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På den grønne gren

HUSK HELHEDEN
Vil man bæredygtigheden helt, må 

man tænke i helhedsløsninger.  
Lars Kvist fortæller hvordan 

SyNDEr ELLEr SUpErmaND?
Vi kan alle sammen være med til at gøre en 

bæredygtig forskel. Det gælder også byggeriet. 
NCC går foran

WaLK tHE taLK
Bæredygtighed har gjort InterfaceFlor til en verdenskendt 

succes. Lindsey parnell fortæller om mission Zero 



På den grønne gren

God vilje og engagement er der rigeligt af. Det kniber mere med prak-
tiske eksempler på bæredygtighed i erhvervsbyggeriet. Og så gør den 
økonomiske usikkerhed vejen fra tale til handling alt for lang.

Hvad koster det at blive bæredygtig? Det spørgsmål fik vi ikke noget klart svar 
på, da Erhvervsforum mødtes på Carlsberg den 8. oktober 2008. Og usikkerheden 
er reel. Der mangler stadig fælles standarder, som kan bruges som målestok for 
bæredygtighed, ligesom der kun findes meget få konkrete eksempler på rigtig grønt 
erhvervsbyggeri. Erhvervs- og Byggestyrelsen indrømmer, at energikravene til især 
ombygning og renovering er meget komplicerede – et faktum, som ikke just fremmer 
eventyrlysten hos bygningsejerne.

Men kravene til bæredygtighed bliver skærpet i den nærmeste fremtid – både fra 
politikere, kunder og de medarbejdere, som har deres daglige gang i bygningerne. 
Pointen er, at miljømæssig bæredygtighed er kommet for at blive, og vi skal tage 
udfordringen op og udnytte den til at styrke vores forretning. Lars Kvist og Martin 
Manthorpe gjorde det klart, at den danske byggebranche allerede er godt rustet til at 
levere de grønne løsninger.

Skulle man stadig være i tvivl, kan vi lade os inspirere af andre brancher. Tania Ellis 
og ikke mindst Lindsey Parnell gav os flere lysende eksempler på, at bæredygtighed 
også i praksis er godt for bundlinjen. Jeg vil derfor gøre Lindsey Parnells ord til mine: 
”Start et sted, skaf noget viden, og vær ikke bange for at gøre det forkerte, hvis du 
på et givet tidspunkt er overbevist om, at det er det rigtige.”

Oplev eller genoplev dagens højdepunkter på de kommende sider. Tak til alle, der 
medvirkede til at gøre dagen spændende og indholdsrig.

God læselyst!

Jesper andreasen
Formand for Erhvervsforum

Vores øl. Vores by
Det var i sandhed historiske omgivelser, der dannede ram-
men om Erhvervsforums debatmøde den 8. oktober 2008. 
Carlsberg inviterede inden for til dét, der var, men også til 
dét, der kommer. Direktør for Carlsberg Ejendomme, Lars 
Holten Petersen, fortalte om planerne for ‘Vores by’.  

Vækst skal være bæredygtig vækst 
Fremtidens forretningsmodel skal bygge på en alliance 
mellem økonomiske og humanistiske værdier. Det kan synes 
uoverskueligt, men der findes grader af godhed, mener forfat-
ter og erhvervsinspirator Tania Ellis. 

Hvor der handles, der leves
Vinderen af Carlsberg Ejendommes internationale 
idékonkurrence blev københavnske Entasis Arkitekter.  
Inspirationen er hentet lige uden for egen gadedør,  
fortæller arkitekt Christian Cold. 

Walk the talk
InterfaceFlor vil fjerne enhver negativ miljøpåvirkning fra 
produktionen inden 2020. Lyder det svært? Skaf den nødven-

dige viden og hav is i maven, svarer Lindsey Parnell.

Interview: medlemmer med meninger
Miljømæssig bæredygtighed står højt på dagsordenen hos 
stadig flere danske virksomheder – deriblandt også Erhvervs-
forums medlemmer. Statoil og ATP Ejendomme satser begge 
på en grøn fremtid.

mission impossible?
Byggeriet skal tage sin del af slæbet, når Danmarks energiforbrug i de kom-
mende år skal nedbringes. Men det skal være rentabelt, og det må ikke ske 
på bekostning af arkitektur og indeklima, pointerer vicedirektør Søren Tegen 
Pedersen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Husk helheden
Det er nemmere sagt end gjort. Men ifølge Lars Kvist 
er viljen til helhedstænkning en afgørende forudsæt-
ning for at lykkes med bæredygtigheden. Sæt alle de 
nødvendige kompetencer i spil så tidligt som muligt i 
byggeforløbet, lyder rådet fra Arkitemas miljøchef.
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Synder eller Supermand?
Al Gore og FNs klimapanel gjorde sagen klar for 

enhver. Bæredygtighed er et globalt anliggende. Hos 
NCC har man grebet i egen barm og besluttet, at bundlinjen 

skal bygges med bæredygtighed. Selvom byggeriet sviner, kan 
man nemlig godt være Supermand. 
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Det er nemmere sagt end gjort. Men ifølge Lars Kvist er viljen til helhedstænkning en afgørende forudsæt-
ning for at lykkes med bæredygtigheden. Sæt alle de nødvendige kompetencer i spil så tidligt som muligt i 
byggeforløbet, lyder rådet fra Arkitemas miljøchef.

