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Bæredygtigheden er på vej ind – og meget tyder på, at der ikke blot er tale 
om et tilfældigt modelune, men at bæredygtighed er kommet for at blive. 
Men hvad dækker det lidt luftige begreb egentlig over? Og hvilken relevans 
har det for den private boligudlejningsbranche? På det seneste debatmøde 
i Privat Boligforum satte vi fokus på ét af tidens hotteste emner.

Fra udsat til Utzon

At bæredygtighed er mere end natur og miljø, er efterhånden gået op for de fleste af 
os. Bæredygtighed drejer sig om hele den måde, vi indretter vores samfund, arbejde og 
boliger på. Det drejer sig om sund fornuft og omtanke – både for miljøet, samfundet, 
virksomheden og for det enkelte individ. For at få bedre hold på det lidt rummelige begreb, 
kan man anskue begrebet fra en økonomisk, social og miljømæssig vinkel.

På debatmødet den 12. juni 2008 i Aalborg satte Privat Boligforum fokus på, hvordan vi 
som professionelle boligudlejere kan sammentænke bæredygtighed og bundlinje i driften 
af vores virksomheder. Til det fik vi hjælp af en håndfuld kompetente oplægsholdere, der 
gav os flere konkrete bud på, hvordan man som privat boligudlejer kan drage store fordele 
af at tænke i bæredygtighed – fra økonomi og bundlinje over branding til tilfredse lejere.

Arkitekt Vibeke Grupe Larsen inddrog os i planerne for opførelsen af energineutrale etage-
boliger i Aalborg – det Realdania-støttede Bolig+-projekt, der skal resultere i en række 
sunde og energineutrale boliger. Derefter løftede erhvervsinspirator Tania Ellis sløret for, 
hvordan man som privat boligudlejer både kan tjene penge og bidrage til at løse miljø- og 
samfundsproblemer. Til slut gav direktør i Ejendomsforeningen Rolf Norstrand sit bud på, 
hvordan fremtiden ser ud for den professionelle private boligudlejning og hvilken effekt, 
bæredygtighedspolitikken kan få for branchen.

Debatmødet bød også på en sejltur i Aalborg Havn, hvor vores kyndige guide, stadsarkitekt 
Knud Tranholm, inddrog os i visionerne bag den igangværende havneudvikling. Senere 
dannede det spektakulære Utzon Center rammen om en dag i bæredygtighedens tegn, 
som blev rundet af, da direktør Adrian Carter viste de nye omgivelser frem.

Dyk ned i magasinet og genoplev dagens højdepunkter. Tak til alle jer, der gjorde dagen til 
en succes og ikke mindst tak til oplægsholderne, som leverede masser af stof til eftertanke.

God læselyst!

boris nørgaard Kjeldsen
Formand for Privat Boligforum
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INDHOLD

aalborg Set Fra vanDet

For få midler, for mange mål?
Bæredygtighed afhænger af andet og mere end 
begræns ning af CO2-udledning. Og det er netop dette 
andet og mere, der, ifølge Rolf Norstrand, gør begrebet 
til en diffus størrelse – ikke mindst for boligudlejnings-
branchen. 

interview: jeg har et ansvar som udlejer ...
Aalborg Kommune har – som et af de eneste 

steder i landet – et projekt, der giver byens sociale 
bæredyg tighed et løft og afhjælper boligbehovet 
for folk, der har svært ved selv at skaffe en bolig. 

Boligudlejer Jørgen Pedersen fra PWH-Gruppen A/S 
fortæller her om idéen bag projektet og om de daglige 
udfordringer.

Det bæredygtige hjem
Bolig+ er bæredygtighed på bygningsniveau. Det første 
projekt er allerede undervejs i Aalborg i form af etagehuse, 
som skal være med til at sikre CO2-neutraliteten på nationalt 
plan. Arkitekt Vibeke Grupe Larsen fortæller om projektet.

