EN BÆREDYGTIG
BOLIGFORENING

ET STORT FLERTAL AF DANSKERNE ER OVERBEVISTE OM, AT KLIMAFORANDRINGERNE ER
REELLE OG MENNESKESKABTE. 82 PCT. AF DANSKERNE ANERKENDER, AT DEN GENNEMSNITLIGE TEMPERATUR PÅ JORDEN ER STIGENDE OG AT DEN GLOBALE OPVARMNING ER
MENNESKESKABT. KUN 6 PCT. AF DANSKERNE BESTRIDER I DAG DEN GLOBALE OPVARMNING.
En bæredygtig udvikling bety-

skabe hensigtsmæssige bygnin-

der, at de forandringsprocesser,

ger, som får os til at føle os godt

der finder sted i vores samfund,

tilpas og giver os livskvalitet.

skal have en kvalitet, der sikrer,

• Miljømæssig bæredygtighed

at de er i stand til at opretholde

i renoveringen af en bygning

et godt liv for os alle.

handler om at bygge og reno-
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også, at der er nogle elemen-

miljømæssigt fodaftryk (carbon

ter i vores samfund, som skal

footprint) som muligt.

bevares eller bringes videre.

• Økonomisk bæredygtighed

Det kan for eksempel være

i renoveringen af en bygning

det gode liv, naturressourcer,

handler om at sikre langvarige

et er glædeligt, at

naturen, de økologiske kreds-

økonomiske interesser og inve-

danskernes bevidsthed

løb, den sociale organisering,

stering for bygningen, og etable-

om klimaforandringerne

kulturen eller økonomien.

re hensigtsmæssige rammevilkår

og deres konsekvenser er klar.

For at en renovering af en

Det betyder, at vi kan fokusere

bygning betragtes som bære-

på, hvordan vi som borgere,

dygtig, skal bæredygtigheden

Hvorfor fokusere

forbrugere og samfund kan gøre

strække sig fra start til slut i

på bæredygtighed

noget effektivt ved den globale

en byggeproces. Fra råvare-

Ifølge Teknologisk Institut har vi

opvarmning.

indvinding over brugsfasen til

i 2050 brug for 3,5 gange jorden,

For boligforeninger er det

for ressourceoptimering.

nedrivning, bortskaffelse og

hvis vi fortsætter med at bruge

som bygningsejere ved at have

recirkulering. Bæredygtigt re-

ressourcer på byggeri i det

et stort fokus på bæredygtighed

novering handler om at mindske

tempo, vi gør nu. Derfor er det

ved drift, renovering og ombyg-

energiforbruget – men det skal

bydende nødvendigt at indtænke

ning af ejendommen.

ske uden at gå på kompromis

bæredygtighed i byggeriet.

Hvad er bæredygtighed

med et sundt indeklima, æstetik,

Energiforbrug i bygninger udgør

komfort, økonomi og arkitektur.

omkring 40% af det samlede ener-

Bæredygtighed. Hvad er det

giforbrug i Danmark. Energien går

egentlig? Det at vi passer på

Bæredygtighed defineres som

primært til opvarmning, ventilation

hinanden og kloden, står nok

en indsats i tre dimensioner:

og belysning. Effektivisering af ener-

klart for de fleste af os. Men har

• Social bæredygtighed i

giforbruget i bygninger spiller en

du helt ned i detaljerne styr på,

renoveringen af en bygning

afgørende rolle for, at vi kan nå det

hvad der egentlig forstås ved at

handler om at reducere sygdom,

politiske mål om at være uafhængige

være bæredygtig?

sikre højere produktivitet og

af fossile brændsler i 2050.
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“DET SOM ER GODT
FOR MILJØET, ER OGSÅ
GODT FOR ØKONOMIEN.”

