som trækker i den
rigtige retning.

Torben Möger Pedersen er adm. direktør i PensionDanmark. Selskabet satser på
bæredygtigt byggeri, fordi det er socialt ansvarligt og en god forretning.

dygtige materialer er i fokus, og princippet er,
at det er bedre at bruge byggematerialer med
kort transportafstand frem for materiale, der
kræver længere transport og dermed CO2-belaster miljøet mere. Det er altså mere optimalt
at bruge granit fra Hasle end fra Kina. PensionDanmark bruger også kun FSC-certificeret
træ i sine projekter, fordi det garanterer, at
skovdriften er bæredygtig. Torben Möger Pedersen erkender dog, at der er rum til forbedring i forhold til byggematerialer:
“Der er en løbende udvikling af bæredygtighedscertificeringen. Det er work in progress, og
det er et vigtigt område at arbejde videre med.
Men som bygherre stiller vi nogle krav til vores
materialeleverandører, som vi oplever, at de reagerer rigtig positivt på. Vores krav er med til,
at byggematerialeindustrien udvikler løsninger, som vil stille den stærkt i den fremtidige
konkurrence.”
Et andet element, som PensionDanmark
altid overvejer, er den fremtidige drift af
bygningerne. For eksempel bliver arealerne
omkring bygningerne dækket af nordiske, robuste vækster, der ikke kræver ret megen kunstig vanding. Fokus på driften spiller også ind
på den måde, at bygningen skal være så fleksibel som mulig. Det forøger nemlig værdien,
når anvendelsesmulighederne er mange, fordi det minimerer risikoen for, at PensionDanmark pludselig står med en tom bygning. Et
eksempel på et fleksibelt byggeri er Gladsaxe
Company House, som NCC har bygget for PensionDanmark – og som er blevet domicil for
NCC i Danmark.
“Gladsaxe Company House er forberedt til

meget simpelt at kunne blive ombygget til kollegieboliger eller hotel, hvis vi ikke længere ønsker
at bruge det til kontorer. Det vil være enkelt og
ikke særlig dyrt at lave en konvertering af ejendommen,” fortæller Torben Möger Pedersen.

Certificering, lov og teknologi
På Marmormolen i Københavns Nordhavn ligger
et andet af PensionDanmarks projekter: Den nye
FN-by fra 2013, der er tegnet af det danske arkitektfirma 3XN. Set ovenfra breder den sig som en
stor, ottearmet, hvid stjerne, der symboliserer,
hvordan FN samler alle verdens hjørner. Men
spidserne ligner også skibsstævne, og de hvide
plader, som dækker bygningen, har referencer til
skodder på tidligere tiders krydstogtsskibe, der
lå til kaj ved Marmormolen. Bygningen ligger
af sikkerhedsmæssige årsager på sin egen lille
ø og samler FN’s nordeuropæiske aktiviteter og
op til 1.700 medarbejdere. Samtidig er ikke kun
æstetikken i højsædet, også bygningens grønne
aftryk er optimeret. FN-bygningens tag er f.eks.
dækket med solceller, og regnvandet opsamles
og bruges til toiletskyl.
FN-bygningen er LEED-certificeret, ligesom Nordea-bygningen vil blive det, fordi der
er tale om internationale organisationer. Ellers satser PensionDanmark først og fremmest
på at DGNB-certificere sine bygninger. Selskabet står over for at skulle bygge 500 boliger
forskellige steder i Danmark over de næste 3
år og har besluttet at DGNB-certificere alle nye
boligbyggerier.
Lovgivning og teknologi er to væsentlige
drivkræfter for udviklingen på området, mener
Torben Möger Pedersen.

Torben Möger Pedersen

“Når kravene til energiforbrug bliver skærpet, tvinger det bygherrerne til at gå i den retning. Samtidig er teknologien blevet meget
bedre og billigere. Solpaneler er f.eks. blevet
mere effektive, og det er naturligt at placere
dem på tagene. Der går heller ikke mange år,
før man kan få vinduer, der også fungerer som
avancerede solceller,” siger han.
Men direktøren påpeger dog, at PensionDanmark ikke selv er direkte drevet af forventninger til øgede lovkrav i fremtiden:
“Der har været et ret godt tempo i lovgivningen de sidste 15 år, hvor energikravene er blevet
meget skærpede. Lovgivningen skal ikke blive
en unødig omkostning.”
Torben Möger Pedersen mener, at fokus på
bæredygtighed er i tidens ånd. Et eksempel på
det er FN’s 17 bæredygtighedsmål frem mod
2030, hvor klima og bæredygtige byer er nævnt
som særskilte indsatsområder.
“Som nation har vi forpligtet os til at leve op
til FN´s mål. Det er ikke noget, der som i gamle
dage kun vedrører udviklingslandene. Det gælder globalt, og jeg tror, at der er mange politiske
og økonomiske kræfter, som trækker i den rigtige retning. For Danmark, danske virksomheder og danske investorer repræsenterer arbejdet
med at opfylde bæredygtighedsmålene fantastiske forretningsmuligheder,” siger Torben
Möger Pedersen •

Af Caroline D. Christensen
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Realdania-boss:

“JO MERE HOLISTISK MAN
TÆNKER, JO FLERE RIGTIGE
VALG TRÆFFER MAN”
Bæredygtigt byggeri er et absolut nøgleord for Realdanias administrerende direktør,
Jesper Nygård. Realdania indvier 3. juni BLOXHUB, som skal være internationalt
demonstratorium for danske kompetencer inden for bæredygtigt byggeri og byudvikling.
INTERVIEW

3.

juni åbner innovations- og vækstklyngen BLOXHUB, som har som
målsætning at styrke og videreudvikle Danmarks internationale
styrkeposition inden for bæredygtig byudvikling – herunder byggeri, design og arkitektur.
Realdania påbegyndte i 2006 det såkaldte
“Bryghusprojekt” – et byggeri på havnefronten i indre København, som bl.a. skulle huse
Dansk Arkitektur Center. I dag, ti år senere,
hedder byggeriet BLOX og er videreudviklet til
et ambitiøst og visionært byggeprojekt, der skal
skabe rammen om et internationalt state of the
art-fagligt miljø. Målet er at samle både startups, store virksomheder og forskningsinstitutioner, som opererer inden for områderne arkitektur, byggeri, byudvikling og design, under ét
og samme tag – og dermed skabe et fysisk miljø, hvor de forskellige aktører kan videndele og
i partnerskaber udvikle nye innovative løsninger, som kan være med til at løfte den danske
byggebranches eksport- og vækstmuligheder.
Hermed har Realdania i sit økonomisk største projekt til dato valgt at lytte til den tidligere S-R-SF-regerings Vækstteam for kreative
erhverv og design, som i deres anbefalinger
meget direkte opfordrede myndighederne til
at etablere et “internationalt fyrtårn for dansk
arkitektur og design” og direkte udpegede BLOX
som det fysiske sted, der kunne huse netop de
centrale institutioner og organisationer inden
for arkitektur og design. S-R-SF-regeringen
nedsatte vækstteamet for kreative erhverv og
design i foråret 2012, og vækstteamet fik til
opgave at komme med anbefalinger til, hvordan væksten og beskæftigelsen i de kreative
erhverv kunne styrkes. Anbefalingerne blev
afleveret i efteråret 2012.
BLOXHUB er udviklet af Realdania i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet og
Københavns Kommune og kommer til at have
adresse i den nye bygning kaldet BLOX samt i
Fæstningens Materialgård. Det samlede areal
bliver i størrelsesordenen 10.000-15.000 m2.
Derudover kommer BLOXHUB til at have et virtu-

Foto

Leif Tuxen

Med administrerende direktør Jesper Nygård i front arbejder Realdania målrettet med
at fremme bæredygtigt byggeri i Danmark.
elt univers, hvor byggeriets aktører kan samles.
Mandag Morgen mødte Realdanias adm. direktør, Jesper Nygård, til en snak om visionen
for BLOXHUB, herunder Realdanias arbejde for
at fremme og integrere bæredygtighedsdagsordenen i den danske byggebranche.
Hvorfor tog I initiativ til at etablere BLOXHUB?
“Vi fik en direkte opfordring fra regeringens
Vækstteam for kreative erhverv og design. Vi
startede i virkeligheden med at blive en lille
smule fornærmede over, at nogen så direkte
kom med en opfordring til, hvad der skulle ske
på vores matrikel – indtil det gik op for os, at det
var en fantastisk ide og en mulighed for at udvikle og styrke hele den danske byggebranche
og vise omverdenen, at Danmark har så meget at
byde på, når det kommer til at gøre vores byer og
det byggede miljø bedre og mere bæredygtigt. Så
vi valgte at tage opfordringen til os. Derfor er vi
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i løbet af de sidste 3-4 år af byggeprocessen gået
fra et fokus på primært at skabe rammerne for
udstillingsfaciliteter i verdensklasse for DAC
(Dansk Arkitektur Center, red.) til derudover at
have fokus på i partnerskab med virksomheder
og myndigheder at etablere ét samlingssted og
demonstratorium, hvorfra vi kan vise hele verden, hvad Danmark kan inden for design, arkitektur, byudvikling og byggeri.”
Når du kigger 3-4 år frem, hvilket miljø håber du
så på, at hubben har skabt?
“Jeg tror og håber på, at det bliver et stærkt innovationsmiljø, som vælter sig i både danske og
internationale virksomheder og forskere, der
samarbejder på tværs. At der i BLOXHUB er en
atmosfære af vilje og tro på, at vi her udvikler
fremtidens bæredygtige byggeri og byudvikling. Og at vi har fået skabt ét dansk samlingssted for udvikling og distribution af løsninger

Foto

Realdania

3. juni i år åbner BLOXHUB. Visionen er at skabe en smeltedigel for udvikling af fremtidens bæredygtige byggeri og byudvikling.

