Seminar om fremtidens bæredygtige byggeri i Næstved - D. 14. 3. 2012
Referat	
  fra	
  gruppediskussioner	
  og	
  plancher	
  

Gruppediskussioner
På seminaret var tre overordnede spørgsmål på programmet:
1. Hvordan udvikles Næstveds potentialer for klimarigtige og bæredygtige byggeløsninger?
2. Hvad er barrierer for at komme i gang med energirenovering og bæredygtigt byggeri - og
hvordan kan de overvindes?
3. Hvordan kan vi skabe samarbejde og fælles indsats for energirenovering og bæredygtigt
byggeri?
Der var omkring 50 fremmødte fagfolk med tilknytning til byggesektoren – her i blandt murere,
tømrere, vvs’ere, arkitekter, energirådgivere og repræsentanter fra banker, realkreditinstitutioner,
uddannelsesinstitutioner, forsyningsselskaber samt Næstved Kommune. Alle deltagerne blev fordelt
ved 8 borde, der hver havde et overordnet tema, som de skulle diskutere ud fra. De fire overordnede
temaer ved bordene var:
1.
2.
3.
4.

Innovative projekter – Næstved på landkortet
Kom i gang med energirenovering – hvad skal der til?
Demonstrationsprojekter og kompetenceudvikling
Byggeri og energiforsyning – systemudvikling

Diskussionerne blev opsamlet på plancher, som afslutningsvis blev hængt op til fremvisning for alle
og derefter opsamlet i plenum. Der var overordnet fire temaer for aktiviteter, der gik igen ved
gruppediskussionerne, og på baggrund heraf blev fire forslag til arbejdsgrupper genereret:
1. Idegruppe til visioner for Næstved - inkluderer forslagene: REcykling, cykelby, CO2reduktionsmål, fremsynet energiplan, bydelskonkurrence, formidling af gode eksempler,
messe
2. Udvikle demoprojekter – inkluderer forslagene: gode eksempler energirenovering,
konkrete eksempler – udvælge et område/villavej, ”fra kold til stolt”, koncepter for
småhusrenovering, formidling
3. Danne partnerskaber og udvikle byggeerhverv – inkluderer forslagene:
kompetenceudvikling – oplæg udefra, uddannelse, eksemplarisk energirenovering
4. Formidling til boligejere mv. – inkluderer forslagene: andre fordele - komfort/indeklima,
reelle besparelser/økonomi, messe – Næstved Klimabyggemesse.
I det følgende har vi opsummeret diskussionerne ved hvert enkelt bord og fremlagt ideerne og
konklusionerne fra plancherne.
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Bord 1
Kom i gang med energirenovering – partnerskaber
Ved bord 1 var temaet en diskussion af, hvorledes
partnerskaber kan hjælpe til at igangsætte
energirenoveringer i Næstved. Her blev det først
diskuteret, hvilke erfaringer, der er med partnerskaber i
Næstved. De kunne bl.a. nævne Energiteam Danmark,
hvor både NK forsyning og White indgår som
samarbejdspartner. Der er dog ikke så mange erfaringer
at hente fra dette partnerskab endnu.
Vidensindsamling og -deling
Der var imidlertid enighed om at partnerskaber skal
udvikles, og forskellige modeller skal afprøves for at
skaffe viden om mulighederne og barriererne ved
partnerskaber.

Bordplan
Arne Lodal, El-firmaet LODAL
Charlotte Falstrup, White
Flemming Hansen, NK-forsyning a/s
Jette Halling, Realkredit Danmark
Thomas Munch Jakobsen, Kvalux
Søren Magnussen, Næstved
Kommune

I gruppen blev der lagt vægt på, at de forskellige partnerskabsmodeller skal beskrives, og den viden,
der er fra eksisterende partnerskaber skal indsamles og formidles, hvilket det nye videnscenter for
bæredygtigt byggeri kunne få til opgave at gøre. Diskussionen i gruppen faldt også på, hvordan man
skal og kan danne nye innovative partnerskaber i Næstved. Videnscenter for bæredygtigt byggeri
kan fx stå for en matchmaking med kreditforeninger, håndværkere og ejendomsmæglere, hvor de
bliver sat til at udføre en fælles opgave gennem en midlertidig event.
Der ud over diskuterede gruppen også, at videnscenteret med fordel kunne videreformidle hvilke
energikonsulenter, der er i Næstved, ved at lægge det op på den kommende hjemmeside for
videnscenteret for bæredygtigt byggeri.
Gruppen diskuterede også mulighederne for at lave partnerskaber igennem energiklynger, hvilket
der er eksempler på i andre kommuner. Og slutteligt blev det konstateret, at lokalplaner kan have en
afgørende effekt på bæredygtighedsinitiativer i Næstved og at Kommunen kan være med til at
igangsætte initiativer.