“ENERGIFORBRUG I BYGNINGER
UDGØR OMKRING 40% AF DET SAMLEDE
ENERGIFORBRUG I DANMARK.”
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“ B O L I G F O R E N I N G E N S VALG VIL PÅVIRKE IKKE BARE DE
N Æ R M E S T E , M E N O G S Å VIRKSOMHEDERNES VAREUDBUD
O G D E P O L I T I SKE BESLUTNINGSTAGERE.”
Bæredygtighed i renoverings- og

hvor den direkte tilbagebetalingstid

En bæredygtig boligforening er

byggeprojekter kan betragtes som

på investeringen er meget lang.

karakteriseret ved, at den i renoverings-, bygge- og driftsfasen bruger

en syntese af de tre dimensioner:

For betonbyggeris vedkommende

sociale, miljømæssige og økono-

er vi så “heldige”, at der er et stort

miljøvenlige eller genanvendelige ma-

miske forhold i en kombination

renoveringsbehov for de byggerier,

terialer. Derudover skal der arbejdes

med byggetekniske/teknologiske

som skød op i 60’ere og 70’erne.

mod et reduceret energi- og ressour-

forhold og procestænkning, der

Beton forvitrer jo. Det er ikke i sig

ceforbrug. Og så skal den gøre brug

alle balanceres og prioriteres i et

selv noget godt, men det skaber i

af alternative opvarmningsmetoder.

helhedsmæssigt funktionelt og ar-

det mindste et naturligt behov for

Kort sagt: En bygning, der består

kitektonisk grundlag for et projekt,

at renovere, og dermed også en an-

af materialer og tekniske systemer

så det bliver så bæredygtigt som

ledning til at få løftet byggerierne

(afløb, vand og varme), der på alle

overhovedet muligt. Især ressour-

rent energimæssigt.

tidspunkter i bygningens livscyklus

ceforbruget i byggeriet er centralt,

For det murede byggeri, som vi

for kun ved at optimere ressour-

jo har rigtig meget af, er situatio-

cerne, opnås det bæredygtige byg-

nen en anden. Her er der sjældent

geri, særligt på det miljømæssige

nogle rent byggetekniske begrun-

og økonomiske område.

delser for at renovere, for murværk

påvirker miljøet minimalt.

BÆREDYGTIGHED
KUNNE F.EKS. VÆRE;
MATERIALE: Brug et langtids-

er noget voldsomt holdbart noget.
Er bæredygtighed

Og dertil kommer, at der ofte vil

godt for din økonomi?

være nogle æstetiske omkostninger

Det korte svar er JA! Det, som er

forbundet med omfattende renove-

godt for miljøet, er også godt for

ringer. En udvendig efterisolering af

økonomien. Man kan argumentere

et smukt udført murstensbyggeri fra

for, at bæredygtighed er en rig-

1950’erne har ikke mange venner.

holdbart facade- og tagmateriale
som f.eks. skifer, som ikke skader
naturen hverken i produktionen
af materialet, eller når taget om
mange generationer har udtjent
sin levetid.

tig god økonomisk investering på

AFLØB: Håndtering af regnvand

lang sigt. Økonomerne fortolker

Hvordan bliver man

bæredygtighed som, at fremtidige

mere klimabevidst

generationer skal have mulighed for

Som klimabevidst boligforening

mindst det samme velfærdsniveau,

kan man til tider stille sig selv

som vi lever under nu. Det er oplagt,

spørgsmålet: Hvad kan vi gøre?

at natur og klima også er betyd-

Det gælder om at finde grønne

ningsfuld for velfærden – og derfor

initiativer og løsninger, som bolig-

kan det betale sig at spare på de

foreningen kan lade indgå i dens

ressourcer, vi forbruger af i dag.

hverdag. Det handler om, hvordan

VARME: En luft-til-vand-

så tæt på kilden som muligt LAR
(Lokal Afledning af Regnvand).
VAND: Regnvand kan udnyttet til toiletskyl, vaskemaskine og
udendørs brug, så ejendommen
forbruger så få vandressourcer
som muligt

man som boligforening kan påvirke

varmepumpe optager fugtigheden

ring af ydervægge, tag, fundament

verden omkring sig gennem grøn

i bygningens luft til at opvarme

og gulv, samt rør og vinduer og

adfærd og grøn livsstil.

vandet, og energien i luften uden-

Energirenovering med efterisole-

etablering/optimering af ventilation

for omsættes til gulvvarme.