og viden, som er langt fremme på den internationale scene, og som dermed kan være med til at
styrke danske interesser og vækstmuligheder
på et globalt marked.”
Hvorfor investerer Realdania så stor en andel af de
penge, I uddeler, i bæredygtigt byggeri?
“Bæredygtighed er en helt central dagsorden
for os. Og det er den, fordi vi gennem en længere årrække har fundet tænkningen omkring
den brede definition af bæredygtighed overordentlig vigtig for at sikre balance, kvalitet og
langsigtethed i byggeriet. Derfor handler det for
os om i langt de fleste projekter at påvirke andre aktører til at tænke bæredygtigheden ind i
den bredeste forstand – at fremme det at tænke
både miljø, økonomi og den sociale dimension,
eller hvad man kan kalde den holistiske tilgang, som et tankesæt, der sætter rammen for
fremtidens byggeri. Det gør vi, fordi vi tror på,
at jo mere holistisk man tænker, jo flere rigtige
valg træffer man.”
Hvilken rolle kan I som filantropisk forening spille
i forhold til at fremme bæredygtigt byggeri i byggebranchen?
“Vi skal bidrage til at udvikle og forandre. Vi
skal turde teste og løbe risici – turde investere
i nye bæredygtige materialer, nye bæredygtige byggeprojekter og den tidlige testfase. Hvis
alt, vi laver, lykkes, så er vi ikke en succes. Vi
skal satse på nogle af de udviklingsprojekter,
som kan rykke i den bæredygtige retning, og
det betyder, at ikke alt lykkes. Men vi har samtidig et stort ansvar for at vise, hvad der kan
lade sig gøre, og hvad der ikke kan. Vores vig-

Af Anna Fenger Schefte

tigste bidrag er at skabe bæredygtige projekter
i bredeste forstand. Noget af det mest tossede,
vi kan gøre, er at fremme miljømæssigt bæredygtigt byggeri, hvis det sker på bekostning af
den sociale eller økonomiske bæredygtighed.
Vi skal have alle tre dimensioner med, ellers
gør vi vores partnere en bjørnetjeneste. Derfor
gør vi også meget ud af at finansiere f.eks. forundersøgelser, hvor vi giver et mindre beløb til
parterne, så de kan beregne og analysere den
totaløkonomiske og holistiske bæredygtighed
ved et projekt.”
Hvad er de primære succeskriterier, når I investerer i bæredygtige byggeprojekter?
“At det skal være skalerbart. Eller at det er noget,
der har så meget demonstrationsværdi, at det
reelt kan inspirere, og at det reelt er noget, som
andre kan bruge, videreudvikle og opskalere til
andre projekter. Og det kan et byggeri kun, hvis
det har en tilstrækkelig arkitektonisk værdi,
hvis det er økonomisk bæredygtigt, og hvis det
er inkluderende, styrker sammenhængskraften og dermed er socialt bæredygtigt.”
Hvilket projekt med fokus på bæredygtigt byggeri
er du mest stolt af?
“En af de ting, vi har faciliteret, som virkelig
har rykket noget og gjort en forskel, er Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, som vi har
stiftet sammen med blandt andre Bygherreforeningen. Det virkede umuligt i starten, men det
kører i dag og har stor opbakning fra en række
parter, som langtfra knuselskede hinanden, da
vi gik i gang. Men ved stille, roligt og med en vis
grad af charme at bringe de rigtige parter – både
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frontløberne og de mere skeptiske – sammen,
har vi taget store skridt og er på flere områder
lykkedes med at få dem til at agere samlet som
sektor med en større grad af samfundsansvar.
På en eller anden måde er det jo underligt, at
byggeriet – som er så stor en sektor og så stor en
post i vores nationale økonomi og vores miljø
og involverer og beskæftiger så mange mennesker – i flere år har været bagud i forhold til
f.eks. bankverdenen og olieindustrien, når det
kommer til hele CSR-området. Der har vi i dag
gennem initiativet fået et stærkt samarbejde op
at køre i branchen, og det gør virkelig en forskel
i forhold til at fremme det brede fokus på bæredygtighed i branchen.”
Hvad er de største barrierer for mere bæredygtigt
byggeri?
“I små skridt udvikler verden sig mod et større
fokus på totaløkonomi. Vi er ved at blive mere
bevidste om det, men vi mangler stadig at bruge det i praksis. Kigger vi f.eks. på byggeriet
af supersygehusene, så kender vi alle til de 42
mia. kr., som det koster at anlægge sygehusene.
Men ingen taler om driftsomkostningerne, og
hvad det koster at drive sygehusene. Det kunne
måske være, at en lidt højere anlægssum på eksempelvis 44-46 mia. kr. ville have været mere
fordelagtigt, hvis det gav lavere driftsomkostninger, men det ved vi reelt ikke. Den anden
væsentlige barriere er at få samlet hele værdikæden af interessenter og aktører rundt om
bordet og sikre os, at alle er med, når vi udvikler
projekterne. Det er helt afgørende, hvis man vil
sikre sig, at et konkret projekt er bæredygtigt på
alle parametre” •

POLITISK REGULERING SKABER
DANSKE KONKURRENCEFORDELE
Visionær regulering har været en vigtig katalysator for, at den danske byggebranche i dag er
internationalt førende inden for energioptimering. Men der er brug for næste bølge af reguleringer,
hvis Danmark skal følge med verdenseliten inden for bæredygtigt byggeri, lyder det fra eksperter og
branchen selv. Transport- og bygningsministeren er uenig.
PERSPEKTIV

1973

og 1979. To år, som
begge stod i oliekrisens tegn. To år, hvor
Danmark sammen med resten af verden blev
ramt hårdt på økonomien, for sammen med de
høje oliepriser kom en farlig cocktail af faldende forbrug og produktion og stigende arbejdsløshed.
I kølvandet på oliekrisen blev der fra politisk side for alvor sat fokus på energieffektivitet
og -besparelser, og krisen blev startskuddet til
en ny energipolitik, der skulle skabe en mere
robust forsyning og gøre os mindre afhængige
af importeret energi. I årene efter igangsatte
myndighederne en række tiltag for at begrænse
energiforbruget. Blandt andet blev der indført
bilfrie søndage, man slukkede for lyset i hver
anden gadelygte, og danskerne blev opfordret
til at bytte karbadet ud med brusebad. Dertil

vedtog man politisk blandt andet procesenergiloven, som omhandlede energioptimering
i erhvervslivet, og indledte den årelange satsning på udvikling af vedvarende energikilder.
Se figur 1.
En væsentlig del af den nye energipolitik
var også et øget fokus på energioptimering og
-besparelser i vores bygninger. I 1979 indførte
man derfor blandt andet energimærkning af
bygninger og strammede energiafgifterne på
privatforbrug af energi i husholdninger markant, og man brugte en del af provenuet til at
lave en tilskudsordning til renovering. Hermed
lykkedes det på 4 år at reducere varmeforbruget
med 25 procent i den danske bygningsmasse.
Den energipolitiske linje har ifølge en række
eksperter inden for bæredygtigt byggeri været
helt afgørende for, at Danmark i dag har energioptimering som en helt afgørende styrkepo-

sition inden for bæredygtigt byggeri, og at der
i dag er en række virksomheder, som er globalt
førende på energiområdet.
“Den regulering gjorde, at vi med ét slag tog
et markant skridt fremad i forhold til energioptimering og lagde fundamentet til, at vi i mange
år har været et af de mest succesfulde lande, når
det kommer til energi. Ved at have en ambitiøs
energipolitik har vi sikret et nationalt træk – et
hjemmemarked, som virksomhederne har kunnet øve sig på. Og hjemmemarkedet er tilgivende. Den mulighed har givet virksomhederne
et godt ståsted i forhold til at bevæge sig ud på
eksportmarkederne,” siger Søren Dyck-Madsen
fra Det Økologiske Råd, som har mange års erfaring med energioptimering, energieffektive
bygninger og bygningsrenovering.
Kigger man på energioptimering, er det også
et af de områder inden for byggeriet, hvor vi
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FIGUR 1 — Danmark har siden oliekriserne i 1970’erne gennem en politisk satsning på energioptimering og energiudvikling formået at
reducere energiforbruget markant og at øge andelen af vedvarende energi.
KILDE — ’Dansk Energiindustri: Fra oliekrise til eksporteventyr’, Dansk Energi, 2015.
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Lovgivning mindsker energiforbrug
Udvikling i Bygningsreglementets krav
til enfamiliehuses energibehov
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Stadig på den politiske dagsorden
Energi har siden fyldt meget og fylder stadig
meget på den politiske dagsorden. Den politiske ambition lyder i dag, at vi skal omstille
energiforsyningen til et grønnere energisystem, som i 2050 skal være baseret 100 pct. på
vedvarende energi. Regeringen skød i marts
den såkaldte Energikommission i gang, og den
skal op til genforhandlingerne af 2012-energiforliget komme med et oplæg “til energipolitiske mål og virkemidler for perioden 20202030 med det sigte at bidrage til, at Danmark
indfrier sine internationale klimaforpligtelser
på en omkostningseffektiv og markedsbaseret
måde”, som regeringen selv formulerer det.
Fra myndighedernes side er der i høj grad
stadig fokus på byggeriet og byggebranchen,
når det kommer til energieffektivitet og -optimering. Blandt andet er Dansk Byggeri kommet
med i følgegruppen for Energikommissionen.
Og der er det seneste år lagt de første byggesten til en række nye tiltag, som på forskellig
vis skal regulere byggebranchen og det byggede
miljø i forhold til at forbedre energiforbruget.

Energikravene til nye bygninger er løbende
blevet strammet, så nye bygninger i dag bruger
langt mindre energi end gamle bygninger. Udviklingen betyder, at nybyggeri i 2020 vil bruge
75 pct. mindre energi end i 2006.
I energiforliget i 2008 blev der lagt en klar
ramme for energinedgang for nybyggerier,
hvilket betyder, at vi har fået et ambitiøst Bygningsreglement, som indeholder en ambition
om 3 gange at reducere nybyggeris energiforbrug med 25 pct. – i henholdsvis 2010, 2015 og
2020. Se figur 2.
Det vedvarende fokus på at regulere sig til
større grad af energivenligt byggeri har ifølge
Thorkild Ærø, direktør for Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet,
København, været en væsentlig driver for det
voksende fokus på bæredygtighed i branchen
og blandt forbrugerne.
“Det er nødvendigt at have klare mål og værktøjer, der kan dokumentere byggeriets bæredygtighed, for at kunne rykke noget. Myndighederne
har de seneste år igangsat en række nye initiativer og regler, som har skubbet et langt større fokus på bæredygtighed i byggeriet frem. Den regulering har skabt en langt større efterspørgsel
på bæredygtige løsninger,” siger Thorkild Ærø.
Det understøttes af Jørgen Søndermark, der
er projektleder hos Realdania By & Byg og arbejder med udvikling af nye bæredygtige demonstrationsprojekter. Han mener, at det politiske
fokus har haft stor positiv betydning for udviklings- og innovationskraften i byggebranchen:
“De politisk fastsatte milepæle, der er blevet
stillet op i god tid og ikke mindst holdt fast ved,
nemlig de varslede stramninger i Bygningsreglementet i 2010, 2015 og det kommende i 2020,
har virkelig battet. Det at man i både bygnings-
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står stærkest. Vi har i dag store globale spillere
som Grundfos, Danfoss, VELUX og Rockwool,
der agerer som centrale spillere på det globale
marked for energireduktion i byggeriet.
“Vi har haft fremsynede og ambitiøse politikere, som har været frontløbere, når det kommer til lovgivning inden for energi. Det har betydet meget for os og givet os et godt fundament
i forhold til at få succes på det globale marked
for energirigtige løsninger,” siger Ingrid Reumert, som er VP i Stakeholder Communications
& Sustainability i VELUX, der har 95 pct. af sin
omsætning uden for Danmarks grænser.

