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”Begrebet	  bæredyg,g	  udvikling	  har	  kun	  eksisteret	  i	  ca.	  20	  år.	  Når	  en	  udvikling	  er	  bæredyg,g	  betyder	  
det,	  at	  den	  ikke	  indebærer	  et	  uopre?eligt	  forbrug	  af	  ressourcer,	  og	  at	  den	  ikke	  hindrer	  frem,dige	  
genera,oner	  i	  at	  skaffe	  sig	  de	  samme	  goder”.	  
Kilde:	  Wikipedia	  	  

	  	  

2011 	  7.0	  milliarder	  mennesker	  på	  jorden	  
2050 	  9.1	  milliarder	  mennesker	  på	  jorden	  	  
	  
Næstved	  	  	  	  	  	  	  80.963	  indbyggere	  i	  2011	  
Kilde:	  Tal	  om	  Næstved	  2012	  

”Der	  er	  iflg.	  Interna,onale	  målinger	  i	  dag	  393	  ppm.	  CO2	  i	  atmosfæren.	  Det	  anslås	  at	  sikkerhedsgrænsen	  
ligger	  på	  350	  ppm.	  CO2.”	  
Kilde:	  CO2	  Now.org	  



Bæredyg(ghed	  –	  udfordringer	  og	  muligheder	  -‐	  fortsat.	  

Arkitekt	  Ole	  Kjærulff	  	  maa	  danske	  ark	  
Cer5fied	  European	  Passive	  House	  Designer	  	  

En	  af	  5dens	  store	  udfordringer	  er	  at	  få	  resterne	  fra	  industrisamfundet	  og	  spirerne	  fra	  det	  bæredyg5ge	  
samfund	  5l	  at	  indgå	  i	  en	  frugtbar	  symbiose	  –	  i	  en	  ny	  spændende	  helhed.	  
	  	  
	  	  ”Verden	  har	  brug	  for	  et	  helt	  nyt	  sprog	  ,l	  at	  beskrive	  og	  diskutere	  de	  globale	  miljøudfordringer.	  Hvis	  ikke	  
vi	  udvikler	  et	  nyt	  mindset,	  hvor	  vi	  forholder	  os	  ,l	  udfordringen	  på	  en	  langt	  mere	  posi,v	  måde,	  vil	  
deba?en	  blive	  ved	  med	  at	  gå	  i	  sort	  eller	  køre	  af	  sporet	  –	  sådan	  som	  den	  har	  gjort	  igen	  og	  igen	  i	  de	  
sidste	  20	  år	  siden	  det	  første	  Rio-‐topmøde,	  hvor	  man	  diskuterede	  Brundtland-‐kommissionens	  vision	  om	  
en	  bæredyg,g	  frem,d”	  
Kilde:	  Mandag	  Morgen.	  

40%	  af	  de	  samlede	  udledninger	  af	  CO2	  i	  EU	  stammer	  fra	  det	  energiforbrug	  der	  anvendes	  i	  vore	  
bygninger.	  	  Da	  de	  fleste	  af	  vore	  bygninger	  ikke	  lever	  op	  5l	  dagens	  standard	  m.h.t.	  energiforbrug	  er	  der	  
et	  massivt	  renoveringsbehov.	  	  



Lavenergi	  i	  byggeriet.	  

Arkitekt	  Ole	  Kjærulff	  	  maa	  danske	  ark	  
Cer5fied	  European	  Passive	  House	  Designer	  	  

Essensen	  i	  alle	  lavenergihuse	  er	  grundlæggende	  udtrykt	  i	  opslaget	  fra	  Wikipedia:	  
	  	  
”Passivt	  design	  er	  et	  princip	  ,l	  design	  af	  bygninger,	  som	  følger	  principperne	  for	  bæredyg,gt	  byggeri.	  
Princippet	  går	  ud	  på	  at	  konstruere	  bygningen	  således	  at	  der	  kun	  skal	  ,lføres	  et	  minimum	  af	  energi	  ,l	  
bygningen,	  der	  således	  er	  "passiv",	  d.v.s.	  	  ikke	  bruger	  ret	  meget	  energi.	  Først	  brugt	  i	  Tyskland	  under	  
betegnelsen	  "Passivhaus".	  Et	  videre	  skridt	  er	  at	  ,lføre	  huset	  ak,ve	  elementer	  så	  det	  bliver	  et	  Ac,ve	  
House.”	  
Kilde:	  Wikipedia	  	  

	  	  
En	  af	  strategierne	  på	  bygningsområdet	  har	  i	  lang	  5d	  været	  at	  reducere	  varmeforbruget.	  I	  det	  ekstreme	  
lavenergibyggeri	  som	  2020-‐	  og	  passivhusbyggeri	  er	  metoderne	  farbare	  og	  gennemprøvede	  i	  det	  ”vir-‐
kelige	  liv”.	  	  
Reduk5on	  af	  elforbruget	  indgår	  på	  samme	  måde	  som	  en	  væsentlig	  designparameter	  i	  det	  ekstreme	  
lavenergibyggeri.	  	  
	  	  