Forslag til indsats – hvem skal gøre hvad?
Hvad

Hvem

I selv

Videnscenter

Matchmaking – håndværker
partnerskaber – bonus –
partnerskabet laver et lille
”fyrtårnsprojekt” – en installation.
En midlertidig event.

To seancer med matchmaking:
1. Med
kredit/mæglere/håndværkere
og 2. med oplæg udefra.

Ja

Ja

Opsamling af erfaringer fra
partnerskaber og udvikling af nye
modeller.

Ja
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Bord 2
Kom i gang med energirenovering – barrierer
Ved bord 2 havde de fået til opgave at se på
barriererne ved at lave energirenoveringer i Næstved,
og her foregik diskussionen heftigt med mange
forskellige synspunkter på barrierer, der standser for
udviklingen. En af håndværkerne udtrykte fx en stor
skepsis ift. om der virkelig kommer til at ske noget
nu indenfor bæredygtigt byggeri, da han efterhånden
har diskuteret energirenoveringer i gennem mange
år. Hans erfaring er, at der ofte mangler handling fra
de implicerede parter, og der er fortsat store
forhindringer ift. at igangsætte større initiativer og
virkelig rykke mod en mere bæredygtig renovering.

Bordplan
Anders Petersen, A&O Carstensen
Erik Bennedsen, Benvent KlimaService
Kurt Rasmussen, VVS Frede Nielsen
Leif Alfredsen, Sparekassen Sjælland
Merle Larsen, RUC

Denne skepsis til trods, var de alligevel alle enige om, at de stigende energipriser og de politiske
initiativer kommer til at rykke til branchen, og de mener, at fremtiden bør byde på flere
energirenoveringer. Gruppen udtalte, at de er nød til at tro på, at der sker noget nu. De synes, at det
er meget interessant at arbejde med energirenoveringer og mener, at det kan føre til fremadsynede
projekter.
Blandt de barrierer som gruppen yderligere diskuterede var:
1. manglende uddannet og kompetent arbejdskraft til at foretage og rådgive om
energirenoveringer og bæredygtige tiltag
2. manglende handlekraft blandt forbrugerne, kommunen og implicerede fagfolk
3. manglende kommunikation mellem alle led i processen – håndværkere, banker, kommunalt
ansatte, ejendomsmæglere m.fl.
4. manglende synlig person til at styre processen
5. manglende fælles målsætning
Løsningsforlag
I gruppen var et tilbagevendende tema, at kommunen særligt kan fremstå som en barriere, men også
være en del af løsningen. De var af den holdning, at kommunen bliver nød til at fastsætte en konkret
målsætning for Næstved, og at lokalplanerne derefter skal udarbejdes til at understøtte
målsætningen. Samtidig lød et forslag at lokalplanerne skal have et tidsperspektiv, der er længere
end 5 år og indeholde nogle fokusområder, hvor der også angives hvad step forward er.
Der ud over mente gruppen, at kommunen burde have en bedre kommunikationsproces til fagfolk
uden for kommunen. Løsningen på dette mentes at være, at kommunen sørger for at der er én
person, der er kontaktleddet mellem kommunen og alle fagfolkene, således at der er ét centralt sted,
hvor de kan søge om information.
Slutteligt mente gruppen, at der skulle et fælles løft til, der virkelig kom gang i arbejdet. Det skal
fremmes gennem synliggørelse af kompetencer, styrker og svagheder samt gennem bedre
uddannelse.
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Forslag til indsats – hvem skal gøre hvad?
Hvad

Hvem

I selv

Videnscenter

Fastsæt en klar
målsætning for hvad
Næstved vil!!

Videnscenter for
bæredygtigt byggeri

Tilpasse sig
målsætninger. Bidrage
med faglighed.
Kompetencetilpasning

Tovholder på
processen.
Informere +
kendskab til
lokalområdet.

Kommunen

Påvirke processen.

Lokale råd

Give indspark med
muligheder.

Input til de
der skal
beslutte
planen.

Faggrupper af håndværkere
Rådgivere à arkitekter og
ingeniører.
Kommunen
Uddannelse - RUC

Udarbejd en lokalplan
med fremtidige skridt,
der er fremtidssynet

Følgegruppe af fagfolk

Finansiering
Kommunikation mellem
alle led. Der skal være en
synlig person i
kommunenà en direkte
vej til information

Liste over personer, man
kan ringe til alt efter
behov/spørgsmål =alle led i
kæden

Link på kommunens
hjemmeside ud til de
forskellige
faggrupper.