FIGUR 2 — Den løbende udvikling i
Bygningsreglementet – senest i 2015 –
har skabt massive reduktioner i
energiforbruget i danske bygninger.
KILDE — Bygningsreglementet 2015.

komponent-producentleddet og hos rådgivere,
entreprenører og blandt bygherrer har kunnet
se fremad og stole på, at man lige så godt kunne
begynde at indrette sig på den nye virkelighed,
har betydet stor innovationskraft, fordi der var
et åbenbart og uomgængeligt marked. Så er den
økonomiske driver jo på plads,” siger Jørgen
Søndermark.
Den konklusion understøttes af OECD-rapporten “Environment and trade: Do stricter
environmental policies hurt export competitiveness?”, som blev offentliggjort i marts. Som
titlen angiver, har man her undersøgt betyd-

Hvad mener de politiske partier?
I hvor høj grad vil dit parti være med til at indføre skrappere krav til byggebranchen
om at bygge og renovere mere bæredygtigt?
Merete Dea Larsen,
boligordfører for Dansk Folkeparti
“Virkeligheden har det med at ændre sig,
og ved politiske beslutninger kan vi via
lovgivning tvinge en nytænkning ind,
når der bygges, renoveres og udvikles.
Vi mener dog, at der skal være balance i
lovgivningen. Balancen skal sikre, at økonomi
og energirenoveringer kan gå hånd i hånd.
Hvis man hovedløst stiller krav, vil alt
blive væsentligt
dyrere, og det vil
medføre store
prisstigninger
med høje huslejer
og omkostninger
til følge.”

Christian Poll, energiordfører for Alternativet
“Alternativet ønsker en seriøs bæredygtig omstilling i alle
samfundets sektorer – det er fundamentet i vores politik.
Her spiller bygninger en central rolle. Der er en række ting,
vi mener, man bør gøre for at gøre vores bygninger mere
bæredygtige. Vores bygninger bruger en stor del af vores energi
og ressourcer, og der er behov for, at vi gør denne brug mere
bæredygtig (...) F.eks. så jeg gerne en bæredygtighedsklasse i
bygningsreglementet – ligesom energiklasserne, blot bredere.
Den bør som minimum inkludere genbrug og genanvendelse,
farlige kemikalier, materialer, indlejret kulstof
og energiforbrug til materialeproduktion.
Vi så også gerne, at man indførte en
bygningslogbog over materialer i
byggerierne. Endelig så jeg gerne, at det
offentlige i højere grad går foran med de
kommunale og statslige byggerier. “
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Andreas Steenberg,
klima- og energiordfører
for Radikale Venstre
“Vi vil gerne være med til at
indføre skrappere krav til
byggebranchen om at bygge
og renovere mere bæredygtigt.
SR-regeringens byggestrategi
gjorde netop det.”

›

ningen af strenge miljøkrav i forhold til eksporterhvervenes konkurrencekraft. Rapporten
konkluderer, at lande med strengere regulering
bliver mere konkurrencedygtige, og at miljøregulering fremmer innovationen. Rapporten
konkluderer desuden, at “strengere hjemlige
politikker ikke har nogen væsentlig effekt i forhold til den samlede varehandel”.
Denne konklusion er baseret på en analyse
af samhandlen mellem Danmark, Tyskland og
Schweiz, som er de tre OECD-lande, som i dag
har de strengeste miljøregler, og så BRIK-landene, der har langt lempeligere miljøregler.

Brugt som inspiration
Det vedvarende politiske fokus på energi fra
dansk side er på globalt plan ikke gået ubemærket hen. Det har tværtimod været en væsentlig inspiration for flere andre landes udformning af energipolitikker – særligt for arbejdet
med energioptimering og reduktion i EU-regi,
blandt andet da man under det danske formandskab udformede det europæiske energieffektiviseringsdirektiv.
“EU har i flere omgange lænet sig op ad
det arbejde, som Danmark har gennemført de
sidste årtier, i deres udformning af den europæiske energipolitik og nye energidirektiver.
Blandt andet energieffektiviseringsdirektivet –
som er voldsomt inspireret af Danmark,” siger
Søren Dyck-Madsen.
Som eksempel kan nævnes, at energiselskaberne i Danmark er pålagt at realisere store energibesparelser hos forbrugerne, hvilket i
dag også indgår i EU’s politik for energibesparelser, hvor alle medlemslande er forpligtet til
at indføre tilsvarende ordninger.
Brug for det næste ambitiøse skridt
Flere eksperter advarer dog mod, at vores succes med energioptimering og effektivisering
i dag også er blevet vores akilleshæl – fordi vi
de seneste år ikke har formået at tage vigtige
næste skridt, når det kommer til at bruge regu-

leringen som driver for omstilling til en mere
bæredygtig byggebranche.
“Det har de seneste år været lidt en sovepude.
Vi har været for tilfredse med vores position og
har derfor glemt at udvikle os. Der er brug for at
tage næste ambitiøse skridt mod yderligere regulering af byggebranchen, med kloge og langsigtede rammebetingelser, der understøtter den nødvendige omlægning,” siger Søren Dyck-Madsen.
Blandt andet – peger han på – er det en
udfordring, at en stor del af reguleringen er
fokuseret på nybyggeri og dermed overser de
98 procent, som i dag udgør den eksisterende
bygningsmasse, og som derfor også er den helt
store synder, når det kommer til energiforbrug.
Fra politisk hold er dette dog noget, man er
blevet mere opmærksom på. Den daværende
SR-regering lancerede i 2014 således “Strategi
for energirenovering af bygninger” ud fra målsætningen om at nedbringe energiforbruget i
eksisterende bygninger. Og der er med vedtagelsen af den grønne boligjobordning sat fokus på energirigtig renovering af den eksisterende bygningsmasse. Men der er ifølge Søren
Dyck-Madsen stadig lang vej, når det kommer til
incitamenter for at tænke bæredygtighed ind i
renoveringsprocessen:
“Vi mangler stadig klarere regler og krav til
renoveringsområdet, som kan skubbe i en mere
bæredygtig retning,” siger han.
Vender man blikket ud over den energimæssige regulering af byggebranchen og det byggede miljø, halter myndighederne i dag også
noget bagefter på bæredygtighedsfronten. Selv
om den daværende SR-regering i 2015 fremlagde den såkaldte “Bæredygtighedspakke”,
der blandt andet indeholdt værktøjerne LCC
og LCA, er der i dag stadig begrænset fokus på
regulering, som politisk værktøj til at fremme
større grad af bæredygtighed ud over det energimæssige. Se tekstboks. Eksempelvis indeholder de hidtidige bygningsreglementer kun meget vage krav til brugen af materialer.
“Vi mangler på regelfronten en række ting,

Reguleringen
gjorde, at vi med ét
slag tog et markant
skridt fremad i forhold
til energioptimering
og lagde fundamentet
til, at vi i mange år
har været et af de mest
succesfulde lande, når
det kommer til energi.
Søren Dyck-Madsen
Klima- og energimedarbejder, Det Økologiske Råd

som kan skubbe os videre i den bæredygtige
retning. Vi har dag meget få krav til materialer,
som vi bruger i byggeriet og vi mangler viden
om, hvordan de påvirker, og vi mangler regler
som forstår bygningerne bredere end miljø –
som har den sociale bæredygtighed tænkt ind”
siger Kasper Lynge Jensen, som er netværksleder for InnoBYG.
Ifølge Thorkild Ærø, som på SBi sidder med
forskningsbaseret myndighedsbetjening, er
den erkendelse også ved at vinde indpas hos
myndighederne:
“Myndighederne er i gang med det. Man er
de seneste år begyndt at tænke regler og krav ud
fra en mere holistisk tilgang på bæredygtighed,
eksempelvis i udvikling af bygningsreglemen-

Mette Abildgaard, miljø-, klima- og
energiordfører for De Konservative

Thomas Danielsen,
energiordfører for Venstre

“Vi anerkender, at en fremsynet lovgivning kan bidrage
til at skabe både et marked og en udvikling, som peger i
en mere bæredygtig og økonomisk ansvarlig retning. Det
er det store fokus på energioptimering i byggeriet, som
allerede blev sat i 1970’erne, et bevis på. Det har bidraget til
at sikre, at den danske bygge- og anlægsbranche har store
konkurrencefordele, fordi de igennem en årrække har
indtænkt miljø- og energihensyn i deres byggeri. Vi skal
dog holde os for øje, at indførelse af nye krav, hvad enten
de er miljømæssige, sociale eller økonomiske, skal foregå
i et tempo og med en tidshorisont, så virksomhederne har
mulighed for at tilpasse deres produktion og processer
herefter. Bæredygtigt byggeri er således
en udvikling, man kan påvirke på
længere sigt via god lovgivning, men
bliver det straks-lovgivning uden
dialog med virksomhederne, kan det
derimod have den modsatte effekt.”