Succes bygget på bæredygtighed
En social megatrend! Det er, hvad erhvervsinspirator Tania 
Ellis kalder det tankesæt, der præger den vestlige verden ne-
top nu. Det er en megatrend, der bygger på værdier som etik, 
livskvalitet, mening, ansvarlighed og bæredygtighed, og som 
ikke bare går ind og påvirker den måde, vi tænker på, men 
også den måde, vi arbejder og driver vores virksomhed på. 

interview: Succes bygget på bæredygtighed
Den danske arkitekt Jørn Utzon er først og fremmest 
kendt for sin ikon-arkitektur med Operahuset i Sydney 
som sit mest berømmede værk. Hvad færre ved er, at 
han også har tegnet en række bemærkelsesværdige 
huse i Danmark og Spanien, der på flere måder kan 
karakteriseres som bæredygtige. Hvordan? Det fortæller 
arkitekt og direktør for Utzon Center, Adrian Carter, om.
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Det bæredygtige hjem



bolig+ er bæredygtighed på bygningsniveau. Det første projekt er allerede undervejs i aalborg i 
form af etagehuse, som skal være med til at sikre Co2-neutraliteten på nationalt plan. 

jordens befolkning bruger mindst tre gange så mange 
ressourcer, som der rent faktisk er til rådighed på kloden. 
Netop derfor er bæredygtig udvikling et begreb, der ikke 
længere er til at komme udenom. Denne udvikling er nemlig 
en bestræbelse på at få nedbragt ressourceforbruget på 
en måde, som er brugbar for alle, fortæller arkitekt Vibeke 
Grupe Larsen, der er leder af Bolig+-projektsekretariatet. 
Bæredygtighedsbegrebet hviler på tre ben. Et økonomisk, et 
miljømæssigt og et socialt ben. Og vil man en bæredygtig 
udvikling nærmere, skal der tages højde for alle tre aspekter. 

”Det handler om, hvordan vi får defineret rummene mellem 
husene og i husene, og om hvordan vi får skabt rum, som vi 
har lyst til at være i, og som vi holder af. Det handler også 
om, hvordan vi får indrettet os på kloden uden at bruge for 
mange ressourcer og om, hvordan vi får skabt nogle strukturer, 
som også kan få det til at hænge sammen økonomisk.”

Dommedagsstemning afblæst
Danmark er allerede et godt skridt foran andre europæiske 
lande, når det kommer til udviklingen af et bæredygtigt sam-
fund, fortæller Vibeke Grupe Larsen, og udviklingen er ikke – 
som i flere andre lande – præget af en katastrofestemning. 

”Bæredygtighed fortolkes i Danmark som udvikling af 
teknologier, der gør vaner bæredygtige og tilpasser design 
til en ønskværdig livsstil, snarere end med magt at ændre 
vaner. Vi er fokuseret på at udvikle nogle ting, som gør, at vi 
stadigvæk kan opretholde en god velfærd og en god levestil i 
vores dagligdag.”

Der bør således tages højde for bæredygtighedsaspekterne, 
når byplanen skal lægges, såvel som når det enkelte hus skal 
opføres. Og det er netop dét, Bolig+-projektet gør. Projektet 
er et eksempel på, hvordan et enkelt koncept kan ressource-
optimeres. 

”Vi sigter på, at det her projekt skal være energineutralt i 
den forstand, at det ikke bruger mere energi, end det selv 
producerer. Så tankegangen bag er at prøve nogle principper 
af og opstille fem dogmer for, hvordan man laver energi- 
optimeret byggeri. En andet formål er at stille vore erfaringer 

til rådighed for branchen, så der kan komme en udvikling i 
gang, der kan sikre, at vi arbejder i den rigtige retning på 
energiforbrugsmæssig sigt,” forklarer Vibeke Grupe Larsen.

De fem dogmer
Dogmerne for Bolig+-projektet er, at boligerne skal være 
energineutrale på årsbasis. De skal være intelligente og 
betjeningsvenlige samt fleksible i brug og over tid. Desuden 
skal de have et godt og sundt indeklima og være tilpasset den 
lokale kontekst.

Den første projektkonkurrence gennemføres i Aalborg til 
efteråret, og den skal være med til at bringe Danmark på 
verdenskortet, når der snakkes processer i en bæredygtig 
sammenhæng. 

”Det her skal ikke bare være et demonstrationsprojekt, som 
ikke kommer længere end til de rådgivere, der har været 
involveret i det. Vi skal sørge for, at det bliver almindelig 
standard og viden. Vi skal sørge for, at vi får skabt nogle 
forudsætninger for, at det ikke bliver vanskeligt at implemen-
tere de her strategier i fremtidens byggeri. Og det betyder 
også, at der skal måles på det. Der skal monitoreres på det, 
og vi skal monitorere blandt andet på energiforbrug, på inde-
klimakvalitet, på brugertilfredshed og på den arkitektoniske 
kvalitet,” slutter Vibeke Grupe Larsen.