Rådgivning
på overordnet
niveau.
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Bord 3
Kom i gang med energirenovering - nye løsninger
Bord 3 havde til opgave at fokusere på nye løsningtiltag i
Næstved for at komme i gang med energirenoveringer.
Dette gjorde gruppen med stor iver og mange forskellige
forslag røg på bordet i løbet af diskussionerne.

Bordplan:
Lars Jørgensen, Diba Bank

Morten Sørensen, Vejbred
Gruppen mente, at der var mange årsager til, at der ikke
Astrid Dahl, EUC
var flere renoveringer i gang i Næstved, og ligesom
Kenneth Elkjær, Realkredit Danmark
gruppe 2, var de enige om, at der mangler kompetencer
og uddannelse på området, men det er bl.a. EUC dog ved
Runa Lund Sørensen, RUC
at rette lidt op på, kunne det konstateres. Der udover var
der bred enighed om, at håndværkerbranchen, som
helhed, i Næstved er meget træge og indspiste. De benytter de samme rutiner, vaner, metoder og
samarbejdspartnere og er ikke meget for at tænke nyt og innovativt. Der ud over mangler de
potentielle kunder i Næstved også viden om de nye muligheder for energirenoveringer samt viden
om hvem, der har forudsætningerne og uddannelsen til fx at sætte en solfanger på taget. Yderligere
ligger der en udfordring i at få kunderne til at købe de ekstra gode produkter og løsninger - opgaven
er således at sælge merværdien i arbejdet med energirenoveringer og bæredygtigt byggeri – både til
kunderne, men også til den træge håndværkerbranche.
I Næstved er der mange små virksomheder til stede, og selv om håndværkerne måske godt kan se
ideen med fx at indgå i nye samarbejder/partnerskaber og prøve at innovere branchen og indgå i nye
store opgaver, så vælger en del af alligevel at sige nej. Grunden til dette bunder i en frygt for at
miste en del af deres traditionelle kundekreds. De ser deres nuværende situation, som værende ikke
fordelagtig, men dog tålelig – det løber lige rundt økonomisk, men de ser ikke vækstmulighederne
ved at ændre på deres virksomhed. Flere i gruppen kunne fortælle om eksempler på, at har forsøgt
at få samarbejder op at stå og udnytte de lokale kræfter, men hvor det ikke er lykkedes fordi
håndværkerne ikke er gode nok til at se mulighederne, men vælger den sikre vej.
Løsningsforslag
Der skal uddeles viden om energirenoveringer og det skal gøres tydeligt, hvad helhedsløsninger kan
gøre. Det handler ikke bare om, at synliggøre hvorfor det er godt for miljøet – særligt de
økonomiske fordele og de sundhedsmæssige aspekter, samt den bedre komfort i huset, skal også
belyses. En metode til at synliggøre økonomien på er ved at benytte fx totalkredits
miljøberegningsværktøj (http://totalkredit.dk/page?action=ne.calculation).
Den konservative og tryghedssøgende håndværkerbranche skal vågne op, og kommunen skal være
med til at sikre, at der bliver skabt nogle nye samarbejdsrelationer i branchen, så der bliver skabt
rum for nytænkning og nyudvikling. Kommunen bør være facilitator og motivator til at presse på
for, at der bliver skabt nogle klynger og en større efterspørgsel. Kommunen skal være
rammesættende i forhold til den udvikling, der ønskes, og så tydeliggøre den satsning, så der ikke
hersker tvivl om målet. Der skal sættes krav fra kommunen om servicepartnerfællesskaber, så
håndværkerne ved, at hvis de ikke gør noget, så løber andre med opgaven. Samtidig skal det blive
tydeligt, at de nye initiativer rent faktisk kan medføre vækst og indkomst hos alle parter.
Gruppen mente at en form for certificeringsordning af håndværkere, der arbejder for bæredygtige
løsninger, og som har erfaring og uddannelse i energirenoveringer, kan være med til at skabe større
tryghed hos kunderne. Så ved kunderne, at når de får noget lavet hos en certificeret håndværker, så
medfører det bæredygtige tiltag. Videnscenteret for bæredygtigt byggeri kan være med til at skabe
denne ordning, ved at være dem, der afholder kurser i energirenovering og bæredygtigt byggeri –