“Det, at vi har været fremsynede og har tænkt
langsigtet i vores energipolitik og krav til
bygningernes energiforbrug, har haft stor
betydning for vores eksportsucces inden
for energioptimering. Men vi har ikke flere
aktuelle planer om stramninger og heller ikke
om bygningsreglement 2025 eller 2030. Når
det kommer til energioptimering af nybyg
og den eksisterende bygningsmasse, tror jeg,
at vi er ved at have nået smertegrænsen for,
hvad der er samfundsøkonomisk rentabelt.
Jeg tror, vi skal kigge på
produktionen af energi i
stedet. Danmark er et af
de lande i verden, hvor
det er dyrest at bygge
– og det vil vi ikke
fordyre yderligere.”
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Søren Egge Rasmussen,
energi- og boligordfører for
Enhedslisten
“Jeg tror, der er behov for at indføre
incitamenter til mere genbrug af byggematerialer, så f.eks. genbrug af mursten
bliver rentabelt. Enhedslisten overvejer
at stille et beslutningsforslag i forhold
til genbrugsmaterialer. Fremover tror
jeg, at vi skal have endnu mere fokus
på, hvordan vi energirenoverer den
tætte boligbebyggelse i byerne (...)
Og så har Danmark en stor mængde
parcelhuse af halvdårlig kvalitet,
hvor der bør udvikles
forskellige løsninger,
som kan afdække,
hvor mange huse der
er værd at renovere.”

tet, som bevæger sig fra at være detailstyring til
at kigge på bygningernes samlede performance
og fremme totaløkonomisk tænkning. Man går
mod funktionskrav. Men det er sværere og mere
komplekst at lave denne form for regulering,
der fremmer en holistisk tænkning,” siger han.
Også fra erhvervets egen brancheorganisation er et udtalt ønske om, at regulering også de
kommende år skal være en væsentlig faktor for
at drive den bæredygtige omstilling videre.
“Vi skal se bæredygtighed som en mulighed
for at skabe bedre bygninger og en driver for en
ny måde at lave forretning på. Vi vil gerne have
nye bygningsreglementer for 2020, 2025 og 2030.
Vi skal være proaktive og det er krav med til sikre. I den konkrete udformning skal vi skal tænke
langsigtet, så de nye krav ikke kommer som en
overraskelse – det kræver det for, at man kan få
virksomhederne med,” siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri, og fortsætter: “Jeg
tror energi i fremtiden vil og skal fylde mindre
i kravene. Vi skal have mere fokus på ting som
materialer, produktion, genbrug og indeklima.
Kan vi få det med, så tror jeg også at Bygningsreglementet de kommende år kan blive en væsentlig driver for grøn omstilling – og sikring af
den brede innovation i branchen.”
Det understøttes af Ingrid Reumert fra
VELUX:
“Vi ser et paradigmeskifte lige nu og en
modenhed og interesse fra flere sider i forhold
til at tage næste skridt. Men det kræver også
politisk handling. Politikerne står i dag over
for en opgave i forhold til at linke energifokus
med en bredere fokus på indeklima og bæredygtighed i lovgivningen. Det er vigtigt, hvis
Danmark fortsat skal være med som international frontløber inden for bæredygtigt byggeri,” siger Ingrid Reumert.
Det er dog ikke ambitiøse nye krav, som man
umiddelbart kan læse ud af den nuværende regerings politik på området. Der er derimod en
del, der tyder på, at ønsket om at være inspira-

Af Anna Fenger Schefte

Nye værktøjer kan beregne en
bygnings bæredygtighed
Statens Byggeforskningsinstitut har på foranledning af Trafik- og Byggestyrelsen
udviklet to digitale værktøjer, LCCbyg og LCAbyg, der skal gøre det nemmere at
vælge langsigtede bæredygtige løsninger for et byggeri, når det gælder økonomi
og miljø.
LCCbyg og LCAbyg er udviklet til rådgivere i design- og projekteringsfasen. Fælles for værktøjerne er, at de ser på en bygning i et livcyklusperspektiv og kan bruges
til at vurdere og sammenligne forskellige omkostnings- og miljøprofiler for, hvornår et byggeri er økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt.

LCCbyg
LCC står for Life Cycle Cost, og værktøjet LCCbyg kan bruges til at foretage totaløkonomiske beregninger af et byggeris samlede levetidsomkostninger fra projektering og opførelse over drift til nedrivning og bortskaffelse. Med LCCbyg kan man
sammenligne forskellige omkostningsprofiler og på det grundlag vurdere, hvilken
løsning, der er den mest økonomiske på langt sigt.

LCAbyg
LCA står for Life Cycle Assessment, og LCAbyg kan bruges til at beregne bygningens
samlede miljøprofil, f.eks. hvor meget CO2 bygningen udleder i hele sin levetid. Beregningen er en såkaldt livscyklusvurdering, der indbefatter både fremstillingen
af materialerne i bygningen, energi- og ressourceforbrug til drift og vedligehold,
og bortskaffelse eller genanvendelse af materialerne, når bygningen til sidst rives
ned. En livcyklusvurdering kan bruges til at vælge de mest miljømæssigt bæredygtige materialer og designløsninger.
Kilde

SBi.

tor for resten af EU, når det kommer til krav til
byggebranchen, er lagt på hylden. Transportog bygningsminister Hans Christian Schmidt
(V) skriver således i en kommentar til Mandag
Morgen, at “relevante initiativer videreføres,
hvor det giver mening. Regeringens fokus er, at
det skal være lettere at være byggevirksomhed i
Danmark, at byggeriets virksomheder ikke skal
drukne i administrativt bøvl, unødvendige reg-

ler og danske særkrav, og at rammerne for det
offentlige byggeri er hensigtsmæssige og effektive. Derfor lægger regeringen vægt på, at der
ikke skal stilles særlige danske krav til byggeriet, herunder f.eks. om bæredygtigt byggeri,”
skriver ministeren.
Med andre ord: Byggebranchens ønske om
mere regulering og skrappere krav er ikke et
frø, der vil blive sået i regeringens nyttehave •

afe@mm.dk

Villum Christensen, energi- og
klimaordfører for Liberal Alliance

Pia Olsen Dyhr, energiog klimaordfører for SF

Jens Joel, energi- og
klimaordfører for Socialdemokraterne

“Vi mener bestemt ikke, at vi skal skærpe
reglerne yderligere, bl.a. fordi der bliver
alt for langt mellem virkeligheden for det
ældre byggeri og så de krav, man stiller til
det nye. Vi har også det problem, at en del
standardkrav er symbolske og har meget
ringe virkning i praksis, når de lokale
omstændigheder tages med. Vi synes
generelt, at det offentlige i højere grad skal
have pligt til at dokumentere virkningerne
af krav og leve op til principperne om
proportionalitet, så man ikke pålægger
virksomheder og borgere omkostninger,
der ikke med nogen rimelighed
korrelerer med de angivne
mål for virkningerne.
parcelhusområder omdannes
til tæt-lav bebyggelse.”

“Bygningsreglementet er et rigtig
godt værktøj, nok især i forhold til
lavt/nul energiforbrug. Med hensyn
til genanvendelse af materialer
kan vi nok komme videre (...) På
energiforbrug er der formentlig mest
at hente i krav til bygningsrenovering
og bygningskomponenter som f.eks.
skrappere krav til vinduer. Der sker
jo en løbende teknologisk udvikling,
og det er vigtigt hele tiden at opdatere
kravene, så man bruger de bedste
og mest miljøvenlige teknologier
– under hensyn til
omkostningerne.”

“Skrappe miljø- og energikrav har en række sociale
og miljømæssige fordele som eksempelvis indeklima
og lavere energiforbrug, men det kan bestemt også
give økonomiske gevinster. Ikke bare i form af lavere
energiregninger, men også fordi dygtige virksomheder
har været tvunget til at udvikle nye produkter, der
bagefter er blevet solgt i udlandet. Området er et godt
eksempel på, at skrappe krav fører til innovation og
nye løsninger. De danske virksomheder har derfor
ofte været foran deres udenlandske konkurrenter,
når andre lande efterfølgende har strammet deres
krav. Vi skal fortsat være i front og løbende stramme
kravene til både komfort, energistandarder,
bæredygtige materialer og funktionalitet. I
forhold til bygninger vil det også fremover
være vigtigt at fokusere ikke bare på
‘etableringen’, men også på anvendelsen
af bygningerne.”
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Makoko Floating School:

Skole i Lagos flyder ind i en
fremtid med højere vandstand
Den tredobbelte bundlinje

DE TEGNER FREMTIDEN

I

eksplosivt voksende Lagos er klimaforandringerne en nærværende trussel for
mange af byens fattige borgere, der bor tæt på vandet i store slumområder. En
nigeriansk arkitekt har udviklet et anderledes bæredygtigt byggeri i form af en
flydende skole, der beskytter eleverne mod stigende vandstande både nu og i
fremtiden.
Den tre etager høje skolebygning er tilpasset vejrforholdene i Lagos med naturlig luftgennemstrømning, der holder temperaturen nede, og er bygget af lokale materialer. De 250 plastiktønder, der holder skolen flydende, fungerer også
som regnvandstanke, og elektriciteten kommer fra solceller, der er installeret
på taget.

Hvorfor en bæredygtig løsning?
Hele byområdet Makoko, hvor skolen ligger, er bygget på stolper ude i vandet. Det
begrænser bygningernes højde og vægt og gør dem meget sårbare over for storme og
oversvømmelser. Makoko Floating School er en innovativ bæredygtig løsning på en
meget presserende udfordring i byområder i udviklingslande over hele verden.

Miljø
Makoko Floating School benytter komposteringstoiletter,
solpaneler og lokale materialer for at reducere
ressourceforbruget.

Socialt
Skolens konstruktion skaber et behageligt indeklima, der
forbedrer indlæringsmulighederne for eleverne, og robustheden
i forhold til ekstremt vejr gør, at skolen kan holde åbent hele
året.

Økonomi
Lokale materialer gør skolen omkostningseffektiv og skalerbar
til andre udsatte områder i Nigeria.