Husk 
HELHEDEN

Det hele startede med miljørigtig projektering for ti år siden. 
Siden da er kravene til bæredygtighed vokset til at omfatte 
en lang række funktionelle, sociale og økonomiske aspekter 
ved byggeriet. Og det er kun godt, mener Lars Kvist, som 

er bekymret for, om den ensidige fokusering på at reducere 
CO2-udledningerne kan fjerne opmærksomheden fra andre 
væsentlige udfordringer: 

“Bæredygtighed skal være omkostnings effektivt. I stedet for at starte 
forfra hver gang kunne vi måske begynde at arbejde lidt ligesom bil
industrien – altså med standarder. Når vi nu har lavet det fine byggeri  
én gang, kunne vi så ikke opføre fem af dem?” 

Hørt I deBatteN
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SamSø ENErgIaKaDEmI

Et formidlings- og konferencecenter med fokus på 
Samsøs målsætning om at blive selvforsynende 
med vedvarende energi til transport, opvarmning og 
elektricitet.

- To længehuse – i alt 643 kvadratmeter opført i 2006
- Smalle bygningsvolumener med gode dagslysforhold
- Præfabrikerede og højisolerede bygningsdele
-  Store sydvendte tagflader med både solvarme- og 

solcelleanlæg
- Kombination af mekanisk og naturlig ventilation

Læs mere på www.energiakademiet.dk

”Man kan næsten ikke komme til at snakke om andet end CO2, 
men det er så vores opgave at rådgive og sikre, at vi får hel-
heden med. Når I bygger, er det for eksempel lige så vigtigt, at 
jeres indeklima bliver optimalt,” siger Lars Kvist og fortsætter: 
”Hvis vi skal nå frem til bæredygtige løsninger, er vi nødt til at 
tænke lidt bredere end blot ”hard core” miljøforhold.”

Integreret design
Hvordan gør man så det? Ifølge Lars Kvist skal man først og 
fremmest have viljen: ”Man skal have nogle værdier og hold-
ninger med sig ind i processen, så man ved, hvad man selv 
står for. Og så lidt ydmyghed – det skader ikke at se i øjnene, 
at man ikke kan vide alt,” lyder rådet.

Arkitema og Lars Kvist har flere gange haft stor succes med 
en såkaldt integreret designproces. Nøgleordet er samarbejde: 
”Vi kører fra starten nogle workshops, hvor man får samlet 
alle kompetencerne rundt om bordet – arkitekten, rådgiverne, 
entreprenøren og bygherren. Det handler ikke om at sidde på 
skødet af hinanden hele tiden, men man mødes regelmæssigt 

og finder ud af, hvordan man løser et givet problem,” forklarer 
Lars Kvist.

rettidig omhu
I forbindelse med større byggerier har Lars Kvist oplevet at 
sidde op til 50 mennesker samlet til den type råd slagning. Det 
er naturligvis krævende, men Lars Kvist er ikke i tvivl om, at 
det giver de bedste resultater. Og vi har kun set begyndelsen:

”Evnen og viljen til at indgå i sådan et forløb, et integreret 
designforløb, er én af de afgørende faktorer i dag, når vi skal 
vælge samarbejdspartnere til konkurrencer og udviklingspro-
jekter. Og det stiller så også krav til jer. Hvis I vil nå længere 
med bæredygtigheden, går det ikke bare at få en hurtig skitse. 
Man er simpelthen nødt til at få alle de relevante kompetencer 
på banen i rette tid, og det vil som regel sige helt fra første 
dag. Derfor må I også være parate til – allerede på idé- og 
forslagsstadiet – at betale for nogle ydelser, som tidligere har 
ligget senere i projektforløbet,” slutter Lars Kvist.