Seminar om fremtidens bæredygtige byggeri i Næstved - D. 14. 3. 2012
Referat	
  fra	
  gruppediskussioner	
  og	
  plancher	
  
også med praksisuddannelse. Efterfølgende kan videnscenteret formidle til borgerne, hvem der er de
certificerede håndværkere, som de kan stå inden for. Andre eksisterende uddannelser på området
sætter ikke høje nok krav til de færdiguddannedes kompetencer.
Håndværkerne bør også være mere opsøgende i forhold til at finde opgaverne. Et forslag i gruppen
var at de kan benytte BBR til at finde de områder, hvor der trænges til at blive gjort noget. Ud fra
disse oplysninger kan de lave et informationsmøde i kvarteret om alle de muligheder og fordele, der
vil være ved at lave energirenoveringer – et eksempel kunne være Kildemarksvej eller
Skyttemarksvej. Hvis bare et par beboere ser det positive ved mødet og renoveringerne, og
igangsætter nogle af forbedringerne er der en større sandsynlighed for, at deres nabo også vil
overveje det. På denne måde kan håndværkerne udnytte den såkaldte ”nabo-effekt”. DiBa Bank
angav i denne forbindelse, at de kan facilitere et sådan møde. De har lavet lignende før og vil gerne
være med til at lave det fremover.
Det sidste forslag i gruppen var at afholde en messe over to dage, der sætter fokus på
energirenoveringer og bæredygtigt byggeri. Dagene skal opdeles således:
o Dag 1: producenterne viser produkter – dagen er henvendt til håndværkere og andre i
byggesektoren.
o Dag 2: her har byggesektoren mulighed for at illustrere projekterne henvendt til den
almindelige borger. Fx med fremvisning af demonstrationsbyggeri.
Forslag til indsats – hvem skal gøre hvad?
Hvad

Hvem

I selv

Videnscenter

Klynger og
partnerskaber

Håndværkere,
arkitekter, ingeniører.

DiBa og Realkredit
Danmark vil gerne
indgå i et netværk
(bare ikke sammen)

Skal hjælpe til med at danne
netværk, klynger og
partnerskaber og formidle, men
ikke til selve driften.

Håndværkere skal
være med til at
opstarte

Skal etablere spillereglerne som
partnerskaber skal fungere
under.

EUC kan bidrage til
at opkvalificere – en
del af certificering.

Samarb. med EUC om at skabe
tryghed og sikkerhed gennem fx
lokal certificering/ godkendelse/
anerkendelse

Stormøde med husejere
på vejen! – med
håndværkere, rådgivere
m.fl. til stede.

Bank + realkredit
faciliterer.

Bakke op om arrangement – PR.

2. dags messe med
demonstration af
løsningsmuligheder

Alle skal være med!

Banker og realkredit til
at facilitere og ”sparre”
efter behov.

Fælles
kvarterindsats

Afholde messe

Håndværkere
deltager

Uafhængige oplægsholdere –
fortælle hvad der kan opnås.
Facilitere dagene
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Bord 4
Kom i gang med energirenovering - kundebehov
Bord 4 havde til opgave at diskutere hvilke
kundebehov, der er og som skal tilfredsstilles,
men som også skal skabes.

Bordplan
Arne Lundsby Andersen, Dialogbyg Aps

I denne gruppe var der enighed om, at der var et
Bent Hartmann, H. Nielsen og Søn
behov for at fremme mere efterspørgsel på
Jørgen Sørensen, Børge Jacobsen og Søn
energirenovering hos den private husejer. Et af
forslagene til at løse dette var at fremvise nogle
NN, Kvalux
af de eksisterende eksempler på
Morten Larsen, Malermester Hans Larsen
energirenoveringer og bæredygtige løsninger,
Almut Kaiser, Dansk Byggeri, InnoBYG
samt at lave demonstrationsbyggeri. Det vil helt
sikkert virke, mente gruppen. Gruppen havde,
ligesom gruppe 3, også et forslag om at lave en indsat på en villavej og renovere boligerne på den.
Gruppen diskuterede også hvordan man kunne sikre økonomien ved energirenoveringer. Der vil
altid være en tilbagebetalingstid på renoveringerne, men hvordan sikres det at kunden rent faktisk
får sin investering tjent hjem? Det stillede gruppen spørgsmål ved, og kom med et løsningsforslag
om at man kunne lave nogle garantiordninger. Der var imidlertid lidt skepsis overfor realiseringen
af en sådan ordning. Snakken faldt så på, at man også kunne bruge demonstrationsprojekter og
eksempler fra andre renoveringer til at illustrere, hvorledes tilbagebetalingstiden i realiteten har
været, ved at vise forbrug før og efter. Der ud over blev det også diskuteret at
tilbagebetalingstiderne i praksis kan vise sig at være hurtigere en teoretisk forventet, idet
beregningerne ikke indregner en øget energipris, hvilket ellers har været tilfældet igennem de
seneste par år.
Slutteligt havde gruppen et forslag om at de involverede i byggebranchen i højere grad skal
specialisere sig indenfor et område. Den enkelte skal være helt fortrolig med sine spidskompetencer
og viden, og på den måde sikres, det at de udførte tiltag bliver lavet rigtigt hver gang. Ved at indgå i
klynger eller partnerskaber med andre, der ikke har samme specialviden, vil de samlet kunne få
styrket helheden af projektet og sammen finde de tværfaglige løsninger, der fungerer bedst muligt.
Dialogbyg kunne informere om, at de har udviklet et IT-system-værktøj, der skal hjælpe med
samarbejde i byggeriet. Det kan måske fremme de forskelliges styrker.
Denne gruppe nåede ikke at skrive forslag til indsats på planche.
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Bord 5
Innovativ energirenovering - det offentlige går foran
Gruppe 5 fik til formål at diskutere hvordan Næstved
kan få skabt nogle innovative energirenoveringer og
hvordan det offentlige kan være med til at fremme
processen.
Et af forslagene i denne gruppe var, at de
energibesparelser, der bliver lavet i institutionerne
skal kunne blive i institutionens egen økonomi. Det
skal kunne betale sig at lave energibesparelser. Lige
nu er det én afdeling, der står for udgifterne og en
anden der får besparelserne i kommunen. Det styrker
ikke incitamentet til at gøre noget.

