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Indhold og opbygning af AlmenNet vejledning om bæredygtighed 
 
Med udgangspunkt i øget interesse og vigtighed for bæredygtighed i byggeriet, vil vi på vegne af 
den almene branche lave en evaluering af de allerede udførte bæredygtige byggerier i Danmark. 
Evalueringen vil tage udgangspunkt i et repræsentativt udsnit af banebrydende projekter med 
bæredygtige tiltag både samlet fra nybyggeri og renoveringer. 
 
Udgangspunktet er dansk DGNB´s bæredygtighedsdefinition for boligbyggeri. 
 

• Den miljømæssige bæredygtighed: omfattende parametre som energieffiktivitet, 
ressourceforbrug, brug af fornybare ressourcer, evnen til at minimere miljø- og 
klimapåvirkninger – globale som lokale, samt reduktion i påvirkning af biodiversitet. 

• Den økonomiske bæredygtighed: har fokus på bygningens værdioptimering på driftssiden 
og omfatter bl.a. projektets evne til at minimere driftsomkostninger, bedre mulighed for 
udlejning og værdistabilitet. 

• Den sociale bæredygtighed: har at gøre med bygningens værditilførsel på brugersiden, 
herunder brugertilfredshed og velvære, bedre indeklima, øget fleksibilitet, tilgængelighed 
for alle samt tryghed og sikkerhed for alle. 
 

De byggerier/projekter vi vil beskæftige os med skal have (have haft) et højt ambitionsniveau 
indenfor bæredygtighed, således der er læring og udviklingspotentiale i at evaluere på dem. 

 
Vi vil perspektivere en visionær tilgang til bæredygtigheden, så det ikke nødvendigvis er en LCC/ 
den totaløkonomiske vurdering der er afgørende for et valg, men at et overordnet globalt hensyn, 
og herunder LCA, også kan være et legalt beslutningsgrundlag for bæredygtighed.   
 
Som grundlag for evalueringerne vil udgangspunktet være baseret på følgende: 
 

• Hvad var den bæredygtige strategi for projektet? (hvad ønskede man sig?) 
• Hvad blev resultatet? (fik man det forventede?) 
• Hvordan kom man dertil? (omvendt licitation, specifikke bæredygtighedskrav i 

udbudsmaterialet o.a.)  
• Hvordan bliver projektet opfattet efter implementeringen? (hvad synes beboerne om det?) 

(tilfredshedsundersøgelser ved beboerne – herunder også omkring den sociale 
bæredygtighed)  

 
Desuden vil vi undersøge: 
 

• Hvilke metoder der pt. er på markedet til at opnå bæredygtighed og beskrive dem (IDP, 
BDB, ”almindelig sund fornuft”, og…) 

• Implementering i branchen 
• Hvordan ”certificere” uden udgift til certificering  

 
Vejledningen har til formål at udbrede de gode eksempler på bæredygtighed i den almene 
branche, som en inspiration til den fortsatte udvikling af bæredygtige innovative løsninger i 
fremtidens nybyggeri og renovering.  
Primært i forhold til Almennets medlemmer og den almene branche generelt, men så sandelig 
også med klare signaler til den øvrige byggebranche og ikke mindst den politiske verden, om at 
her er en væsentlig samfundsmæssig indsats, som den almene branche er ledende indenfor. 

 



Supplerende projektbeskrivelse 
Ph.d. studie 
 
Jan Johansson er Ph.d. studerende i et samarbejde mellem KEA- Københavns Erhvervsakademi 
og KADK- Arkitektskolen i København. 
Han er selv arkitekt og har været ansat i en almen boligforening tidligere. 
 
Jans Ph.d. har arbejdstitlen ”Bæredygtighed i danske almene boliger – med et brugerfokus” 
Arbejdet startede i september 2012 og forventes afsluttet i august 2016. 
 
Forskningsspørgsmålene er: 
 
A: Fungerer intentionerne bag bæredygtighed i danske almene rækkehuse for administration, 
driftspersonale og beboere? 
 