Det skal ikke bare være et energi akademi. Det skal 
være et forsamlingshus for øen – et sted, hvor 
man mødes og er fælles om det her projekt. 
Vi skal med andre ord ikke bare designe en UFO, 
der ligger på marken, og derfor tager vi udgangs
punkt i den lokale kontekst; vi kigger på linjerne i 
landskabet og den lokale byggetradition.
Lars Kvist
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Heldigvis var NCC ikke uforberedt på det massive stem-
ningsskift, som fandt sted i løbet af 2007. Allerede i 2001 
blev virksomheden miljøcertificeret, men fokus var lokalt på 
det enkelte byggeri i forhold til for eksempel affaldshåndte-
ring, arbejdsmiljø og indeklima. I forhold til bæredygtighed i 
den store skala kom gennembruddet i 2006, da NCC på bag-
grund af en risikoanalyse og et nyt bygningsreglement med 
skærpede energikrav tog en strategisk beslutning om at satse 
på klimavenligt byggeri:

”40 procent af Danmarks energiforbrug brændes af i bygnin-
ger. Som en stor aktør i branchen kan vi så enten vælge at se 
os selv som syndere, eller vi kan tænke offensivt og måske 
se os selv som en del af løsningen. Og det er det sidste, NCC 
har valgt,” siger Martin Manthorpe og fortsætter: ”Med det 
nye bygningsreglement fik vi for første gang i byggebranchens 
historie udstukket nogle langsigtede målsætninger for, hvor 

man vil hen med dansk byggeri. Allerede nu ved vi jo, at man i 
2020 skal reducere energiforbruget med 75 procent.”

Klimavenligt byggeri vinder
På den måde bliver det naturligvis nemmere at tage beslutnin-
gen om at satse på klimavenligt byggeri, og Martin Manthorpe 
opfordrer samtidig til, at alle parter tager sin del af ansvaret: 

”Er det nu politikerne, erhvervslivet eller forbrugerne, som 
skal rykke først? Hvis vi skal løse klimaproblemet, bliver vi nok 
nødt til at rykke samtidig, ellers sker der ikke noget. Men hvis 
dét så lykkes, ser vi faktisk gerne, at man strammer kravene 
yderligere,” siger Martin Manthorpe.

I 2007 kom det mediemæssige gennembrud med Al Gore 
og FNs klimapanel. Dermed blev udviklingen yderligere ac-
celereret, og på trods af den aktuelle finanskrise er Martin 

Manthorpe optimist: ”Finanskrisen kan være med til at trække 
i negativ retning, men jeg tror, at det klimavenlige byggeri vil 
vinde over konventionelt byggeri og konventionel tankegang.”

I praksis betyder det blandt andet, at NCC som den første 
nordiske entreprenørvirksomhed har engageret sig i EU’s 
Green Building-program. Green Building-programmet er en 
certificeringsordning, som forpligter deltagerne til at levere 
et byggeri, der er 25 procent mere energieffektivt end den 
gældende nationale lovgivning. 

man skal starte med sig selv
NCC har også besluttet at kigge nærmere på, hvordan virksom-
hedens egne rutiner påvirker miljøet. Erhvervsforum blev som 
de første præsenteret for NCCs CO2-regnskab, som skal hjælpe 
med at synliggøre, hvor man kan hente de største besparelser: 

”Der er tre store poster: For det første er der vores firmabiler. 
Det er jo klart, at der bliver der brændt noget diesel af, når 
man ligger og kører rundt til så mange byggepladser. Så er 
der de maskiner, vi bruger, og endelig er der posten til el og 
varme. Sidste post gælder især de midlertidige kontorer, som 
vi stiller op på byggepladserne. Vi kommer meget snart med 
nogle målsætninger for, hvordan og hvor meget de tre poster 
skal reduceres. Det handler jo også om, hvad der er muligt,” 
siger Martin Manthorpe.
 
NCC offentliggør sit CO2-regnskab sammen med en række kon-
krete holdninger til klimaproblemerne. Martin Manthorpe kalder 
det et ‘manifest’: ”NCC har lavet et manifest, fordi bæredyg-
tighed er et vigtigt indsatsområde for os. Vi ønsker at komme 
i dialog med markedet, leverandører, samarbejdspartnere og 
politikere. Målet er at få startet en diskussion om, hvordan vi 
kommer videre, og hvordan vi får løst de her problemer.”

Al Gore og FNs klimapanel gjorde sagen klar for enhver. Bæredygtighed er et globalt anliggende. Hos 
NCC har man grebet i egen barm og besluttet, at bundlinjen skal bygges med bæredygtighed. Selvom 
byggeriet sviner, kan man nemlig godt være Supermand. 