Foto
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NLE Architects

VISIONÆRE BYRUM
LØFTER DEN SOCIALE
BÆREDYGTIGHED
“Det byggede miljø er og kan være en væsentlig driver til at løse mange af de sociale
udfordringer, vi står over for,” siger Helle Søholt, direktør for Gehl Architects. Arkitektvirksomheden arbejder strategisk med social bæredygtighed, når de designer nye byrum.
PORTRÆT

H

vert sjette sekund dør et menneske et
sted på kloden som følge af diabetes.
I dag lever to ud af tre af de 415 mio.
mennesker, der globalt har fået stillet
diagnosen, i byer. Samtidig viser forskning, at
folk, der bor i byerne, har en væsentlig højere
risiko for at udvikle livsstilssygdomme, såsom
diabetes 2, end folk, der bor på landet. Hvis vi
ikke ændrer den måde, hvorpå vi lever vores
liv, forventes mere end 640 mio. mennesker at
bære rundt på diagnosen sukkersyge i 2040.
Netop byboernes overrepræsentation i diabetesstatistikkerne er, hvad initiativet Cities
Changing Diabetes, som bl.a. medicinalvirksomheden Novo Nordisk A/S står bag, har fokus på.
Med afsæt i fem byer – Mexico City, København,
Houston, Tianjin og Shanghai – forsøger virksomheder, beslutningstagere, byplanlæggere,
sundhedspersonale og akademikere at kortlægge, udvikle og dele løsninger vedrørende diabetesudfordringen på tværs af by- og landegrænser.
Den danske arkitektvirksomhed Gehl Architects er med som partner på projektet og
bidrager primært med viden og erfaring om,
hvordan byudvikling og det byggede miljø kan
være en vigtig motor for at skabe en sundere
livsstil i byerne. Og her ligger der ifølge Helle
Søholt, direktør og medstifter af Gehl Architects, store samfundsmuligheder.
“Når det kommer til livsstilsudgaven af diabetes, er kuren efter min mening det byggede
miljø. Byerne kan spille en væsentlig rolle i
sygdomsforebyggelse i forhold til at skabe sunde miljøer og et bymiljø, der tilskynder sunde
vaner. Vi skal forvandle vores byer til sundere
steder at bo, arbejde og være i, og dermed kan vi
nedbringe risikoen for diabetes 2 hos de mennesker, der bor i byerne,” siger Helle Søholt.
Hun peger samtidig på, at det ikke kun er
diabetesudfordringen, som bæredygtig byudvikling kan bidrage til at løse.
“Byerne og den rigtige byudvikling er nøglen til at løse mange af de udfordringer, vi står
med. Ser man f.eks. på terror-, sundheds- og

klimaudfordringen, kan man med fokus på
bæredygtig byudvikling gøre meget. Man kan
skabe områder, som kan sikre større sammenhæng på tværs af samfundsklasser, man kan
skabe grønne områder, og man kan skabe et
bymiljø, der kan danne rammen for et aktivt
fysisk liv,” siger hun.

Social bæredygtighed er nøglen
Det er ikke tilfældigt, at Gehl Architects er
med i et projekt som Cities Changing Diabetes.
Tværtimod. Arkitektvirksomheden, der har
hjemme i København og har filialer i New York
og San Francisco, har en vision om at udvikle
byer, der understøtter menneskers livskvalitet
og er gode for os. Med inspiration i det københavnske byliv arbejder Gehl Architects således
med, hvordan man forbedrer livskvaliteten i
hverdagen for borgerne i byen. Bæredygtige
løsninger, som tilskynder borgerne til mere
udeliv, fysisk aktivitet og socialt liv, er noget af
det, der kendetegner arbejdet.
Gehl er dermed ikke en arkitektvirksomhed
i ordets traditionelle forstand. Helle Søholts ansatte tegner ikke bygninger, men arbejder med
byudvikling og byrumsdesign. Og de har siden
virksomheden blev stiftet i år 2000, formået
at skabe sig en international position, når det
kommer til udviklingen af attraktive byrum.
I dag arbejder Gehl Architects i mere end 250
byer i flere end 50 lande og har gennem årene
bl.a. stået bag cykelstier i Mexico City, afghettofisering af Skandinaviens største almennyttige byggeri Rosengård i Malmø, forbedring af
forholdene for New Yorks fodgængere og transformation af tomme offentlige pladser til nye
sociale samlingssteder i São Paulo.
Fokus i Gehl Architects’ arbejde med bydesign er i høj grad på det sociale aspekt. Det
handler om at skabe byrum, som er attraktive
og gode for mennesker, og som kan være med
til at løse f.eks. sociale udfordringer i et konkret lokalområde eller byrum.
“Den sociale del af bæredygtighed fylder
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Byerne og den
rigtige byudvikling
er nøglen til at
løse mange af de
udfordringer,
vi står med.
Helle Søholt
Direktør, Gehl Architects
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frem for, som masterplanen, at
diktere en fysisk form.
Der foreslås overordnede principper
for nye programmer, byrum og rumRosengård – fra ghetto tilhierarkier,
integreret
bydelfortætning,
bygninger,
strukturer og infrastruktur.
Rosengård er etby,
af Skandinaviens
med 10.000 boliger
De 3 hovedkarakteristika
er:
Den funktionsopdelte
og områdets største boligkvarterer
og
25.000
beboere
fra
122
forskellige
lande.
Kvarteret
er
bygget
i
1960’erne.
desværre høje arbejdsløshed, har ført til
I 2006
fik få
Gehl
en bydel
hvor
harArchitects
behov for opgaven
at forlademed at forvandle Rosengård til et indbydende
og livligt kvarter, der kunne binde kvarteret bedre sammen med resten af Malmø.
området i hverdagen og endnu færre
Det endelige resultat stod færdigt i 2011.
kommer ind udefra. Man har altså ikke
den naturlige integration der sker når
Tre hovedkarateristika for det nye Rosengård
Detrum,
nye Rosengård
man deler byens
men står tilbage
med en fysisk og social segregation.
1. Home sweet home

2. Urban Bazar

MALMØ

3. Sportspark

ROSENGÅRD

Rosengård var fysisk afskåret fra resten af Malmø, og derfor lavede vi en byrumsplan for at finde ud af, hvordan vi konkret kunne forbinde kvarteret med resten af Malmø.
Det mundede ud i et nyt netværk af gader, som forbinder Rosengård med nabokvarterer.
Helle Søholt
Direktør, Gehl Architects
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Vi satte fokus på at skabe flere udendørs semioffentlige og semiprivate rum
for at give beboerne mulighed for at være aktive, mødes med naboen eller blot trække
sig tilbage på de udendørs siddepladser. Siden opførelsen er der sket en forøgelse af
aktiviteten i udendørsområderne med 50-60 pct.
Helle Søholt
Direktør, Gehl Architects
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meget i vores arbejde, og vi kigger meget på,
hvordan vi kan skabe sociale forbedringer gennem det byggede miljø. Det kan f.eks. handle
om at sikre, at der er forskellige boligtyper i
samme kvarter, så vi kan øge den sociale mobilitet i samfundet – eller at man sørger for at
lave områder, hvor folk kan mødes på tværs, og
hvor man skaber rammerne om et hverdagsliv
for forskellige befolkningsgrupper,” siger Helle
Søholt. Se tekstboks.
Rosengård i Malmø er et af de mange konkrete eksempler, der viser, hvordan Gehl Architects forsøger at udnytte bymiljøet og rummene mellem bygninger til at skabe sociale
forbedringer. Se figur 1.
Et andet eksempel er arkitektvirksomhedens arbejde i São Paulo. I et forsøg på at løfte nogle af millionbyens utrygge områder og
pladser ud af en ond spiral med for mange
brugere, der gjorde andre borgere utrygge, har
Gehl været en del af et projekt, der udviklede
midlertidige gågader og bypladser til brug for
events som teater eller filmfremvisning, samt
nye caféområder.
“I São Paulo fokuserede vi på at skabe nye
byrum, der kunne åbne for nye typer af aktiviteter og dermed for en ny social blanding af
mennesker. Det har været med til at redefinere
byrum og gader og dermed ændre, hvad byrummene bruges til, og hvem der bruger dem,” siger
Helle Søholt.

Voksende international trend
Set fra Helle Søholts skrivebord på Vesterbrogade i hjertet af København er der i de store byer
en global trend i retning af at tænke mere social
bæredygtighed ind i byplanlægningen.
“Der er en udvikling i gang med langt større
fokus på byliv og på at skabe attraktive byrum,
hvor den grønne, men nu også den sociale, bæredygtighed er grundlæggende værdier. Flere
og flere steder investeres der i byudvikling,
hvor målet er at støtte op om en positiv, social udvikling,” siger Helle Søholt og peger på
Malmø som et konkret eksempel.
Her er et mangeårigt politisk fokus på grøn
og miljømæssig byudvikling i dag blevet suppleret med et fokus på den kulturelle og sociale
bæredygtighed i byen, bl.a. gennem byudviklingsprojektet af Rosengård.
Det internationale marked for bæredygtig
byudvikling er ifølge Helle Søholt stigende som
følge af de udfordringer, som flere lande og byer
oplever i takt med den stigende urbanisering.
“Det store byspørgsmål lige nu er, hvordan
vi løser den voksende globaliseringsudfordring.
At vi skal øge tætheden i byerne og skabe plads
til flere mennesker i byen, samtidig med at vi
skaber social sammenhængskraft. Jeg har lige
været i Jakarta, hvor alt var kaos og der ikke var
meget lækkert ved bylivet. Her står de over for
helt andre og mere basale udfordringer i forhold
til at skabe en bæredygtig by, end vi gør i f.eks.
København. Men overordnet set er udfordrin-

Borgeren, politikeren
og byplanlæggeren
Gode bymiljøer skabes ikke af byudviklere og -planlæggere som Gehl Architects
alene. Bæredygtig byudvikling kræver ifølge Helle Søholt bred politisk opbakning,
flere samarbejder og stærk netværksplanlægning gennem hele byggeprocessen.
Cities Changing Diabetes er et konkret eksempel, som illustrerer, at alle – lige
fra den enkelte diabetespatient, over virksomheder og kommuner, til fagpersoner
m.fl. – er helt centrale, når det kommer til at bruge byudvikling som en driver for at
skabe en samfundsmæssig positiv forandring, der kan give mest mulig livskvalitet
for de mennesker, der bor der. Gehl Architects arbejder altid på tre niveauer, når de
skal udvikle og gennemføre byudviklings- og bymiljøprojekter:
Politisk niveau. Her handler det primært om at få den politiske ledelse i byen eller
lokalområdet til at bakke op om løsningerne.
Brugerniveau. Gennem objektive bylivsstudier af beboernes adfærd, samt interview og data om beboersammensætningen i området, kortlægges, hvem der bruger
området, hvad de bruger det til, og hvornår, etc.
Mellemlagsniveauet. Det vil sige lobbyarbejde og påvirkning af byplanlæggere,
projektledere, virksomheder og andre interessenter, der kan få det til at ske.
“Alle tre niveauer er afgørende for, at vi kan komme igennem med projekter. Der skal
være bred opbakning og dialog med og mellem parterne, så vi laver noget, brugerne
reelt vil bruge, og som har opbakning op igennem systemet,” siger Helle Søholt.

gerne de samme: at skabe kvarterer og byrum,
hvor forskellige mennesker kan bo, arbejde,
transporteres og mødes. Og at sikre en vis grad
af affordability, dvs. boliger i alle prisklasser, så
både blikkenslageren, politimanden og sygeplejersken har råd til at bo der,” siger Helle Søholt.
Hun mener, at Skandinavien og Danmark i
særdeleshed har et stærkt udgangspunkt, når
det kommer til at kunne kapitalisere på viden
om byudvikling.
“Vi er blandt de førende i verden, når det
kommer til social bæredygtighed i byudvikling. Vi har et meget lige samfund, vi har almennyttigt boligbyggeri af høj standard, vi
har tradition for at skabe byrum og kvarterer,
hvor folk kan samles på tværs, og vi er i kraft af
blandt andet planloven, som gør det muligt at
stille krav om andelen af almennyttigt byggeri
i en ny bydel, vant til at blande forskellige dele
af befolkningen i samme områder. Det giver os
et godt fundament, når vi skal ud på det globale
marked,” siger Helle Søholt.