Det bæredygtige hjem

tidsplan

2006-2007: Udvikling af BOLIG+konceptet, kommune og 
bygherreinddragelse

2008: BOLIG+ projektkonkurrence, teknologiworkshops, 
isbryderprojekt

2009: Opførelse af isbryderprojekt

Hvis du vil vide mere: www.boligplus.org
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En social megatrend! Det er, hvad erhvervsinspirator Tania Ellis kalder det tankesæt, der præger den 
vestlige verden netop nu. Det er en megatrend, der bygger på værdier som etik, livskvalitet, mening, 
ansvarlighed og bæredygtighed, og som ikke bare går ind og påvirker den måde, vi tænker på, men også 
den måde, vi arbejder og driver vores virksomhed på. 

ifølge tania ellis er økonomi og bære-
dygtighed ikke uforenelige størrelser. 
Begge ”lejre” har brug for hinanden for 
at skabe succes, og det er i spændings-
feltet imellem de to, at man finder nye 
muligheder for både økonomisk og men-
neskelig vækst. Og bæredygtighed og 
samfundsvarlighed er da også i den grad 
kommet på dagsordenen i det private 
erhvervsliv – så meget, at det er ved 
at blive et konkurrence- og branding-
parameter. Flere danske virksomheder 
er begyndt at arbejde med samfunds-
ansvarlighed som en del af deres 
forretningsgrundlag. Således arbejder 
tre ud af fire danske små til mellemstore 
virksomheder, ifølge Tania Ellis, med 
bæredygtighed i en eller anden form.

Men hvad er bæredygtighed? En 
gængs definition på bæredygtighed er 
Brundtland-definitionen: ”En bære-
dygtig udvikling er en udvikling, som 

opfylder de nuværende behov uden 
at bringe fremtidige generationers 
muligheder for at opfylde deres behov 
i fare”. Men som Tania Ellis pointerer, 
kunne man også sige, at bæredygtighed 
handler om sund fornuft og omtanke for 
miljø og mennesker.

tre bundlinjer
I det private erhvervsliv bliver 
bære  dygtighed typisk gjort op i tre 
bundlinjer: En social, en miljømæssig 
og en økonomisk. Denne tredeling af 
bundlinjen afspejler, at man er begyndt 
at måle vækst i flere dimensioner. ”Den 
traditionelle måde at tænke vækst på 
kender vi fra det private erhvervsliv: 
Hvor mange ansatte har vi? Og hvor 
stor er vores omsætning? Men nu 
ser vi et stigende antal virksomheder, 
der begynder at gøre deres værdi 
og vækst op i menneskers udvikling, 
samt virksomheder, som måler deres 

værditilførsel i forhold til, hvad det 
er for nogle miljøforbedringer eller 
velfærdsløsninger, som de er med til at 
skabe,” fortæller Tania Ellis.

Corporate Social responsibility
Virksomheders arbejde med bære-
dygtighed kaldes ”Corporate Social 
Responsibility” forkortet til CSR. I EU 
defineres CSR som: ”Virksomhedernes 
frivillige arbejde med at integrere 
sociale og miljømæssige hensyn i deres 
forretningsaktiviteter og i interaktionen 
med deres interessenter”. Og der er 
mange forskellige måder at arbejde 
med CSR på. Ifølge Tania Ellis giver CSR 
størst værdi, når der tages højde for tre 
aspekter: Arbejdet med CSR skal kunne 
integreres som en del af virksomheden 
og dens processer, det skal passe 
til de værdier og udfordringer, som 
virksomheden har, og det skal supplere 
virksomhedens kerneforretning. 

Succes 
bygget på 

bæredygtighed

6   Opfølgning på debatdag i privat boligforum



Hvis man spørger virksomhederne, 
hvorfor de arbejder med CSR, ligger 
der forskellige motiver bag. Mange 
gør det, fordi de bliver tvunget til det, 
men flere og flere gør det, ifølge Tania 
Ellis, fordi de kan se det væld af nye 
forretningsmuligheder, der åbner sig. 
CSR kan nemlig være en måde, hvorpå 
virksomheden kan differentiere sig fra 
sine konkurrenter, en måde at bevare 
eller forbedre sit omdømme på eller 
en måde, hvorpå virksomheden kan 
tiltrække og fastholde arbejdskraft. Ofte 
kan der også være tale om, at kunder 
og samarbejdspartnere forventer – eller 
ligefrem kræver – at virksomheden 
arbejder med CSR. 