Firmakørsel i private biler
977 tons

Forretningsrejser med fly
351 tons

Egne kontorbygninger
1.362 tons

El og varme på byggepladser
10.000 tons

Maskiner
4.058 tons

Firmabiler
6.214 tonssynder eller 

suPErmaND?
Erhvervsforum var vidne til en danmarkspremiere, da 

NCC offentliggjorde sit CO2-regnskab i forbindelse med 
debatmødet på Carlsberg.      
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45 milliarder kroner, eller hvad der svarer til 40 procent af 
det samlede energiforbrug. Så meget fyrer vi hvert år af på 
opførelse og drift af bygninger. Det er store tal. Søren Tegen 
Pedersen lægger da heller ikke skjul på, at der skal omfat-
tende reduktioner til, hvis vi skal leve op til de målsætninger, 
vi har forpligtet os til:

”Regeringen offentliggør i foråret 2009 en samlet strategi for 
området, og der skal spilles på flere strenge: Bygningsregle-
mentet strammes, så forbruget i nybyggeri reduceres med 75 
procent inden 2020. Kommunerne skal have flere muligheder 
for at stille specifikke energikrav i forbindelse med salg af 
byggegrunde, og reglerne for renovering og ombygning skal 
ses efter i sømmene. Det handler om at gøre reglerne mere 
gennemskuelige, så bygherren får lettere ved at arbejde med 
dem i hverdagen,” lyder det fra Søren Tegen Pedersen.

Behov for helhedsløsninger
Forenklede regler er nødvendige i forhold til det eksisterende 
byggeri, som udgør langt den største spareudfordring. Men 
forsyningsområdet må også tages med i regnestykket: 

”CO2-belastningen er meget forskellig med og uden fjern-
varme. Omlægning til grøn fjernvarme produceret på affald 
eller halm kan være mere rentabelt end at iværksætte en 
omfattende energirenovering af klimaskærmen,” siger Søren 
Tegen Pedersen og fortsætter: ”Vi har verdens skrappeste 
energikrav, og det kommer vi også til at have i fremtiden, men 
vi skal samtidig sørge for, at det både er omkostningseffektivt 
og samfundsøkonomisk rentabelt.”

Vicedirektøren lægger desuden vægt på, at arkitekturen og in-
deklimaet ikke må ofres i kampens hede. Energirigtigt byggeri 
har ry for at være grimt, og det skal der ændres på, ligesom 
bekæmpelse af skimmelsvamp står højt på dagsordenen: ”Vi 
skal tænke i helhedsløsninger, så vi kan være sikre på, at 
energirigtigt byggeri også er til at leve og bo i på lang sigt.”  

Erhvervs- og Byggestyrelsen har derfor inviteret alle offentlige 
og private aktører til at deltage i et partnerskab med henblik 
på at kortlægge udfordringen og finde fælles løsninger. 
Løsninger, som gerne skal vise sig at have et værdifuldt 
eksportpotentiale for danske rådgivere og byggevirksomheder.

pisk og gulerod
Når det er sagt, kommer man heller ikke udenom at bruge 
pisken, pointerer Søren Tegen Pedersen: ”Vi skal ud og se, om 
reglerne overholdes. I dag bliver det reelt ikke kontrolleret, om 
et færdigt byggeri rent faktisk lever op til kravene. Med det 
nye bygningsreglement skal kommunerne i fem procent af byg-
gesagerne stille krav om en tæthedsprøve af bygningen. Vi vil 
overveje at skærpe reglerne yderligere for at sikre, at kravene 
bliver taget alvorligt.” 

Søren Tegen Pedersen mener dog ikke, at der kun står pisk 
på menuen: ”Vi skal sørge for, at bygningsejerne bliver 
opmærksomme på, at der er penge at tjene, og at der er et 
stort forretningspotentiale i at spare på energien. Samlet set 
er det med andre ord ikke så sort/hvidt i forhold til, om det er 
pisk eller gulerod.”

mIssION 
ImPOssIbLE?
Byggeriet skal tage sin del af slæbet, når Danmarks energiforbrug i de kommende år skal nedbringes. 
Men det skal være rentabelt, og det må ikke ske på bekostning af arkitektur og indeklima, pointerer 
vicedirektør Søren Tegen Pedersen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

“I takt med at vores bygningsreglement bliver mindre og mindre, kommer 
der flere og flere henvisninger. det bliver flydende, hvilke krav der egent
lig stilles til vores byggeri, og det bliver meget vanskeligere at kvalitets
sikre det færdige byggeri.”

Hørt I deBatteN

Opfølgning på debatdag i Erhvervsforum   11



Opfølgning på debatdag i Erhvervsforum   13

Den internationale idékonkurrence er slut, arkitekterne 
er valgt, perspektiverne er på plads. Om 20-25 år vil en helt ny 
bydel være indflytningsklar. Det bliver en levende og bæredyg-
tig by i menneskelig skala. Hvordan? Man tager det bedste fra 
de klassiske byer og giver det et moderne twist. 

grønne strategier
Inden præsentationsvideo og efterfølgende rundvisning giver 
Lars Holten Petersen en kort introduktion til det omfattende 
byggeprojektet, der skal igangsættes på det 33 hektar store 
område:

“Carlsberg har en intention om at være en aktiv spiller i 
forhold til en bæredygtig, global udvikling. Det betyder, at vi 
vil optimere vores brug af naturlige ressourcer, og vi vil arbej-
de systematisk for at modvirke uheldige miljøpåvirkninger. Vi 
tilstræber, at alle bygninger bliver ISO 14002-certificerede,” 
fortæller Lars Holten Petersen.     