Hvordan måles social bæredygtighed?
Grønne arealer, legepladser, cykelstier – det
kan de fleste formentlig være enige om er fornuftige fælles goder. Men hvordan måler man
den sociale værdi af den type byrum? Hvordan
dokumenterer man værdien i forhold til f.eks.
læring, social mobilitet eller sundhed?
En af de primære hurdler i det regnestykke
er ifølge Helle Søholt, at der ikke er klare succeskriterier for og definitioner af, hvad der præcis
ligger i begrebet social bæredygtighed, når det
kommer til byudvikling og byggeri. Der er for-

skellige forsøg i gang i dag. Blandt andet har Gehl
Architects med støtte fra Knight Foundation
undersøgt sammenhængen mellem offentlige
byrum og sociale møder på tværs af økonomiske
og social skel. De foreløbige analyser viser, at 70
pct. af de mennesker, der benytter de undersøgte byrum, føler sig mere trygge i deres nabolag,
og at byrummet har bidraget til, at flere lærer
hinanden at kende. Det er vigtige elementer, når
man skal skabe social sammenhæng i en by. At vi
kender andre i lokalområdet og føler os trygge, er
med til at øge forståelsen for vores medborgere.
Men der er ifølge Gehl-direktøren stadig lang vej
til konkrete modeller, der kan beregne den sociale bæredygtighed af et givent byggeri.
“Vi kan beregne bygningers performance i
forhold til return on investment, vores energiforbrug og vores ressourceforbrug. Men når det
kommer til den sociale værdi, er det langt sværere at kortlægge. Vi mangler stadig redskaber,
som kan hjælpe til at værdisætte det offentlige
rum og den langsigtede sociale værdi af en byudvikling,” siger Helle Søholt og peger på, at det
vil kræve, at man flytter fokus fra den enkelte
bygnings bæredygtighedsperformance og over
til bydele og byens samlede bæredygtighed.
Derudover skal vi fokusere mindre på bygningens form, konstruktion og materialer, til
fordel for indhold og samlede levetid i relation
til omgivelserne.
“Vi mangler også at se bredere. Vi har ikke
bæredygtige bymodeller, der ser ud over den
enkelte bygnings bæredygtighed, og det gør det
svært at vise den sociale værdi af et byudviklingsprojekt,” siger hun •

Af Anna Fenger Schefte
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Tesla Powerwall:

Lagring af energi i hjemmet
Den tredobbelte bundlinje
DE TEGNER FREMTIDEN

B

ilfabrikanten Tesla er bedst kendt for
sine luksus-elbiler med det stilrene
design. Men bag succesen ligger blandt
andet en global førerposition inden for
batteriteknologi. Den ekspertise vil Tesla nu bruge til at skabe bæredygtige bygninger og hjem.
Teslas Powerwall er et litiumbatteri, der installeres i hjemmet og bruges til at lagre energi fra
eksempelvis solceller eller til at købe strøm, når
det er billigt, og bruge den, når det er dyrt.
Powerwall udligner derved de såkaldte ‘peaks’ i strømforbruget, hvilket gør strømmen billigere for forbrugeren og skaber en mere stabil efterspørgsel på elektricitet. På sigt ønsker Tesla at

gøre husejere fuldstændig uafhængige af elnettet
og derved revolutionere energimarkedet.

Hvorfor en bæredygtig løsning?
Bedre lagring er en forudsætning for, at vedvarende energi kan erstatte fossile brændsler i
energisystemet. Powerwall er et af markedets
første bud på lokal energilagring, der kan gøre
det mere attraktivt for huse at producere egen
vedvarende energi. Men Powerwall har også
potentiale til at gøre det nemmere at integrere
vedvarende energi i stor skala i energiproduktionen på grund af en øget lagringskapacitet og
færre udsving i efterspørgslen.

Miljø
Ved at lagre energi i hjemmet sænker
Powerwall forbruget af strøm i de perioder
af dagen, hvor efterspørgslen er højest, de
såkaldte ‘peaks’. Det betyder et reduceret
behov for overskudskapacitet i energisystemet,
som oftest bliver produceret vha. af fossiltunge
energikilder som kul og gas.

Socialt
Lokal energilagring gør vores hjem mindre
sårbare over for strømafbrydelser i forbindelse
med eksempelvis ekstremt vejr.

Økonomi
Powerwall kan sænke elregningen markant
ved at gøre forbrugerne i stand til kun at købe
el, når priserne er lave.
Foto

Tesla
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BRUGTE BYGGEMATERIALER
ER EN GOD FORRETNING
Genbrugsvirksomheden Genbyg har succes med at sælge brugte byggematerialer fra ældre
byggerier. Men Genbyg designer også selv nye produkter af de brugte materialer og giver
dermed kunden mulighed for at få helt unikke produkter. Omtanke for omverdenen og lyst til
at lave noget, der gør en forskel, driver direktør Jesper Holmberg.
PORTRÆT
Foto
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et store, irgrønne tårn med sprossevinduer har en kuppel i bronze og et
lille kompas på toppen, der viser, hvor
vinden blæser fra. Tårnet prydede
indtil for få år siden en af indgangene til Carlsberg-byen i Valby og har da også reminiscenser af tidligere tiders storhed. I dag står det på
en parkeringsplads ud til Amager Landevej i
Kastrup. Carlsberg er nemlig ved at undergå en
større ombygningsproces, og ejerne mente ikke,
at tårnet længere havde eksistensberettigelse.
Men Jesper Holmberg, direktør i firmaet
Genbyg, kom det til undsætning, og nu står det
gamle tårn foran indgangen til Genbygs hovedlager, showroom og administration.
“Jeg elsker fine gamle tårne, og jeg kunne
ikke bære, at det bare skulle kasseres,” siger Jesper Holmberg.
Genbyg forhandler brugte byggematerialer
og blev etableret for 20 år siden. Virksomheden
ejes af Jesper Holmberg og Tom Jørgensen, beskæftiger 30 medarbejdere og omsætter årligt
for 20 mio. kr. Jesper Holmberg er drevet af en
passion for både bæredygtighed og byggeri:
“Jeg har en glæde ved, at det kan lade sig
gøre at redde alle de her varer. Folk ville jo ellers
købe nye ting, hvis vi ikke var her,” siger han.
Genbyg er gennemsyret af en tankegang
om bæredygtighed, i alt fra indkøb af elbiler til
firmabrug til valg af Merkur Andelskasse som
bank, fordi de investerer i grønne projekter.
Processen er sådan set ligetil. Genbyg har
kontakt til forskellige entreprenører, bygherrer
og nedrivningsfirmaer, der giver besked om,
hvilke bygninger der skal rives ned eller renoveres. Det foregår for det meste i København
og omegn. Efter at parterne har aftalt en pris
for materialerne, og inden nedrivningen eller
renoveringen går i gang, rykker Genbyg ud og
henter de brugte døre, vinduer, gulve og andet,
de kan se en fidus i at genbruge. Herefter køres
det ind på lageret i Kastrup, bliver fotograferet
og kategoriseret, hvorefter fotos og information ryger ud på Genbygs hjemmeside, der har
1,5 mio. besøgende om året.

Genbyg

Jesper Holmberg, direktør for Genbyg, er drevet af
en passion for både bæredygtighed og byggeri.

Jesper Holmberg mener, at genbrug er noget
helt særligt.
“Genbrug er et fantastisk område. Avancen
er væsentligt højere end på en ny vare. Det er jo
et eventyr. Men det er selvfølgelig også besværligt. Vi er afhængige af, at der kommer nogle
kunder til det, vi køber hjem. Vi oplever hele
tiden, at der er noget, der ikke bliver solgt, men
så prøver vi at få det ud ad andre kanaler, sætte
prisen ned, bygge det om osv.”

Genbyg Design
Eksklusiv landidyl, lys fra alle sider gennem
hvidmalede sprossevinduer og et ekstra rum i
haven. Det kan man få ved at investere i et orangeri, men det er ikke helt lige meget, hvilket der
er tale om. I et byggemarked skal man måske kun
betale 10.000 kr., men kan til gengæld opleve, at
der står et mage til i naboens have. Hvis man gerne vil være sikker på at få en eksklusiv fornemmelse, hver gang man træder ind i sit orangeri,
kan man tage til England og specialbestille sin
egen unikke udgave. Men så lander regningen
formentlig på flere hundrede tusinde kroner. Det
er netop mellem de to poler, at Genbygs nyeste
skud på stammen, Genbyg Design, kan spille ind.
“Lige nu har vi et projekt med orangerier,
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fordi vi har så mange fine gamle sprossevinduer. I stedet for at give op i forhold til at sælge
dem, tegner vi tre rigtig fede orangerier, som vi
bygger selv. Når vi designer og bygger selv, vender vi hele processen om og rammer et helt andet kundegrundlag, og kan måske gøre det for
50.000 kr.,” fortæller Jesper Holmberg.
Designafdelingen blev grundlagt for fem
år siden og beskæftiger to arkitekter og to designere på fuld tid. De designer nye ting ud fra
de materialer, Genbyg har på lager. En del af de
ting, virksomheden henter ind hver dag, kommer nemlig til at ligge et stykke tid på hylderne.
I stedet for bare at lade dem blive der, bliver de
brugt til at skabe noget helt nyt, og dermed får
materialerne en forøget værdi.
“Det var bare på hobbyplan til at starte med,
men det har virkelig grebet om sig. Det bliver
stort, fordi vi er et firma, der tager det seriøst,
og som tør, vil og kan levere i store mængder.
Det elsker folk, og mange arkitekter vil gerne
arbejde sammen med os. Det er let at få gode
medarbejdere, for folk synes, det er enormt
spændende,” fortæller Jesper Holmberg.
Men økonomien i det skal også hænge sammen, for det kan tage lang tid at tegne og bygge
produkter fra bunden. Samtidig skal produkterne være på lager, og man skal ramme en pris,
som ikke er for høj, men også tager hensyn til
de timer, der er brugt på det. Til gengæld giver
det den fordel, at der ikke er langt fra ide til færdigt produkt, når man både kan tegne og bygge
samme sted.