CSr lønner sig - også på bundlinjen
Flere virksomheder har integreret CSR i 
deres praksis, fordi det giver en direkte 
positiv indvirkning på den økonomiske 
bundlinje. Her peger Tania Ellis på 

verdens største finans- og industrikon-
cern, General Electric, der har en 
årsomsætning på 900 milliarder kroner 
og 300.000 ansatte på verdensplan. I 
2005 lancerede de en hel ny strategi, 
Ecomagination, hvor de satser på 
grønne teknologiske løsninger, som skal 
løse nogle af de miljøproblemer, vi har. 
Da strategien blev lanceret, udtalte 
deres direktør, at de ikke lancerede 
Ecomagination, fordi de ville være 
trendy eller moralske, men fordi de ville 
accelerere deres vækst og blive mere 
konkurrencedygtige. 

Endelig er der det etiske motiv, som 
tidligere administrerende direktør for 
Novo Nordisk, Mads Øvlisen, er for-
taler for. Ifølge Mads Øvlisen bør man 
indarbejde CSR i sin virksomhed, fordi 
det er den eneste rigtige måde at gøre 
forretning på. I denne kategori finder vi 
også de sociale entreprenører – det vil 

sige de iværksættere, som kombinerer 
et forretningsmæssigt og et socialt 
ærinde. Som eksempel nævner Tania 
Ellis ’Specialisterne’, en IT-virksomhed, 
hvis medarbejdere hovedsageligt er au-
tister. Virksomheden er bygget op om-
kring det, autister er dygtige til, nemlig 
at arbejde systematisk med fejlfinding. 
Specialisterne løser opgaver for blandt 
andet Microsoft, som selv brander sig 
på samarbejdet med Specialisterne.

Et tredje eksempel på en virksomhed, 
der med stor succes har indarbejdet 
CSR i hele deres forretningsgrundlag, 
og som både høster store profitmæs-
sige og miljømæssige gevinster ved 
det, er InterfaceFLOR – verdens største 
producent af tæppefliser. I 1995 
ændrede InterfaceFLOR sin strategi 
og besluttede sig for at indarbejde 
bæredygtighed som en dimension i alle 
deres aktiviteter, således at de i 2020 er 
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100 procent bæredygtige. Indtil nu har 
de opnået at reducere vandforbruget 
med 81 procent og CO2-udledningen 
med 56 procent samtidig med, at de 
kun bruger strøm fra vedvarende energi. 
Som ekstra gevinst har de opnået 
besparelser på 1,8 milliarder kroner 
i affalds- og spildminimering. Og så 
er de blevet mere innovative og som 
følge heraf fået flere patenter på deres 
produkter. I forbindelse med strategi-
ændringen udtalte deres direktør, 
Ray Anderson: ”Der er en udbredt 
myte om, at du skal vælge mellem 
miljø eller profit. Den er forkert. Vores 
omkostninger er lavere end før. Vores 
produkter er bedre end nogensinde. 
Vores målsætning om bæredygtighed 
har ledt os til en kilde af nytænkning. Vi 
opfinder produkter, vi aldrig ville have 
tænkt på tidligere.”

CSr i den private boligudlejning
Også inden for den private boligudlej-
ning er der masser af fordele at hente 
ved at inddrage CSR i forretningsgrund-
laget. Ifølge Tania Ellis handler det 
først og fremmest om at se på hvilke 
særlige udfordringer, boligudlejnings-
branchen står overfor i øjeblikket – som 

for eksempel udfordringer i forhold til 
image, stort gennemtræk i boliger og 
konkurrence med det stigende udbud af 
andelsboliger og almene boliger.