Kernesund forretning
Lars Holten Petersen lægger ikke skjul på, at projektet skal 

kunne ses på bundlinjen. Den bæredygtige bundlinje vel at 
mærke:

“Min opgave er at tjene penge til Carlsberg. Men det skal 
gøres på en måde, som gavner kerneforretningen. Carlsberg 
er i dag på vægtskålen i hver eneste forbrugersituation. Det 
betyder, at byggeriet skal matche de kvalitetsstandarder, der 
gælder for Carlsberg generelt,” siger direktøren.

Projektet tager udgangspunkt i stedets kvaliteter. Bynærheden 
er væsentlig:

“Området ligger faktisk midt i København. ’Vores by’ skal være 
med til at gøre hovedstaden til en endnu mere spændende og 
afvekslende by. En by, som kan tiltrække flere turister, flere 
virksomheder, flere spændende mennesker. Det er stadigvæk 
København, men det er nyt, og det er bygget på en anderledes 
måde, end vi tidligere har set i byudviklingsområder i Køben-
havn,” slutter Lars Holten Petersen.  

Det var i sandhed historiske omgivelser, der dannede rammen om Erhvervs-
forums debatmøde den 8. oktober 2008. Carlsberg inviterede inden  for til 
dét, der var, men også til dét, der kommer. Direktør for Carlsberg Ejendom-
me, Lars Holten Petersen, fortalte om planerne for ‘Vores by’.  

Vores øl. 
Vores by
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Det var Entasis arkitekterne, der kom med det vindende 
bud: En tæt, levende og bæredygtig bydel. Det hele kan sam-
menfattes i ønsket om multifunktionalitet:

“Vi har valgt at kopiere de kvaliteter, vi har lige uden for vores 
egen gadedør, nemlig Københavns Latinerkvarter. Det tætte 
bymiljø er karakteriseret ved, at grundplanet består af butikker 
og caféer, mens folk bor i lejlighederne over,” fortæller arkitekt 
Christian Cold fra Entasis Arkitekter. 

ryk sammen. Vær sammen 
Det betyder, at folk bor dér, hvor det sker: De har arbejde, 
butikker og underholdning i gåafstand. Det er bæredygtigt – 
ikke kun miljømæssigt, men også socialt:

“Behovet for oplevelse og integritet er styrende for byudviklin-
gers succes. Mange boligområder er monofunktionelle. Man 
fokuserer alt for ofte på bygningerne frem for på byrummet. 
De folk, der bor på 8. etage, de bliver oppe på altanen. Byen 
bliver ikke aktiv, folk møder ikke hinanden. Den sociale 
bæredyg tighed har hårde betingelser sådan et sted. Derudover 
er de høje bygninger typisk placeret med stor afstand. Derfor 
suser vinden, og det føles koldt,” forklarer Christian Cold. 

modernismen skal moderniseres
Carlsberg er i dag præget af modernismens arkitektur, hvor 
de enkelte bygninger er tænkt som isolerede monumenter. 
Byen skal derfor undergå en transformation, så bygningerne 
sammen skaber rum: 

“Vi skal skabe attraktive og forskellige rum, hvor man ledes 
gennem gader, over pladser, ind i parker. Hvor man samles. 
Hvor bylivet udspiller sig – det uformelle liv,” fortæller Chris-
tian Cold og fortsætter: “Byens rum er oplevelsesmæssigt, 
funktionelt og æstetisk kodede.” 

Der skal med andre ord være plads til livet i ‘Vores by’: “Vi 
skaber rum udendørs, men også indendørs: basarer, teatre, audi-
torier, sportsarenaer og så videre. Fra nogle af de åbne pladser 
skal der være direkte adgang til Carlsbergs kældre – eventuelt i 
form af amfiteatre. Andre steder bibeholdes de lukkede kældre 
under pladserne. De kan omdannes til kurbade, biografer, nat-
klubber eller måske kunstgallerier,” slutter Christian Cold.

Læs mere og følg med på www.voresby.com

Vinderen af Carlsberg Ejendommes inter nationale idékonkurrence blev københavnske Entasis Arkitekter. 
Inspirationen er hentet lige uden for egen gadedør, fortæller arkitekt Christian Cold. 