Vi	  har	  redskaberne	  5l	  at	  reducere	  energiforbruget	  og	  CO2	  udledningen	  fra	  vore	  bygninger.	  
	  	  



Generel	  modstand.	  

Arkitekt	  Ole	  Kjærulff	  	  maa	  danske	  ark	  
Cer5fied	  European	  Passive	  House	  Designer	  	  

Hvilke	  forhindringer	  er	  der	  så	  for	  at	  realisere	  det?	  
	  
-‐	  almindelig	  klimaskepsis	  
-‐	  svært	  at	  forholde	  sig	  5l	  et	  problem,	  som	  ikke	  er	  der	  nu.	  
-‐	  det	  koster	  penge	  (som	  vi	  ikke	  har	  lige	  nu)	  

	  	  	  
”Alle	  investeringskroner	  i	  de	  kommende	  år	  bør	  bestå	  bæredyg,ghedstesten,	  ellers	  bør	  de	  betragtes	  
som	  uproduk,ve	  og	  som	  økonomiske	  fejlinvesteringer”	  
Kilde:	  Mandag	  Morgen.	  

	  	  
Grundlæggende	  skal	  vi	  ikke	  spørge	  hvad	  det	  koster	  nu,	  men	  spørge	  hvad	  det	  koster	  hvis	  vi	  lader	  være.	  
	  	  
	  	  



Specifik	  modstand.	  
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I	  byggesammenhæng	  er	  der:	  
	  
-‐	  usikkerhed	  overfor	  hvordan	  man	  bygger	  ekstremt	  lavenergibyggeri	  
-‐	  manglende	  ru5ne	  
-‐	  manglende	  viden	  om	  økonomi,	  navnlig	  totaløkonomi	  i	  ekstremt	  lavenergibyggeri	  
-‐	  usikkerhed	  fordi	  det	  fyger	  rundt	  med	  betegnelser.	  2015,	  2020,	  Passivhus,	  Ak5v	  hus,	  O-‐hus	  etc.	  
-‐	  usikkerhed	  om	  vedvarende	  energi	  –	  kan	  det	  hele	  bare	  klares	  med	  solceller	  og	  jordvarme?	  
-‐	  udførende	  der	  ”velmenende”	  erklærer	  at	  lavenergi	  bare	  et	  fordyrende	  led.	  
	  	  
Hvad	  betyder	  det?	  
	  
-‐	  vi	  snyder	  os	  selv	  for	  store	  besparelser	  i	  både	  økonomi	  og	  CO2	  udledning	  ved	  at	  vente	  
-‐	  vi	  snyder	  os	  selv	  for	  et	  bedre	  indeklima	  ved	  at	  vente.	  
	  



Håndtagene.	  
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Hvad	  kan	  vi	  gøre?	  
	  
-‐	  informere	  
-‐	  uddanne	  
-‐	  udveksle	  
-‐	  bygge	  
	  	  
Eksper5ser	  
	  
-‐	  viden	  om	  projektering	  af	  ekstremt	  lavenergibyggeri	  
-‐	  almen	  viden	  om	  koordinering	  af	  byggeprocessen	  i	  ekstremt	  lavenergibyggeri	  –	  grøn	  værktøjskasse	  
-‐	  almen	  viden	  om	  udførelse	  af	  ekstremt	  lavenergibyggeri–	  grøn	  værktøjskasse 	  	  
-‐	  specifik	  viden	  om	  byggeteknik	  –	  grøn	  værktøjskasse	  
-‐	  pædagogiske	  evner,	  fordi	  kunderne	  skal	  sædes	  ind	  i	  komplekse	  sammenhænge	  
-‐	  viden	  om	  totaløkonomi,	  fordi	  kunderne	  skal	  vide	  hvad	  de	  skal	  betale	  alt	  i	  alt.	  
	  	  
Inds5lling	  
	  
-‐	  omhyggelighed,	  fordi	  selv	  små	  fejl	  betyder	  meget. 	   	  	  
-‐	  lærevillighed,	  fordi	  nysgerrighed	  er	  en	  god	  ”driver”.	  
	  