I forhold til at fastholde og tiltrække 
’den gode lejer’ kan det være frugtbart 
at se på beboernes behov. For eksempel 
kan man imødekomme den stigende 
efterspørgsel på herlighedsværdier 
omkring boligen frem for flere kvadrat-
meter og nyt køkken. Men man kan 
også tage højde for andre mere speci-
fikke behov: ”Hvis man ser på nogle af 
de typiske beboere, som for eksempel 
enlige mødre, så kunne deres behov 
være nære og mere fleksible børnepas-
ningsmuligheder.” En anden mulighed 
er også at indgå et strategisk samarbej-
de med en virksomhed, som har svært 
ved at tiltrække medarbejdere, fordi 
de ikke kan finde et sted at bo. En 
tredje mulighed er at lokalisere den 
største udfordring for det lokalsamfund, 
som boligerne befinder sig i og indgå 
sam arbejde med lokale foreninger om 
at forbedre nærmiljøet. I forbindelse 
med bestræbelserne på at opnå res-
sourcebesparelser og skåne miljøet, 
foreslår Tania Ellis desuden, at man 

giver beboerne mere håndgribelige in-
citamenter til øget beboeransvarlighed. 
Derudover ser Tania Ellis en oplagt idé 
i at samarbejde med en virksomhed 
a la Specialisterne i forbindelse med 
ejendommenes drift og vedligehold 
samt administrativt arbejde.

Sidst, men ikke mindst, gør Tania Ellis 
opmærksom på brandingeffekten i 
at tænke samfundsansvarligt: ”I gør 
måske mange af de her ting allerede. 
Men får I kommunikeret det ud til 
omverdenen og derved brandet jeres 
virksomhed? Jeg er i hvert fald ikke i 
tvivl om, at hvis man begynder at kigge 
efter, så vil man kunne finde en masse 
muligheder i den private boligudlej-
ningssektor for både at booste sin 
branding, sin bundlinje og samtidig 
bidrage til en positiv samfundsudvikling  
– akkurat ligesom man har gjort det i 
andre brancher.”
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Sociale sponsorater (Cause promotions): 
Eksempel: TDC’s samarbejde med Børns Vilkår om en telefonlinje, 
hvor børn kan ringe ind med deres problemer. 

bidrag/donation af procentdel af indtægter  
(Cause-related marketing): 
En procentdel af indtægterne ved produktsalg doneres til et godt 
formål. Eksempel: Gosh. 

Støtte til adfærdsændrende kampagner  
(Corporate social marketing):  
Eksempel: ECCOs samarbejde med Hjerte forening en om det årlige 
arrangement ECCO Walkaton, der gør opmærksom på vigtigheden 
af motion, hvis man vil undgå hjertekarsygdomme. 

Filantropi (Corporate philanthropy):  
Donation af penge til et godt formål.

Frivilligt arbejde (Community volenteering):  
Virksomheders donation af frivilligt arbejde i arbejdstiden til 
lokalsamfundet. Eksempel: Tøjfabrikanten Timberlands årlige Earth 
Day, hvor kunder, leverandører og medarbejdere inviteres til at 
samarbejde for at skabe forbedringer i nærmiljøet.

Socialt ansvarlige praktikker  
(Socially responsible business practices):  
Erhvervspraktikker og investeringer, der støtter sociale formål: Eksem-
pel: Isproducenten Ben & Jerry’s, der kun benytter leverandører, som 
ansætter langtidsarbejds løse, tidligere misbrugere og hjemløse.

internt rettet fokus:  
Fokus på et rummeligt arbejdsmarked og åbenhed i ansættelser af per-
soner med anden etnisk baggrund, handicappede, personer i fleksjob osv.

hvis du vil vide mere: 
Inspiratorium® – www.taniaellis.dk
 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens projekt om CSR 
www.overskudmedomtanke.dk

Regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 
www.samfundsansvar.dk 

Foreningen for Bæredygtige Byer og Bygninger – www.fbbb.dk

Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder  
www.socialokonomi.dk

Regionale CSR netværk – www.socialtansvar.net

CSr i praksis:Tania Ellis

Executive MBA med 18 års erhvervs-

erfaring, heraf 12 år i lederstillinger. Siden 

2003 har hun haft sin egen rådgivnings- og 

foredragsvirksomhed, Inspiratorium®, hvor 

hun formidler erhvervstendenser til private, 

offentlige og frivillige orga ni  sa tioner med 

det formål at inspirere til nytænkning og 

bæredygtige praktikker. 

Forfatter til bogen ”De nye pionerer” (2006), 

der sætter fokus på social innovation og 

fænomenet socialt entreprenørskab. 
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”Som økonom er man jo glad”, fortæller Rolf Norstrand 
med et glimt i øjet, ”når dimensionerne i et problem er få, og 
alt kan måles og vejes. Samtidig skal man helst have flere mid-
ler end mål, hvis målene skal kunne gennemføres”. Derfor er 
bæredygtigheden en udfordring. En udfordring af de helt store. 