HVOr 
DEr HaNDLEs,
DEr LEVEs 
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tania Ellis taler om en social megatrend, når hun skal 
beskrive de forandringer, der præger vores samfund netop nu, 
og som også påvirker erhvervslivet. Trenden bygger på værdier 
som etik, ansvarlighed og mening. Kort sagt: Vækst skal være 
bæredygtig vækst. 

at tjene penge – og mennesker
Udgangspunktet er den trebenede bundlinje. En virksomhed 
kan nemlig ikke måle succes og effekt alene på økonomien. 
Bundlinjen inkluderer også miljøhensyn og social ansvarlighed. 
Tania Ellis nævner tre vigtige pointer for det strategiske arbej-
de med virksomheders samfundsansvarlighed (CSR).

“Det skal være integreret som en del af ens virksomhed og de 
processer, man har i forvejen. Dernæst skal det være tilpasset 
virksomhedens værdier og udfordringer, og endelig skal det 
supplere virksomhedens kerneforretning – eller man kan 
måske endda gå et skridt videre og lade det blive til en del af 
ens kerneforretning.”

Bæredygtighed i tre niveauer 
Ifølge Tania Ellis kommer virksomhedernes samfundsengage-
ment typisk til udtryk på tre forskellige måder:

“Der er virksomheder, der gør det reaktivt. De venter på, at regule-
ringer og krav presser så meget på, at de er nødt til at handle. Hér 
bliver bæredygtigheden brugt som risk management. For eksempel 
bragte DR for nogle år siden en dokumentar om arbejdsforholdene 
hos indiske underleverandører til blandt andre Jysk. Dokumentar en 
afslørede, hvordan de indiske arbejdere stod ubeskyttede i kemika-
liebade. I dag sælger Jysk fairtrade-håndklæder!” 

Andre virksomheder tager selv initiativet: “Man kan også være 
proaktiv. Hér kigger virksomheden på, hvordan man kan få 

bæredygtigheden til at spille til ens egen fordel, så det også 
viser sig på den økonomiske bundlinje. Man tror på, at man 
måske endda kan skabe nogle helt nye forretningsområder 
ved at gå foran,” siger Tania Ellis og fortæller om den sidste 
mulighed: 

“Endelig findes der en gruppe, som mener, at den bæredygtige 
tilgang simpelthen er den rigtige måde at drive forretning på. 
Den sociale målsætning er selve grundlaget for overhovedet 
at lave forretning.”

Start et sted. Og spread the word
Ingen af de tre tilgange kan siges at være den mest 
rigtige. Det handler om at tage udgangspunkt i sin egen 
virksomheds udfordringer og behov. Tania Ellis giver en 
række forslag til, hvordan man kommer godt i gang med det 
bæredygtige engagement:

“Se på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Undersøg, 
hvilke behov kunderne har. Overvej, om god forretningsskik 
kan gøre dem mere loyale. Kunne det for eksempel være en 
fordel, at leverandørerne har et code of conduct? I kunne 
også donere en procentdel af jeres overskud til et godt 
formål, som støtter op omkring det lokalmiljø, I opererer i. 
Eller I kan sætte ind dér, hvor I kan gøre en forskel i forhold 
til miljøet. Måske er det nødvendigt at udvikle helt nye 
produkter, helt nye ydelser eller processer,” råder Tania Ellis 
og tilføjer:

“I gør måske en masse allerede, men kommunikerer I det? 
Hvis man ikke fortæller sin omverden om det, så mister man 
brandingværdien, og så er man måske lige vidt.” 

Fremtidens forretningsmodel skal bygge på en alliance mellem økonomiske og humanistiske værdier. Det 
kan synes uoverskueligt, men der findes grader af godhed, mener forfatter og erhvervsinspirator Tania Ellis. 

Vækst 
skal være

bæredygtig vækst 

eksempler på 
bæredygtige initiativer 

Coop: En ekstra knap i flaskeautomaten giver forbrugeren mulighed for 
at donere pantpengene til et godt formål.

poul Erik Bech, EDC mæglerne: Mulighed for at købe et hus til 
flygtninge i Congo hos den lokale ejendomsmægler i Danmark. 

Depfa Bank: Specialbank, som engagerer sig i mikrolån i Cambodja. 
Ansatte arbejder frivilligt; deres sociale kompetencer udvikles. Det 
opleves som et frysegode, som tiltrækker og fastholder medarbejdere.  

general Electric: Proaktiv strategi ’Ecomagination’, som bygger på at 
udvikle grønne teknologiske løsninger. Strategien skal gøre virksom-
heden mere konkurrencedygtig og accelerere væksten.