Tiltagene.	  
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Hvordan	  kommer	  vi	  derhen?	  
	  
-‐	  oplysning,	  kurser	  og	  uddannelse	   	   	  VBB	  (Videnscenter	  for	  Bæredyg5gt	  Byggeri)	  

	   	   	   	  EUC	  
	   	   	   	  BYG	  
	   	   	   	  Byggesocietetet	  
	   	   	   	  Passivhus.dk	  
	   	   	   	  CEPH	  

-‐	  etablering	  af	  lavenergiteknisk	  eksperimentarium	  	  
-‐	  ekskursioner	  5l	  byggerier	  og	  byggepladser	  	  	  
-‐	  samarbejde	  med	  de	  lokale	  banker	  m.h.t.	  totaløkonomi	  
-‐	  forum	  for	  forpligtende	  vidensdeling	  på	  en	  ”noget	  for	  noget”	  basis,	  men	  er	  viljen	  der?	  
	  	  
Egerspørgslen.	  
	  
-‐	  Næstved	  Kommune	  bør	  kun	  forlange	  2020	  og	  Passivhusbyggeri.	  	  
-‐	  konsekvens	  m.h.t.	  bl.a.	  	  blower-‐door	  test.	  
-‐	  varmetjeksordningen	  bør	  fortsæde.	  
	  	  
-‐	  det	  offentlige	  er	  en	  vig5g	  aktør.	  	  
-‐	  dagens	  sure	  krav	  er	  oge	  morgendagens	  gode	  forretning.	  
-‐	  en	  klar	  melding	  om	  at	  gå	  direkte	  5l	  2020-‐	  og	  Passivhusbyggeri	  ville	  brande	  Næstved.	  
-‐	  bæredyg5ghedskriterier	  bør	  konsekvent	  indgår	  i	  lokal-‐	  og	  kommuneplanlægning	  
	  



Bæredyg(ghed	  i	  byen.	  
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Trenden	  går	  mod	  tædere,	  mere	  klimavenlige	  og	  bæredyg5ge	  byer.	  	  
	  	  
I	  Odense	  opredes	  for5dens	  synder	  ved	  retablering	  af	  et	  nyt	  tæt	  bykvarter	  på	  Thomas	  B.	  Thriges	  Gade.	  
I	  Sønderborg	  udvikles	  havnen	  med	  en	  masterplan	  lavet	  af	  Frank	  Gehry.	  
I	  Helsingør	  er	  havnen	  udviklet	  5l	  et	  kulturområde.	  
I	  Vejle	  har	  de	  længe	  hag	  en	  arkitekturpoli5k	  .	  
I	  Vejle	  har	  de	  Spinderierne.	  
I	  Køge	  har	  de	  udviklet	  byen	  mod	  havnen.	  	  
I	  Roskilde	  udvikles	  Musicon-‐området.	  
	  	  
Næstved	  har	  ikke	  en	  vellykket	  arkitektur-‐	  og	  bykvalitet.	  
Næstved	  har	  et	  stort	  poten5ale.	  
Næstved	  befinder	  sig	  i	  kæden	  Hamburg,	  København	  og	  Malmø.	  	  
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-‐  vi	  skal	  have	  vendt	  den	  kedelige	  udvikling	  
-‐  planlægning	  og	  arkitektur	  skal	  have	  et	  grundigt	  serviceegersyn.	  	  
-‐  jeg	  tror	  ikke	  så	  meget	  det	  er	  fysikken	  vi	  skal	  se	  på	  –	  snarere	  vores	  tænkemåde.	  
	  	  
En	  kvalitetsmæssig	  forvandling	  af	  byen	  kunne	  for	  alvor	  rykke	  Næstveds	  image.	  
Vi	  har	  et	  stort	  poten5ale,	  men	  poten5alet	  skal	  udvikles,	  ikke	  udhules.	  
	  	  
”Mærk	  Næsted”	  udvides	  med	  en	  kerde	  del	  –	  nemlig	  den	  bæredyg5ge	  by.	  
	  	  
Næstved	  kan	  godt	  løge	  sig	  ind	  i	  morgendagens	  bæredyg5ge	  sammenhæng	  –	  men	  det	  kræver	  
forandring	  i	  flok.	  Evnerne	  og	  eksper5sen	  er	  der	  –	  er	  viljen	  der	  også?	  
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Tak	  for	  opmærksomheden.	  