”Når man snakker bæredygtighed er udfordringen jo den, 
at begrebet dækker over så mange elementer. Og det kan 
jo ikke nytte noget, hvis en ting bliver alt for diffus, og man 

samtidig har meget få midler, man kan bruge eller har politisk 
mod til at bruge. Så begynder den sag altså at blive temmelig 
vanskelig at udføre,” mener Rolf Norstrand, der til daglig er 
direktør i Ejendomsforeningen Danmark. Bæredygtigheden i 
ejendomsbranchen beror således på – og afhænger af – en 
masse andre forskellige elementer. Heriblandt affald og af-
faldshåndtering, vandforbrug, transportbehov samt planlæg-
ning af byerne.

”Vi kan ikke blive ved med at bruge alt det her vand. Vi skal 
genbruge noget af det,  vi skal bruge regnvand og så skal vi 
have to strengsystemer i husene for at gøre det,” fortæller 
Rolf Norstrand. 

Bevidstheden om bebyggelsesprocenter bør også øges, 
mener Rolf Norstand. ”De grønne marker har trods alt også 
en værdi, og der moser vi bare byerne ud. Men det er jo ikke 
særlig økologisk bæredygtigt, at vi bare gør det. Vi kunne 
ligesom vænne os til, at de huse, vi boede i, var en smule 

For få 
midler,
for mange
mål?

bæredygtighed afhænger af andet og mere 
end begrænsning af Co2-udledning. og det 
er netop dette andet og mere, der gør begre-
bet til en diffus størrelse – ikke mindst for 
boligudlejningsbranchen. 
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højere, så var det væsentligt bedre,” siger Rolf Norstrand 
og understreger samtidig, at den arkitektoniske værdi i byg-
geriet ikke må glemmes. 

”Vi har i århundreder gået og glædet os over, hvordan vores 
huse ser ud. Derfor mener jeg, at hvis man vil skabe noget 
bæredygtigt til fremtiden, så skal man også bygge nogle huse, 
vi kan holde ud at se på.

et bæredygtigt eu
I EU brager det også derudaf med bæredygtighedsdirek-
tiverne – blandt andet takket være Danmark, der har opfun-
det energi mærkerne, som nu udbredes i hele EU. Derudover 
har man indført et certifikat for grønne bygninger, man kan få 
tildelt, hvis man bruger 25 procent mindre energi, end hvad 
der er angivet i regulativerne. På vej er også en revision af 
direktivet om bygningernes energiforbrug. Og så skal energi-
mærkningen synliggøres, så en restaurant fremover ikke 
kun måles på kvaliteten af maden, men også på forbruget 

af energi. Endelig er man i gang med en harmonisering af 
de forskellige landes energimærker. ”Dét, tror jeg, bliver en 
svær opgave. For man har jo lavet forskellige mærk nings-
ordninger i de forskellige lande, og derfor kan man ikke 
sammenligne en C-ejendom i Danmark med en C-ejendom på  
Sicilien,” siger Rolf Norstrand.

Også i EU er bygningernes vandforbrug på dagsordenen, og så 
arbejder man med direktiver vedrørende energi fra fornybare 
kilder, som består i, at alle lande – i forbindelse med nybyg-
geri og ombygninger – skal indføre, at en vis procentdel af 
energien skal komme fra fornybare energikilder. 

Initiativer på bæredygtighedsfronten er der altså mange af i 
EU. Men hvordan er det så gået med bæredygtighedstanken? 

”Hvis man ser på efteråret 2007, så var der en enorm interes-
se for det her. Alt kunne lade sig gøre i EU og i mange af de 
store medlemslande. Der var to ting, man kiggede på. 
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Det ene var begrænsningen af CO2-udslippet. Det andet var 
olien, der kom fra nogle slyngelstater. Nu er det nogle andre 
ting, der begynder at optage folk. En af tingene er sjovt nok de 
høje energipriser. Sandsynligvis sker der dog ikke noget med 
momsen på energipriserne, for det er noget, der skal vedtages 
enstemmigt i EU, og det er tyskerne og danskerne altid imod. 
Vi er simpelthen dem, der hader momsdifferentiering, og 
derfor bliver det formentlig ikke til noget.”

energimærket bureaukrati 
I Danmark har der siden 2005 været sat mål på bæredygtigheds - 
politikken for ejendomme. Energiforbruget i ejendommene skal 
ned med 30 procent inden år 2020. Og hvad har vi så gjort ved 
det? ”Vi har fået indført de meget bureaukratiske energimærker, 
og så har vi fået en gradvis skærpelse af bygningsreglementet, 
som løber hen over her de næste 10-15 år, hvor man øger kravet 
til isolering af bygningerne. Derudover vil man have etableret et 
videncenter for energibesparelser, og så vil man lave offentlige 
kampagner for energibesparelser,” fortæller Rolf Norstrand.