Bordplan
Bjerne Andersen, Enemærke og Petersen
Jørgen Lindhart, BoligNæstved
Kjeld Andersen, A/Plan Arkitekter
Morten Hallgren, Næstved Kommune
Søren Bruun Jørgensen, Børge Jacobsen
og Søn
Vibeke Pakkenberg, EUC

Jesper Holm, RUC
Eftersom der er krisetider indenfor det private
byggeri, er det vigtigt at det offentlige byggeri netop
går foran og viser vejen. De skal være dynamo for
nye økonomier og vækst. Det kan på langt sigt betale sig at lave energirenoveringer og igangsætte
initiativer i kommunen, så derfor er det ikke en underskudsforretning for kommunen at være
frontløber. Kommunen kan samtidig bruge indsatserne i kommunens byggeri til at understøtte og
vise hvordan en god renovering kan følges med god arkitektur. Kommunen skal være trendsætter og
bølgebryder, og sammen med de lokale håndværkere, arkitekter, uddannelsesinstitutioner m.fl., skal
de vise vejen frem.
Når kommunen skal lave sine udbud, bør de sætte krav om bæredygtighed i tiltagene både til en god
proces og til gode produkter. Kommunen kan også være initiativtager og facilitator for EU-støttede
projekter, der kan sætte fremrykke nye og innovative løsninger for byggeriet. Kommunen skal
forstærke kravene til at tilbud skal rumme en klausul om team-orienteret kapacitet i klima- og
energirenoveringer.
Kommunen kan benytte de lokale projekter som fyrtårne og demonstrationsprojekter. De kan
benytte det til, at skabe læring om energirenovering også for den almindelige borger. ”Kom og se
proces” kan være et tilbud til borgerne, hvor dørene åbnes for byggeriet og rundvisere giver et
indblik i konstruktionen og tiltagene.
Forslag til indsats – hvem skal gøre hvad?
Hvad

Hvem

Trendsætter/bølgebryder

EUC (holdning, brand), håndværkere,
kommunen, entreprenører

Eksemplariske renovationer, der rummer æstetik,
totaløkonomi og sundhed/komfort.

EUC - formidling

Drift + anlæg i 2-5 års udbud i proces+ produkt

Forpligtende partnerskaber.
E&P. + energiteam à rettet mod udbudspuljen

Stil krav til alle bygherrer om bæredygtig
renovering, når de renoverer.
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Bord 6
Demonstrationsprojekter og kompetenceudvikling
Gruppe 6 havde til opgave, at diskutere mulighederne
for demonstrationsprojekter og kompetenceudvikling
af lokal viden i Næstved.

Bordplan
Helle Voss Marker, Energiklyngecenter
Sjælland

I gruppen blev det påpeget, at et af problemerne ved
den nuværende praksis omkring kommunale projekter
Henrik Helge, Selandia
og deres udbud er, at der bliver fokuseret for meget på
Klaus Jørgensen, Skude og Jacobsen
prisen for selve udførelsen af projektet. Der opstår et
misforhold mellem de ønsker og ambitioner (ift. energi
Peter Løhr, FABHouse
m.m.) som bygherren (kommunen) har til byggeriet og
Søren B. Nielsen, Søren B. Nielsen A/S
den rene priskonkurrence, som kommunen anvender i
Bent Søndergård, RUC
udbuddet. Det resulterer i, at de ikke får realiseret deres
ønsker. En løsning på problemet kunne være, at
anvende totaløkonomi ift. projekterne når udbuddet
laves. Således vil besparelserne ved energirenoveringerne kunne indregnes i tilbuddet.
Resten af gruppens diskussioner blev fokuseret på, hvorledes demonstrationsprojekter og
kompetenceudvikling konkret kan blive benytte i forbindelse med energirenovering af
enfamiliehuse – hvilke muligheder og udfordringer det giver.