Lovgiv om producentansvar
Jesper Holmberg oplever dagligt, hvor dårlig kvalitet mange byggematerialer har, og hvor meget
der må gå til spilde. Derfor leger han med tanken
om, at producenter skal være forpligtede til at
tage deres produkter tilbage efter endt brug.
“Mange produkter, f.eks. køkkener, er for
dårlige til at sælge i direkte genbrug. Derfor er
det vigtigt, at det, der bygges nu, let kan skilles
ad, så det kan tages tilbage af producenten og
blive brugt igen,” siger han.

›
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Og selv om det lige nu kan være svært at
skille byggerier og produkter ad, ser han det
ikke som en hindring. Han peger på, at “når
vi kan flyve til månen, kan vi også godt lave et
hus, der kan skilles ad, så det kan genbruges”.
En anden løsning kunne være at hente inspiration i deleøkonomien og lade producenten
udleje køkkenet, døren eller vinduet til kunden
for en periode, som det kendes fra f.eks. leasing
af biler og hårde hvidevarer.
Jesper Holmberg mener, at producentansvar
er noget, myndighederne skal lovgive om, fordi
det kan være med til at drive udviklingen mod
mere bæredygtigt byggeri i Danmark:
“Vi er et lille land, og vores præmis må være
at gå forrest. Man får hele tiden skudt i skoene,
at det er konkurrenceforvridende. Men man
kan også kalde det en investering i fremtiden,
for hvis man bare gør det samme som de andre, er det jo lige meget. Man må gøre som med
solceller og vindmøller. Vestas er jo f.eks. en af
Danmarks største virksomheder, og det blev
den, fordi man har spyttet penge i det.”
Som firma lever Genbyg af, at nogen har bygget godt i tidligere tider, men meget af det, der
er blevet bygget siden 1970’erne, er simpelthen i
for dårlig kvalitet til at kunne bruges igen, mener Jesper Holmberg. Han peger på, at et cirka
100 år gammelt hus, som det firmaets administration ligger i, sagtens kan genbruges:
“Det består kun af ler, kalk, træ og glas. Det
kunne man sagtens bygge et nyt hus af. Forskellen sammenlignet med i dag er, at timelønnen er blevet så dyr, at alt skal fabrikslaves, så
det bare skal sættes op på byggepladsen. I gamle dage murede man f.eks. kun fem skift ad gangen, for at det skulle nå at hærde. Det har man
ikke tid til i dag.”
Han tror dog på, at der kan findes en teknologisk løsning ved f.eks. at ændre kalken, så
den hærder hurtigere men stadig kan skilles
ad. Jesper Holmbergs filosofi er at tage noget af
det gode fra gamle dage og noget af det gode fra
fremtiden og sætte det sammen til noget nyt.
Den gode kvalitet i tidligere tiders byggerier
betyder, at Genbyg har den største konkurrenceevne på ældre materialer.
“Man kan købe en ny dør til 700 kr., og så
kan man nok kun få 200 kr. for en tilsvarende
brugt. Men hvis det er en fin, gammel dør, som
kunden ellers skulle have bygget hos snedkeren, kan man nok få 2.500 kr. for den. Så har du
fat i den lange ende,” forklarer han.

Grønt iværksætterblod i årene
Jesper Holmbergs far var selvstændig, og selv
har han altid vidst, at han også ville have egen
virksomhed. Da han gik på HF, brugte han f.eks.
frikvartererne på at sælge PVC-fri ringbind og
genbrugspapir fra sin lille bod. Han har altid
kun købt økologisk og bor på Holmen i København på en husbåd, som opvarmes af et pillefyr.
Det er en bæredygtig løsning, fordi røgen er helt
ren, og der kan plantes træer som erstatning for
det, der brændes af.

Genbyg

Tårnet stammer fra den gamle Carlsberg-by i Valby. På grund af områdefornyelse
skulle tårnet fjernes, men da Jesper Holmberg er vild med fine tårne, købte han det.
Nu pryder det indgangen til Genbyg i Kastrup.

Med en passion for både bæredygtighed og
byggeri siden barnsben var det nærliggende at
starte en virksomhed inden for det område. Jesper Holmberg har tidligere bygget både halmhuse og grønne huse og vidste, at der manglede
en grøn trælast. Så Genbyg startede faktisk som
en trælast, men det løb ikke rigtig rundt, så fokus skiftede i stedet til 100 pct. genbrug. Og den
satsning viste sig at give pote:
“De senere år er det gået stærkt. Det er gået
fra, at jeg har stået for det alene, til at jeg skal
stoppe med at arbejde selv og bare administrere. Men det er svært at gå til ‘bare’ at være administrerende direktør. Styring er altafgørende,
når der er så mange ansatte, og det er jo ikke
min arbejdskraft, der er den væsentlige.”
Et af Genbygs største projekter indtil videre
har været Copenhagen Towers i Ørestaden. De
seks højhuse i glas og stål danner ramme for
både hotel, kontorer og konferencecenter. Og så
er en af opgangene prydet af metervis af genbrugstræ, leveret og opsat af Genbyg.
“Det var et stort projekt. Det kom lidt tidligt
i processen, og vi var slet ikke klar til det, så vi
tabte faktisk penge på det. Men der kom en bygherre, som bare gerne ville, og så måtte vi slå
til. Og siden da har det givet meget i reklame,
omtale og nye kunder.”

Jesper Holmberg fortæller, hvordan bygherren af Copenhagen Towers gerne ville fremtidssikre sine bygninger og tiltrække miljøbevidste
lejere.
“Om bygherren brænder for det personligt,
ved jeg ikke, men det er jo også lige meget. Han
gør jo alt, hvad han kan for at fremstå grøn,”
mener han.
Men Jesper Holmberg tvivler alligevel lidt på
bæredygtigheden i nybyggerierne i f.eks. Ørestad og Carlsberg.
“Man kan godt have sine bange anelser om,
hvor grønt det egentlig er. Kunne man få mere,
hvis man pressede på? Jeg synes måske, det ligner typebyggeri i stor skala, og man tager ikke
de store chancer rent æstetisk. Det skyldes penge, for hele markedet er fokuseret på overskud.
Det bliver hurtigt devalueret, når man bare bygger mange bygninger efter den norm, der lige er
i den tidsperiode, hvor man bygger. Så bliver
det kedeligt.”
For Jesper Holmberg har det aldrig handlet
om kun at tjene penge.
“Jeg har den filosofi, at vi alle skal nøgne
herfra, så det er med at lave noget fedt, mens
vi er her. Det handler ikke om at have maksimalt overskud, men om at skabe noget fantastisk” •

Af Caroline D. Christensen
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FREMTIDENS BY
ER GRØN OG PLATIN
Med DGNB er der klare linjer både for
byggebranche, borgere og brugere om,
hvad vi mener med bæredygtighed.

En mærkbar forskel

By & Havn har arbejdet sammen med
organisationen Green Building Council
(GBC) om at få DGNB til Danmark. Et
område i Nordhavn er som det første i
Danmark blevet præcertiﬁceret til platin, hvilket er det højest mulige niveau.
Det næste byområde, vi certiﬁcerer,
er Amager Fælled Kvarteret i Ørestad,
hvor der netop er sat gang i en konkurrence om en ny masterplan.

Bæredygtighed er
et kvalitetsstempel.
By & Havn har bidraget
til at få certiﬁceringssystemet DGNB indført
i Danmark og vil
fremover certiﬁcere
selskabets nye
byområder. Beboere
og erhvervslivet vil
mærke forskellen.

Vi vil måles på kvaliteten

I By & Havn har vi systematisk tænkt
bæredygtighed ind i vores byudvikling.
For os handler det om mere end miljø
og klima. I sidste ende er bæredygtig
byudvikling lig med høj kvalitet, hvor
også de sociale og økonomiske aspekter er gennemtænkt i byudviklingen.
Det vil vi gerne sige klart og tydeligt,
og det vil vi gerne måles og vejes på.
Derfor har vi taget skridtet fuldt ud
og vil fremover certiﬁcere selskabets
nye byområder efter bæredygtighedsstandarden DGNB. Certiﬁceringen gør
det muligt at måle, dokumentere og
sammenligne bæredygtighed både i
enkeltbyggerier og i byområder. Vi vil
samtidig stille ﬂere krav til bygherrer
om certiﬁcering af byggerier i vores
udviklingsområder.

DGNB-certiﬁcering belønner blandt
andet grønne traﬁkløsninger som
metro og cykelstier, kort afstand til
handel og institutioner, lokal aﬂedning
af regnvand, arkitektonisk kvalitet i
byrum og rekreative muligheder. I alt
dækker DGNB fem kvalitetsaspekter:
Miljø, økonomi, socialt & funktionelt,
teknik og proces. Tilsammen gør det
en målbar og mærkbar forskel.
Velkommen til fremtidens by.
Læs mere på
byoghavn.dk/baeredygtig

Seoul:

Attraktive lån
sætter skub i renovering
DE TEGNER FREMTIDEN

S

eoul har sat en ambitiøs målsætning om at reducere byens CO2-udslip med 10
mio. ton om året i 2020. En vigtig del af målsætningen er at opgradere Seouls
bygninger, der forbruger over halvdelen af byens energi. Derfor tilbyder bystyret attraktive lån til energirenovering over en periode på otte år til en rente
på kun 1,75 pct. Dette initiativ har sænket tilbagebetalingstiden på energirenoveringer
markant og resulteret i en stigende investeringslyst.
Derudover tilbyder Seoul gratis konsulenthjælp til borgernes hjem samt til små og
mellemstore kommercielle bygninger. Ved udgangen af 2014 havde byens energikonsulenter serviceret mere end 45.000 bygninger og hjem, og målsætningen er at servicere dobbelt så mange inden 2018.