Boligforeningens valg vil påvirke

evt. med varmegenindvinding, bør

ikke bare de nærmeste, men også

stå højt på enhver boligforenings

virksomhedernes vareudbud og de

Udnyttelse af boligforeningens

dagsorden. Og ofte vil en rigtigt

politiske beslutningstagere. For

tagrum/etage til boliger er også

udført energirenovering samtidig

eksempel ved at vælge LED-pærer

bæredygtigt.

medføre et forbedret indeklima, som

i stedet for glødepærer, opvarm-

kan bidrage til at en samlet vur-

ning og strøm gennem vedvarende

ninger på lejligheder i København

dering af fordele ved renoveringen

energi i stedet for fossile brænd-

er der for alvor kommet fokus på at

vil falde positivt ud, også i tilfælde

stoffer osv.

indrette flere nye moderne tagbo-
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liger i de gamle loftarealer. Tag-

Forstå din bygning

og spækket med alle mulige nye

boliger udnytter den eksisterende

Vi renoverer løs i jagten på at nå

materialetyper og tekniske løs-

infrastruktur og får både masser

EU’s mål om, at være CO2-neutrale

ninger, som på hver sin måde skal

af sol og frisk luft samtidig med,

i 2050, og det er jo glædeligt. Men

mindske energiforbruget. Man kan

at forurening og støj er minimeret

vi skal blive langt bedre til at tænke

frygte, at løsningerne alt for ofte

på øverste etage. Og nyindretning

på bygningen som helhed.

bliver for enøjede, og at man mang-

af tagetagen kan samtidig med de

I sammenligning med nybyggeri så

ler at have øje for helheden i byg-

nye tagboliger også give mulighed

er det at renovere en bygning, som

ningen og altså har en indgående

for f.eks. fælles altaner til gavn for

er opført for hele og halve århund-

forståelse af bygningens strukturer.

ejendommens øvrige beboere.

reder siden langt mere kompliceret

At afdække bygningens struktu-

at håndtere. En hel del byggerier har

rer i forbindelse med en bæredyg-

boligforeninger. Fokus er ofte

Bygningsdrift rangerer lavt hos

gennem tiderne været udsat for mere

tig renovering kræver forudgående

udelukkende på “her og nu” udgif-

eller mindre gennemtænkte renove-

undersøgelser og afklaring af de

terne ifm. renoveringsopgaver, på

ringer og fornyelser, og vi ser ikke

bygningsfysiske og æstetiske for-

trods af at de “rigtige” bæredyg-

helt sjældent, at den udførte reno-

hold, hvilket er af helt afgørende

tige løsninger typisk har en positiv

vering efterfølgende skal laves om

betydning for de efterfølgende

indflydelse på en nedbringelse af

alt for hurtigt, hvilket på ingen måde

muligheder., og som giver os øje

de løbende driftsomkostninger.

er bæredygtigt. Samtidig er der ofte

for, at der er mere på spil en blot

Hvis man bruger lidt ekstra kræfter

usikkerhed om, hvilke materialer

at istandsætte en bygning.

fra projektets start på at analysere,

der er indbygget eller erstattet, og

Det er også vigtigt at være op-

diskutere løsninger og udarbejde

hvilke bagvedliggende konstruktio-

mærksom på, at der ikke findes én

business cases for bygningsdriften,

ner der er pillet ved.

løsning, som passer lige godt på

kan der skabes et solidt fundament
for valg af løsninger. De er måske

I dag er byggeriet og renoveringen blevet langt mere kompliceret,

dyrere her og nu, men er mange
gange i sidste ende billigere gennem en sund og effektiv drift.
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projekter. F.eks. er der i øjeblikket tilskud gennem “Byfornyelsespuljen”, “Støjrenoveringspuljen”,
forsyningsselskaber mm.
Bæredygtige renoveringer skal
bl.a. fokusere på at skabe de bedste
forudsætninger for at reducere bebyggelsens energiudgifter, og derved
frembringe en løbende økonomisk
besparelse for den enkelte beboer.
En ny moderne tagbolig vil ikke
bare forbedre energitilstanden i
bygningen. Det økonomiske overskud fra de nye tagboliger kan
anvendes til en renovering af den
underliggende ejendom med fokus
på mindsket energiforbrug og for-