Gruppen mente, at demonstrationsprojekter skal betragtes som et middel, hvor det er vigtigt at vide,
hvad det er, der skal opnås ved gennemførelse af lokale demonstrationsprojekter. Et eksempel er
udviklingen af husejernes adgang til rådgivning. Viden kan nemlig være et afgørende middel til at
fremme private husejeres energirenovering. Ved gennemførelse af lokale demonstrationsprojekter i
forhold til energirenoveringer af private boliger skal det i dette perspektiv bidrage til en lokal
opkvalificering af energivejledning og –rådgivning (bl.a. gennem opkvalificering hos de deltagende
håndværkere). Gruppen påpegede, at der er et behov for dokumenterede projekter, hvor resultatet
både ift. økonomi og energibesparelser er bekræftede.
Det var gruppens opfattelse, at der er opbygget meget viden om energirenovering, men det er
centralt, at gennemføre lokale demonstrationsprojekter, som middel til at udvikle bedre lokal viden
og kompetencer. Det betyder, at det er centralt, at de gennemføres af lokale aktører, for at sikre en
vidensoverførsel. En mulighed kan være, at et partnerskab som fx TeamDanmark gennemfører
nogle demonstrationsprojekter, som andre kan få erfaringer fra. Helt overordnet handler det om, at
man udnytter lokalt samspil mellem håndværkere og rådgivere.
For den samlede lokale byggesektor er det vigtigt, at der parallelt til demonstrationsprojekter
gennemføres efteruddannelse af lokale håndværkere, så viden og teknologier fra
demonstrationsprojekterne kan overføres til det lokale energirenoveringsarbejde.
Ud over opbygning af lokal ekspertviden, skal demonstrationsprojekter også bruges til at skabe
synlighed i forhold til private husejere og lokal opmærksomhed omkring mulighederne i
energirenovering. Det betyder, at demonstrationsprojekter også må forstås som vellykkede lokale
private renoveringsprojekter, der kan vises frem. De skal bruges aktivt som referenceprojekter - og
evt. som fremvisningsprojekter. De skal bruges til at skabe en ”nabo til nabo”-effekt – som er den
samme effekt som gruppe 3 snakkede om at udnytte ved vejindsats. Erfaringer viser nemlig, at
private boligejere ofte opfatter ’varme eksperter’ (dvs. personer som man har sociale relationer til)
som mere legitime end professionelle.
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Forslag til indsats – hvem skal gøre hvad?
Hvad

Hvem

I selv

Videnscenter

Vidensdeling fx
energiproffer/energiteam Danmark

Energiteam
DK

Skole: udvikle
tilhørende uddannelse

Tovholder

Demo af udførte projekter/nabo-tilnabo

Håndværkere

Understøtte med
viden/processer

Facilitere
www.

Energirenovering af eksisterende
småhuse

”lokale”
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Bord 7
Byggeri og energiforsyning
Gruppe 7 havde til opgave, at fokusere på
byggeriet i forbindelse med energiforsyning.