BaE Systems: Engelsk våbenproducent, som blandt andet arbejder 
på at fjerne bly og affaldsstoffer fra deres ammunition. På tegne bordet 
er også en såkaldt ‘bangfri’ bombe, der støjer mindre og afgiver færre 
giftige dampe, når den eksploderer.  

Læs mere om CSR i praksis på www.taniaellis.dk 
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mission Zero er Ray Andersons værk. Anderson grundlagde 
virksomheden i 1973, og i 1996 tog han beslutningen om, at 
InterfaceFlor skal tilhøre bæredygtighedens avantgarde. Det 
var dengang, diskussionen om menneskeskabt drivhuseffekt 
stadig var uafgjort, og derfor var Andersons vision heller ikke 
lige populær alle steder: 

”Wall Street brød sig ikke om Andersons idéer. Det var ikke trendy, 
og det blev ikke anset for at være moralsk rigtigt. Det blev set som 
en kæmpe omkostning, der ville ødelægge virksomhedens konkur-
renceevne og skade aktionærerne,” fortæller CEO Lindsey Parnell.

Ingen nemme løsninger
Men Ray Anderson havde is i maven, og Mission Zero 
startede som en kamp mod affald og spild i produktionen. Det 
udviklede sig til et omfattende genbrugsprogram, der sammen 
med anvendelsen af vedvarende energi har gjort InterfaceFlor 
verdenskendt for bæredygtighed. Bag succesen ligger en 
systematisk tilgang til udfordringen. Alle nye tiltag bliver nøje 
vurderet – både i forhold til økonomi og bæredygtighed: 

”Det gælder også selve idéen om genbrug. Genbrug er nemlig 
ikke så ligetil, som man skulle tro. Vi har gennemført forsøg, 
som viser, at genbrug i nogle tilfælde kan generere flere 

InterfaceFlor vil fjerne enhver negativ miljøpåvirkning fra produktionen inden 2020. Lyder det svært? Skaf 
den nødvendige viden, og hav is i maven, svarer Lindsey Parnell.

Walk 
the 
talk



drivhusgasser end anvendelsen af nye råmaterialer. Og så kan 
det jo være lige meget,” siger Lindsey Parnell og fortsætter: ”Vi 
er først nu ved at have en proces på plads, som gør det muligt 
at genbruge vores tæppefliser uden at udlede mere CO2.”

Kontante resultater
Der er sket meget siden 1996, men Lindsey Parnell bliver 
stadig ofte konfronteret med spørgsmålet om, hvorvidt  det 
nu kan betale sig eller ej. Heldigvis kan han henvise til tørre 
tal: Siden 1996 er affaldsmængden reduceret med 75 procent, 
energiforbruget med 45 procent, og vandforbruget er reduceret 
med 75 procent. Det samlede resultat er en reduktion i CO2-
udledningerne på hele 82 procent, og det kan oversættes 
direkte til kontanter: ”Vi har opnået besparelser på i alt 372 
millioner dollars. Mission Zero koster os ikke penge; vi sparer 
rigtig mange penge,” konstaterer Lindsey Parnell.

Dertil kommer den enorme værdi, som Mission Zero tilfører 
tæppevirksomhedens brand: ”Vi har ingen problemer med at 
hente kvalificeret arbejdskraft. Folk står i kø for at arbejde 
for os, og det er jo ikke fordi, de brænder for at lave tæppe-
fliser. Nej, det er på grund af Mission Zero.” Og kunderne 
er med på idéen: ”Stadig flere kunder banker på min dør og 
spørger, hvordan de kan medvirke til at gøre det rigtige. Dér 
har vi virkelig set et skred i de sidste to-tre år,” fortæller 
Lindsey Parnell.

tid til forandring
Alligevel er Lindsey Parnell glad for, at InterfaceFlor allerede 
har været i gang i 12 år. Det tager nemlig tid at blive bære-
dygtig: ”Mange ledere tror, at de på to år kan gøre det, vi har 
brugt 12 år på. Det tager tid at skaffe den nødvendige viden 
og erfaring, og hvis du forsøger at accelerere processen, vil 

det sandsynligvis ikke lykkes. Derfor tænker mange ledere: 
Tør jeg tage chancen og risikere at fejle? De er bekymrede 
for, hvordan det vil påvirke deres eget og virksomhedens 
omdømme, hvis det ikke lykkes.”

Men der er langt flere fordele end risici i det lange løb, 
mener Lindsey Parnell: ”Jeg kan godt forstå, at den type 
overvejelser får mange til at tøve, men mit råd må være: 
Start et sted, skaf noget viden, og vær ikke bange for at 
gøre det forkerte, hvis du på et givet tidspunkt er overbevist 
om, at det er det rigtige. Alle virksomheder vil opleve, at 
kravene til bæredygtighed bliver skærpet, og derfor giver 
det mening at være på forkant. Men man skal mene det, 
ellers virker det ikke.”