Hvorfor en bæredygtig løsning?
Byens samlede indsats for energirenovering skal reducere CO2-udledningen fra Seouls
bygninger med 1,3 mio. ton i 2020. Seouls renoveringsplan letter den finansielle byrde
for borgere og virksomheder, der planlægger at renovere deres bygninger, og planens
udgifter forventes at blive tilbagebetalt indenfor syv år gennem energibesparelser.

Foto

Seoul Metropolitan Government
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Den tredobbelte bundlinje
Miljø
I 2018 har planen sparet energi svarende til godt 1 mio.
ton olie.

Socialt
Energirenovering i 59 kommunale bygninger sparer
1.426 ton olie om året, og besparelserne bliver brugt til at
forbedre Seouls sociale indsatser.

Økonomi
Planen forventes at spare byen for 6,6 mio. dollar på
elektricitetsregningen hvert år efter 2018.

VEND GLOBALE RISICI
til ny forretning

Som ledere i offentlige og private virksomheder konfronteres vi næsten
dagligt med en ny virkelighed og et ukendt terræn. Af og til kan det føles
som at være ramt at ”den perfekte storm”. Mandag Morgen hjælper dig
med at kortlægge og navigere i den nye virkelighed. Vi identificerer de nye
markedspladser, de nye forretningsmuligheder og -løsninger, og sammen
bruger vi stormen til at sikre fremdrift.

Kom forrest i vækstkøen

Skil dig ud fra flokken

Få nye ideer

FN’s 17 udviklingsmål er
nøglen til nye lukrative
markeder og en verden fuld
af muligheder. Identificer dine
forretningsmuligheder på de
nye markeder.

Målrettet og praktisk forankret
kommunikation stimulerer
innovation. Find nye måder til at
engagere og involvere dine kunder
og netværk. Det handler ikke kun
om at råbe højest, men om at skille
sig ud og skabe værdi.

Bliv en del af et bredt netværk
og få mulighed for at holde dig
opdateret på den seneste viden
fra ind- og udland. Udforsk nye
områder, og brug din viden til at
udvikle dig professionelt.

Vi vil meget gerne uddybe, hvordan vi kan hjælpe dig med dette og mere til.
Er du interesseret i at høre nærmere, så kontakt Marianne Haahr eller Morten Nielsen.
Morten Nielsen, direktør

Marianne Haahr, projektdirektør,

Mandag Morgen

Mandag Morgen

mn@mm.dk

maha@mm.dk

Guide:

Der er ingen undskyldninger
for ikke at bygge bæredygtigt
Der er to spørgsmål, som skal besvares, hvis bæredygtigt byggeri skal vinde yderligere frem:
Hvorfor og hvordan? Og den gode nyhed er, at vi allerede har svarene. Her er nogle gode råd til
bygningsejeren og investoren, byplanlæggeren og politikeren til, hvordan de kommer videre.

For bygningsejeren og investoren

!

Hvorfor skal du bygge og renovere bæredygtigt?

✳ At bygge og renovere bæredygtigt giver store investeringsafkast og lavere
driftsomkostninger.

At bygge bæredygtigt er
billigere, end mange tror
Ekstra omkostninger ved at bygge
bæredygtigt, pct.

✳ Bæredygtige bygninger øger de ansattes produktivitet.

Det koster det i virkeligheden

✳ Bedre indeklima og dagslys styrker indlæringen.

Så meget tror folk, at det koster

✳ Bæredygtigt byggeri og renovering beskutter dine investeringer mod eksterne
trusler, f.eks. stigende energipriser og politisk regulering.
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Hvad skal du gøre?

10

✳ Planlæg med fokus på totaløkonomi og levetid. Hvis du regner med at eje bygningen
i mange år, vil du få et bedre indblik i, hvordan du på langt sigt kan minimere omkostningerne. Regner du med at sælge bygningen hurtigt, vil du få et bedre afkast, hvis
den er bygget bæredygtigt.

✳ Start planlægningen tidligt. Jo længere du er i processen, desto dyrere bliver det at
ændre.

5
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✳ Søg professionel hjælp. Arkitekter, ingeniører, forsyningsselskaber og konsulenter
er vigtige videnspartnere, når du skal bygge bæredygtigt.

✳ Grib muligheden for at gøre det bæredygtigt, når du skal renovere din bygning. Så
kan du sænke dine omkostninger i forhold til at opgradere på et senere tidspunkt.

✳ Husk på, at bygninger med et langt liv skal være fleksible, så de også kan imødekomme fremtidige brugeres behov. Bygninger med en kort levetid skal bygges med
genanvendelige eller genbrugsmaterialer.

✳ Kig efter investeringspartnere for at overkomme de første omkostninger.
✳ Brug standardiserings- og certificeringssystemer, der passer til din type bygning,
og sigt efter de mest ambitiøse systemer – det kan betale sig at være ambitiøs.

✳ Husk at følge op. Måling og auditering er centralt for at sikre, at du får mest ud af
dine investeringer i bæredygtigt byggeri.
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FIGUR 1 — Mange tror, at merudgifterne
ved at bygge bæredygtigt er skyhøje. Det
er de ikke. I gennemsnit koster det blot få
pct. mere af den samlede anlægssum.
KILDE — Tilpasset fra: ”Greening our Built
world: Costs, benifits and strategies”, WBCSD,
2010, og “Towards an European methodology for
Life Cycle Costing (LCC) – Guidiance Document”,
Langdon, Davis, 2007.

For byplanlæggeren

!

Hvorfor skal du bygge bæredygtigt?

Planlægning er afgørende

✳ Reducerede driftsomkostninger frigør midler i offentlige budgetter.
✳ Byggesektoren giver de lettest tilgængelige og oftest billigste løsninger på en lang

Tre dimensioner for planlægning af
bæredygtigt byggeri

række politiske målsætninger om bæredygtighed.

Bredere

✳ En bæredygtig byggeproces reducerer affaldsmængden fra konstruktion og

Dybere

nedrivning.

Længere

✳ Bæredygtigt byggeri skaber bymiljøer, der lægger vægt på beboernes sundhed og
sociale liv.

✳ Bedre indeklima og dagslys styrker indlæringen.
✳ En større andel af bæredygtige renoveringsprojekter styrker økonomien. Energi- og
driftsbesparelser hos private kan indirekte støtte den lokale og nationale økonomi.

Hvad skal du gøre?
✳ Når du skal lave bygnings- eller bydelsrenovering, så grib muligheden til at gøre det

M
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bæredygtigt. Gør du det, kan du sænke dine omkostninger i forhold til at opgradere på et
senere tidspunkt.

✳ Start planlægningen tidligt. Jo længere du er i planlægnings- og designprocessen,

FIGUR 2 — Bæredygtigt byggeri
kræver, at man i planlægningsfasen
tænker bredere, dybere og i et længere
tidsperspektiv.
KILDE — Tilpasset fra: ”Greening our Built
world: Costs, benifits and strategies”, WBCSD,
2010. Sustainia Sector Guide to Buildings,
Sustainia, 2012.

desto dyrere bliver det at ændre.

✳ Involver beboere, autoriteter og andre interessenter tidligt i planlægningsprocessen.
✳ Husk, at byer udvikler sig, så du skal sikre dig, at planlægningen er så fleksibel, at den
kan imødekomme fremtidige byboerers behov.

For politikeren

Hvad skal du gøre?

✳ Det kræver nye kompetencer at følge med udviklingen. Skab incitamenter, der tilskynder uddannelse i alle dele af byggesektoren.

✳ Gør nybyggeri og renovering af offentlige bygninger bæredygtigt. Det betaler sig at sætte
det gode eksempel.

✳ Planlæg og implementer planerne, så det skaber synergi på regionalt og nationalt niveau.
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incitamenter og andre politiske værktøjer til at fremme bæredygtigt byggeri.

i mange år, før de skal renoveres igen eller rives ned, så et halvt arbejde vil bare skubbe
regningen til fremtidige beboere og brugere.
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✳ Få styr på incitamenterne. Vær ambitiøs og brug bygningsreguleringer, økonomiske

✳ Vær ambitiøs, når bygninger skal renoveres bæredygtigt. Bygningerne kommer til at stå
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Affald

✳ Den bæredygtige byggeproces reducerer affaldsmængden fra konstruktion og nedrivning.

5

Skovbrug

✳ Bedre indeklima og brug af dagslys styrker indlæringen.

Potentiale for reduktion
af drivhusgasser

på en lang række politiske målsætninger om at reducere udledningen af drivhusgasser.

Landbrug

✳ Bæredygtigt byggeri tilbyder nogle af de lettest tilgængelige og oftest billigste løsninger

Potentiale for energireduktion, fordelt på
udvalgte sektorer, milliarder ton CO2
6

Industri

✳ Flere bæredygtige renoveringsprojekter styrker økonomien og skaber flere job.

Bygninger

✳ Reducerede driftsomkostninger frigiver midler i de offentlige budgetter.

Effektive bygninger giver
store økonomiske besparelser

Transport

Hvorfor bæredygtigt byggeri?

Energi

!

FIGUR 3 — Byggesektoren rummer det
klart største potentiale for energieffektiviseringer ud af de syv sektorer.
KILDE — Tilpasset fra ”AR4, Summary for
Policy Makers”, IPCC, 2007. ”Europe’s Buildings
Under Microscope”, Buildings Performance
Institute Europe, 2011.

Byggeri bliver
bæredygtigt
når vi samarbejder

Med den viden, teknologi og de materialer vi har i dag, kunne vi opføre 100 % bæredygtige
bygninger – hver dag. Hvis vi vil, hvis vi tør. Det ville gavne klimaet og miljøet, øge menneskers
trivsel og være godt for økonomien, både branchens og samfundets.
Hvorfor sker det så ikke?
Fordi vi ikke har et fælles helhedssyn på bygninger. Nogen ser kun mursten, andre har fokus på
pengene, mens nogle tredje er optagede af indeklima eller sociale sammenhænge. Bygninger
som en del af energiproduktionen eller bygninger, der skaber nye byrum. Men lægger vi det hele
sammen, får vi bygninger, der arbejder for os alle – på den lange bane.
I NCC har vi en vision om at forny branchen og en af vejene til det er at skabe forpligtende
partnerskaber. Sammen kan vi ride på digitaliseringsbølgen og dyrke mulighederne i den 4.
industrielle revolution. De nye teknologiske muligheder baner vejen for fremtidens helhedsorienterede byggeri. I en helt anden skala, end vi kender det i dag. Til gavn for mange flere og
for den nødvendige grønne omstilling.

www.ncc.dk