“F ORENINGENS SAMLEDE ENERGIFORBRUG
BL E V R E D U C E R E T M E D 9 3 % . HERAF VAR
OV E R 7 5 % A F E N E R G I F O R B RUGET TIL
OPVARMNING I BOLIGERNE REDUCERET.”

bedret kvalitet og indeklima.
Der er udført projekter, hvor
beboere inden renoveringen tændte
for varmen i september måned pga.
træk og kuldegener, og hvor de efter renoveringen først skruer op på
termostaten i december.

alle byggerier. Det handler om at

hvor renoveringen er optimeret i for-

finde den løsning, som bedst indfri-

hold til brugernes behov. Vi arbejder

værdi for beboere, idet forenin-

er potentialet i det enkelte byggeri.

derfor analytisk med at identificere

gens samlede energiforbrug blev

Det er ikke mindst i den forbin-

ånden i en bygning og finde løsnin-

reduceret med 93%. Heraf var over

delse, at man taler om “smarte”

ger, der optimerer og gentænker det

75% af energiforbruget til opvarm-

energirenoveringer, hvor man tæn-

konkrete bygningsværk.

ning i boligerne reduceret. Ved

ker bæredygtighed i bred forstand

En bæredygtig renovering skal

Der kunne måles en helt konkret

at efterisolere bygningskroppen,

ind i renoveringen. Det vil sige ikke

som al anden arkitektur være an-

udskifte vinduer og etablere effek-

blot miljømæssigt, men også socialt

svarlig. For at vi når derhen, skal

tive varmegenvindingsanlæg, sikres

og økonomisk. Konsekvenserne

vi udfordre os selv og boligfor-

desuden både frisk luft i boligerne

for boligforeningens økonomi skal

eningen, og det er vigtigt at der

og genanvendelse af op til 85% af

indtænkes fra start, for hvis ikke

ikke opstår en modsætning mellem

varmen i bebyggelsen.

projektet giver økonomisk mening

æstetik og ansvarlighed, da vores

og kan håndteres med den økono-

projekter kun er en succes, hvis

byggeriet handler om at skabe mest

mi, som nu er til stede, så bliver det

økonomiske, teknologiske og bære-

mulig værdi for bygherrer, brugere

naturligvis ikke til noget.

dygtige aspekter er fuldt integreret

og samfund. Samtidigt skal man

i det arkitektoniske koncept.

forvalte ressourcerne investeret i

Arkitekten er her den oplagte samarbejdspartner for boligforeningen.

Når et bæredygtigt renoverings-

Når vi som arkitekter renoverer,

Rådgivning om bæredygtighed i

byggeriet således, at de miljømæs-

projekt virkelig lykkes, er det fordi,

sige, sociale og økonomiske om-

kan vi vælge at gengive det ek-

det på én gang overrasker med sine

kostninger reduceres mest muligt i

sisterende eller at forlænge den

innovative løsninger og samtidig ud-

et livscyklus-perspektiv.

oprindelige tanke bag bygningsar-

nytter styrkerne i det eksisterende.

kitektur i en nutidig udgave.

Danskerne opfatter grøn omstilling
som en forudsætning for fremtidens

Økonomien i bæredygtighed

vækst og velfærd. Samtidig er der

specifikke bygningspotentialer, og

Der er flere muligheder for øko-

stor opbakning til, at omstillingen

æstetikken skal integreres, så det bi-

nomisk tilskud til boligforeninger

gerne må koste noget på kort sigt,

drager til et sundt og godt indeklima,

for gennemførelse af bæredygtige

hvis den giver gevinst på langt sigt. n

Vores løsninger udspringer af de
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