Bordplan

Henrik Kjærulff, A&O Carstensen
I denne gruppe blev der talt en del om, hvordan
fremtidige koncepter for lavenergiboliger skulle
Gert Lindenskov, White
ses i sammenhæng med energiforsyningen. I
Jens Andersen, Næstved Varmeværk
stedet for kun at tænke i passivhuse og
bygningsspecifikke energisystemer, bør
Steen Brabrand Rasmussen, SBR Innovation
bygningerne ses i sammenhæng med den
Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd
samlede VE-forsyningsstruktur. F.eks. kan der
Inger Stauning, RUC
være meget mere ide i at kræve tilslutningspligt
til fjernvarme/evt. lavtemperaturfjernvarme, som
så kunne forsynes fra vedvarende energikilder
(VE) mere effektivt, end hvis hvert hus er højisoleret med egen varmekilde. Passivhustanken har
også ulemper, bl.a. stort materialeforbrug og krav til ventilation og problemer med at komme af
med varmen, så det er vigtigt at give plads for andre koncepter. Endvidere er det et problem at
fritage for fjernvarmetilslutning, da fjernvarme er den mest effektive og mest fleksible
opvarmningsform, især når man tænker i et fremtidigt elbaseret forsyningssystem.
Det største problem ift. at fremme VE og energirenovering er folks manglende opmærksomhed og
interesse for det. Her kan kommunen spille en langt større rolle ved at gå foran med at skabe en
fælles målsætning og begejstring for det. De kan udnytte spaltepladsen i den lokale avis til at
fortælle de gode historier. Hvorfor ikke bringe varmeværkets ideer og planer ud til offentlig
diskussion – fx deres ideer om brug af fjordvarme, varme fra papirfabrikken, vindmøllestrøm til
lagring af varme i vandtanke og ”nabovarme” fra fx biogas? Der er mange gode historier i at
fortælle om nabovarme i Mogenstrup og diskutere muligheder for fjordvarme f.eks. Det gælder om
at gøre energibesparelser og VE til noget alle taler om, og som man gerne viser frem. Her er det
vigtigt at kommunen fremlægger planer og f.eks. laver regnskab over hvor store CO2-reduktioner,
der er opnået og hvilke tiltag, der vil batte mest i regnskabet. De gode eksempler skal fremhæves,
og det skal fortælles, hvad kommunen selv gør – alle forældre i en børneinstitution skal vide og
være stolte af, hvad der gøres her! Kommunen skal bidrage til en fælles historie om hvad Næstved
gør.
Nogle andre vigtige barrierer er folks nervøsitet ved at investere i større projekter, især fælles
projekter. Sporene skræmmer fra de såkaldte barmarks-værker, hvor deltagerne er kommet til at
hænge på meget store faste udgifter på varmeværker, der viste sig ikke at være rentable. Ligeledes
er det svært at gennemskue fordele og ulemper og økonomisk risiko ved at gå ind i større
renoveringsprojekter og installationer på sit hus.
Der er behov for kvalitetssikret, uvildig rådgivning for at folk skal turde gå i gang med større
energiprojekter. Ligeledes er der behov for gode eksempler, der kan vise helt nede i detaljer, hvad
man kan gøre, hvad det koster og hvad man får ud af det. Intet er bedre end, hvis man kan se hos
naboen, hvad der er gode muligheder i, og hvis man kan se på et hus, der ligner ens eget
(demonstrationsprojekter og naboeffekten – jf. Gruppe 3 og 6).
En yderligere hurdle er at udvendig isolering kan skæmme de ellers meget smukke huse, der findes
– til gengæld kan de også forskønne et ellers grimt hus. Der er behov for at vise før-og-efter
billeder, hvor husene ikke er blevet forringet i udseende af energirenovering.
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Gruppen mente slutteligt at fjernvarme bør fremmes gennem varmeplanerne. Kommunen skal huske
at stille krav om tilslutning til fjernvarme på nye byggegrunde, og samtidig lave forsøg med
lavtemperaturfjernvarme, således at lavenergihuse også bliver tilsluttet til fjernvarmeanlæg.
Kommunen bør i det hele taget sætte sig for borenden og lave en fremsynet, innovativ plan for den
fremtidige varmeforsyning, således at varmeværkerne kan indrette sig efter planerne og lave
forsøgsanlæg i overensstemmelse med en samlet plan.

Forslag til indsats – hvem skal gøre hvad?
Hvad

Hvem

I selv

Videnscenter

Fælles vision om bæredygtigt byggeri med
gode eksempler

Kommune

Virksomheder og
borgere bidrager
m. Gode
eksempler

Kvalitetssikre og
kommenter

(varmeværk)

Være
opmærksom på
kobling af
energisystem og
byggeri.

Presse
Markedsføring

Dokumentation

Hjemmeside
Fjernvarme på dagsordenen:
lavtemperatursforsøg

Varmeværk

Mogenstrup

Stat: afgiftsændringer

Nye energiformer i fjordvarme/solfangere
med i udbud af grunde.

Kommune

Viden

Demonstrationsprojekter

Husejere

Viden

Nybyg

Håndværkere

Offentliggøre

Energirenoveringer af forskellige typer

Arkitekter

Kvalitetssikre

- gode eksempler, lærestykker à tillid og
inspiration.

Ingeniører
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Bord 8
Næstved på landkortet
Gruppe 8 havde til formål, at diskutere hvordan
man få sat Næstved på landkortet og få skabt et
solidt brand og image om byen som værende
foregangskommune for bæredygtigt byggeri.

Bordplan

Branding

Kim Flade, ORBB

De forskellige aktører var rimelig enige om, at
Næstved bør arbejde med deres branding, men at
det også er vigtigt, at Næstved ikke promoverer sig
som noget, de ikke er. Gruppen fremhævede også,
at det er vigtigt at få diskuteret, hvad man skal en
øget opmærksomhed til – hvad er formålet for
Næstved med det?