Hvem er InterfaceFlor?

-  Producerer tæppefliser til blandt andet kontorer, 
butikker og uddannelsesinstitutioner

- Hovedkvarter i Atlanta, USA
- Omsatte i 2007 for 1,1 milliarder dollars
- 5.000 ansatte
-  12 fabrikker og mere end 100 salgs kontorer fordelt 

over hele verden

Læs mere på www.interfaceflor.dk

Vi har opnået besparelser på i alt 
372 millioner dollars. Mission Zero 
koster os ikke penge; vi sparer 
rigtig mange penge!
Lindsey Parnell
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InterviewInterview

Ejendomschef Kjeld Garlov fra Statoil og direktør Michael 
Nielsen fra ATP Ejendomme deltog begge i Erhvervsforums 
debatmøde den 8. oktober 2008. Medlemsdebat spurgte dem, 
hvordan arbejdet med bæredygtighed kommer til udtryk i 
hverdagen. 

Med mere end 300 servicestationer fordelt over hele landet er 
Statoil meget synlig i de danske byer. Som multinationalt olie-
selskab spiller Statoil samtidig en hovedrolle i klimadebatten, 
og Kjeld Garlov ser det derfor som en naturlig konsekvens, at 
virksomheden prioriterer bæredygtigheden meget højt:

”Inden for ejendomsområdet i Danmark har Statoil de seneste 
fem år implementeret en lang række energibesparende tiltag. 
Det betyder, at servicestationernes energiforbrug er centralt 
styret og følger forskellige energirigtige spilleregler. Det 
handler for eksempel om energieffektive lyskilder, lux-styring 
af udelys, automatiske tænd/sluk- og dæmpefunktioner i 
butikkerne, bevægelsescensorer i birum og anvendelse af 
genbrugsvand til bilvask. På den måde tilgodeser vi både 
selskabets strategiske målsætninger og sparer en masse 
penge,” fortæller Kjeld Garlov.

Debatmødet den 8. oktober var Kjeld Garlovs første, og 
ejendomschefen hæftede sig især ved byggebranchens 
grønne parathed: ”Jeg var positivt overrasket over, at NCC har 

taget bæredygtighed til sig som succeskriterium – ikke bare 
for fremtidig ejendomsudvikling, men også for renovering og 
ombygning af eksisterende ejendomme.”

Bæredygtig efterspørgsel
ATP Ejendomme ejer og udlejer 600.000 kvadratmeter er hvervs-
ejendomme – primært i Storkøbenhavn og Århus. Som både 
bygherre og driftsansvarlig fokuserer ATP Ejendomme på at 
minimere miljøbelastningen i hele ejendommens levetid, og 
ifølge direktør Michael Nielsen er efterspørgslen stigende: 

”Vi udvikler bæredygtige løsninger i tæt dialog med vores 
kunder, som i stigende omfang også har fokus på den miljømæs-
sige bæredygtighed,” fortæller Michael Nielsen og fortsæt-
ter: ”Alle forandringer og ombygninger i vores eksisterende 
ejendomme vurderes på samme måde med henblik på løbende 
at opgradere den miljømæssige status. Målet er naturligvis at 
reducere energiforbruget til elektricitet og varme.”

Michael Nielsen efterlyser dog samtidig lidt mere eftertanke i 
forhold til den økonomiske bæredygtighed: ”Hvis de mange gode 
visioner skal føres ud i livet, er det nødvendigt at synliggøre de 
økonomiske konsekvenser – både på kort og på lang sigt.”
 
ATP Ejendomme planlægger i løbet af 2009 at offentliggøre en 
konkret bæredygtighedsstrategi med specifikke indsatsmål.

Miljømæssig bæredygtighed står højt på dagsordenen hos stadig flere danske virksomheder – deriblandt 
også Erhvervsforums medlemmer. Statoil og ATP Ejendomme satser begge på en grøn fremtid.

medlemmer 
med 
meninger
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Realdania Medlemsdebat    Nicolai Eigtveds Gade 28   1402 København K
T: 70 11 66 66    F: 32 88 52 97    medlemsdebat@realdania.dk    www.realdania.dk

Vidste du, at …

•  Erhvervsforum er en del af Realdania Medlemsdebat, der fremmer viden og debat om det byggede miljø

•  Mere end 950 personer er engagerede i Realdania Medlemsdebats aktiviteter

•  Øvrige debatfora er Almen Boligforum, Byudviklingsforum, Ejerboligforum, Landbrugsforum og Privat Boligforum 

•  Næste debatmøde i Erhvervsforum finder sted onsdag den 27. maj 2009

Vi har brug for din mening!