B: Kan brugernes erfaringer anvendes af arkitekten og ordregiveren i designet af kommende 
byggerier? 
 
Han nævner selv at der ud over de to hovedforskningsspørgsmål, meget sandsynligt kan blive en 
”bifangst” som kan bidrage med ny viden, der fremadrettet kan påvirke intentionerne og brugerne i 
de eksisterende projekter, men primært bidrage til arkitektens og ordregiverens fremadrettede 
designproces for kommende byggerier. Hvilket jo ligger godt i tråd med vores problemformulering 
om at kunne udbrede høstede erfaringer. 
 
Jeg har haft en snak med Jan Johansson og er helt sikker på at vi vil kunne drage meget viden ud 
af hans arbejde, som vil kunne tilføre vores projekt værdi. 
 
 
Databaserne 
 
Ud over at få oplysninger om bæredygtige byggerier fra AlmenNets medlemmer, vil det også være 
værdifuldt at trække på eksisterende databaser. 
AlmenNets database, Inspirationskatalog.dk. Den er ikke specifik på bæredygtige byggerier, men 
man kan søge på forskellige bæredygtige elementer. 
 
Jeg har snakket med Elsebeth Therkelsen fra FBBB (Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger) 
og de er i gang med at udvikle en 2. generation af databasen danskbyokologi.dk, hvor byggerier 
frem til 2013 er registreret. Den bliver offentliggjort på FBBBs generalforsamling i forbindelse med 
konferencen Livable Cities ’16 den 17. marts i Dokk1 i Århus og kommer til at hedde 
bæredygtigebygninger.dk. 
Umiddelbart ser databasen Danskbyokologi.dk ud til at indeholde meget information, men om det 
er muligt at søge bredt på bæredygtighed er jeg i tvivl om. 
 
 
Boligselskabet Himmerland 
 
Jeg har talt med Sven Buch, fra Boligselskabet Himmerland. De har høj fokus på energiforsyning 
og er med i et projekt sammen med SBI, Ålborg kommune og Ålborg universitetscenter om smart 
grid. Projektet hedder: ”Bæredygtighed og ”smarte løsninger” i Aalborg Øst” og er planlagt til at 
munde ud i bl.a. en SBI rapport og en AlmenNet publikation.  
Vi har aftalt at mødes hos Boligselskabet Himmerland for at høre om deres erfaringer med 
bæredygtighedsperspektivet i praksis. 
 



Boligselskabet Sct. Jørgen i Viborg 
 
Har under ministeriets pulje om Bæredygtige almene bebyggelser, fået tilsagn om at lave et 
dialogværktøj til prioritering af bæredygtighed. Jeg talte med Ole Nielsen om deres ide, som 
udspringer af den kommunikationsbarriere der ofte opstår mellem teknikere og brugere, og ønsket 
om at kunne omsætte ”ikke fagsprog” til fagsprog, opnå et ejerskab på bæredygtigheden, og 
dermed sikre at bæredygtigheden overlever i brugsfasen.  
 
Det kan give mening, sammenholdt med Jan Johanssons Ph.D. og vores foreløbige 
problemformulering om at evaluere på hvordan de allerede etablerede bæredygtige byggerier i 
Danmark reelt set fungerer i brugernes perspektiv. 
 
Tidsplan  
 
Varighed ½ til 1 år 
 
Udviklingsseminar april møde: interesserede medlemmer melder ind med viden, erfaring, vinkel, 
gode ideer og generel feedback på oplægget. 
 
Sommer: Status på hvad der rører sig i ministeriets projekter og hvad Ph.d. ‘ens konklusion bliver 
+ hvad der i øvrigt viser sig af relevante samarbejds-/vidensprojekter. 
 
Efterår: Revideret indhold og opbygning af AlmenNets vejledning om bæredygtighed, med henblik 
på opstart af projektet under forudsætning af finansiering. 
 
 
 
 
 
 