Malene Louise Snedgaard, Næstved Erhverv

Claus Larsen, Lyngkilde

Morten Bulow, FABhouse
Ole Kjærulff, Ole Kjærulffs Tegnestue
Poul Børge Petersen, Poul Børge Petersen
Søren Pedersen, Passivhus.dk

Line Pedersen, RUC
Tidligere er der lavet undersøgelser blandt
Næstveds borgere om, hvorfor folk ofte flytter
dertil og konklusionen var pga. manglende penge –
de kommer fra København og flytter dertil, men når de får pengene til det, vælger de oftest ikke at
flytte til København igen. De bliver i byen, da den har gode naturmuligheder og mange aktiviteter.
Det var der flere i gruppen, der synes var vigtigt at lægge vægt på.
Der blev foreslået at lave en Recycle Valley og at man skulle arbejde med genbrugstankegangen i
mange dele af byens arbejde. Næstved har allerede et nybyggeri, der er lavet af genbrugsmaterialer
og et energiselskab, der tænker meget innovativt og flere andre ting. I gruppen blev det diskuteret
om bæredygtigt byggeri var et for stort brand, og at man hellere skulle være mere specifik omkring
genbrugsbyggeri. Der er mange andre, der er langt foran, hvad angår bæredygtigt byggeri, så man
bør måske hellere brande sig med genbrugstankegangen. Den er der endnu ikke nogen kommuner,
der er kendte for.
I tillæg til genbrug kom der et forslag om at lave Næstved til en ”(bi)Cycle and Recycle by”. En af
byens største forcer er, at byen er en af de bedste for cyklister med cykelmoterveje og stier. Der var
flere der syntes det var vigtigt, at have nogle livsglæde elementer med i brandingen, som kunne
tiltrække borgere. Der var dog uenighed om dette aspekt, da det kunne svække en let forståelig
profil.
Alle i gruppen mente, ligesom andre grupper nævnte, at der skulle laves en vision for Næstved.
Noget der er nemt at forstå og som alle kunne se en retning på. En strategi der også inkluderede alle
oplagte parter, så der var lokal forankring i strategien. De mente ikke, man skulle satse på kun at
arbejde med bæredygtigt byggeri, for de mente at der var så mange, der allerede tænkte i
bæredygtigt byggeri. Man skulle tænke på recycle ideen i stedet. Desuden mente de at der bag
visionen skulle være en detaljeret strategi, som alle kunne arbejde for.
Barrierer
Næsten samtlige af deltagerne, mente at kommunen ikke var ambitiøse nok, og mange af dem
havde prøvet workshops eller andre tiltag, som skulle få Næstved frem ad, men som endte i politisk
uenighed, så de aldrig nogensinde rykkede noget. De havde ikke lyst til at sætte gang i en hel
masse, hvis de igen skulle opleve at kommunen satte sig imod. Gruppen mente således, at der er
behov for at kommunen er med fra starten af, for som de sagde, så er det for opslidende at bruge sin
tid på ting, der ikke kan blive gennemført, og som der ikke er politisk vilje til.
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Der var dog enighed om, at med det nye videnscenter tydede det på, at der er ved at komme nye
”boller på suppen” og forhåbentligt betyder det nye tider. Gruppen foreslog, at man samlede en
bunke folk som kunne være med til at udvikle en samlet strategi for området og som kunne give
kommunen de input, der var behov for.
Der var stor uenighed om, hvorvidt havneområdet bør tages med i en større planlægningsstrategi.
Ikke fordi nogen synes, det var godt, som det var nu, men der var stor uenighed om, hvorvidt det
var muligt rent faktisk at finde penge eller politisk opbakning til at lave så stor en byplanlægning,
der inkluderede et helt nyt område. Slutteligt endte diskussionen dog med, at det blev foreslået, at
man lavede en international idekonkurrence for internationale arkitektfirmaer, så man derved kunne
få Næstved på landkortet.
Forslag til indsats – hvem skal gøre hvad?
Hvad

Hvem

I selv

Videnscenter

Cradle To Cradle-klynge

Kommune, Industri,
affald+

EUC

Udd. EUC

Få kommune til at
lave fx livscyklusanalyse

Borgmester

Skabe netværk

Restprodukter, samarbejde
imellem industri og yder,
sammen m. Affald +

Næstved Erhverv

Tovholder
Storskala konkurrence om
bæredygtig by
(idekonkurrence)

Kommune
Videnscenter for
bæredygtigt byggeri

Arkitekter m.fl.
trækker erfaringer
fra lignende
initiativer fra andre
steder – fx Helsinki.
Lave synopsis

Politisk strategi
-

recycling

-

cykling (sundhed)

-

bæredygtigt byggeri

Næstved Erhverv,
borgere, erhverv,
borgmester, aktører i
kommunen,
Regionen,
Sundhedsvæsen.

Næstved Erhverv
Arkitekter

Skabe politisk
velvilje
Sekretariat/tovholder