Men spørgsmålet er, om målet kan nås? ”Der er et kæmpe 
misforhold mellem de mål og midler, man har. Hvis man skal 
nedbringe energiforbruget med 30 procent, så batter det jo 
ikke noget, at man begrænser energien lidt i nybyggeriet. Hvis 
det her overhovedet skal batte noget, skal der gøres noget 
ved de bestående huse. Og hvis der skal laves store investe-
ringer i det, så skal der noget vilje til! Desværre snakker man 
i øjeblikket mest om bekæmpelse af skimmelsvampe…”, 
konstaterer Rolf Norstrand.

Heller ikke det økonomiske incitament for at opnå ener-
gibesparelserne er på plads, mener Rolf Norstrand.

”Det bliver svært at pålægge de mennesker, der sidder i ejer-
boliger og andelsboliger – og i øjeblikket ser prisen gå ned ad 
bakke – at de skal lave yderligere energibesparelser. Så har 
vi de stigende energipriser og den nye byggeskadeforsikring, 
som også gør det dyrere at bygge – samt de dyre energimærk-
er, som vi skal ud at introducere i 2009. Så kommer der måske 
nogle anbefalinger fra Skattekommissionen, der jo har fået at 
vide, at den skal gøre et eller andet for miljøet. Desuden tales 
der jo også om, at der skal være lavere skat på arbejde,” siger 
Rolf Norstrand og fortsætter: 

”Hvad er det, der bestemmer prisen på lang sigt? Det er prisen 
på at bygge et nyt hus. Politikerne gør alverdens ting for, at 
der bygges nye huse, det bliver dyrere og dyrere. Men hvem 
bliver rige af det? Det gør alle dem, som ejer de bestående 
ejendomme, som der ikke bliver gjort noget ved. Hvis man ejer 
en masse ejendomme, er det jo et glædeligt budskab. Men 
hvis man virkelig vil tage hensyn til miljøet og være bæredyg-
tig, så er det jo ikke det mest positive budskab!”
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Interview

hvem fik idéen til "Skæve eksistenser - et 
byfornyelses projekt med en social funktion"?
”Det gjorde Social- og Sundhedsforvaltningen i Aalborg 
Kommune, der kontaktede mig for at høre, om jeg ville 
stille lejligheder til rådighed for kommunens skæve 
eksistenser. Det sagde jeg ja til – på den betingelse, at lej-
lighederne blev samlet i én opgang, så andre beboere ikke 
blev berørt. Herefter blev projektet sat i gang via støtte 
fra byfornyelsesmidler og på baggrund af et samarbejde 
mellem Aalborg Kommune, Erhvervs- og Boligstyrelsen, 
Byfornyelse Danmark og PWH-Gruppen A/S. Ejendom-
men i Istedgade 17 blev totalrenoveret efter almindelige 
standarder men med ekstra lydisolering og brandalarmer. 
Min kontrakt med Aalborg Kommune lyder indtil videre på 
ti år.”

hvordan fungerer dagligdagen i istedgade 17?
”I det store og hele meget fint. Beboerne er godt nok 
såkaldte skæve eksistenser – typisk hjemløse – men de 
værner om deres lejligheder og er ikke så ’skæve’, at de 
ikke kan tage hånd om sig selv. Til at hjælpe beboerne 
med praktiske problemer, har ejendommen tilknyttet 
en social vicevært, som stort set klarer alle de daglige 

udfordringer. Jeg har haft mange møder med beboerne i 
de seks år, som projektet har varet – og kun tre af disse 
møder har været på grundlag af problemer. Problemerne 
har drejet sig om affaldshåndtering, knuste ruder og et 
par tilfælde af hærværk på postkasser og på den fælles 
vaskemaskine – det vil sige problemer, der lige så godt 
kunne opstå i en opgang med almindelige lejere. I næsten 
alle tilfælde har beboerne selv måttet betale for ska derne 
i form af en fælles afdragsordning – som indtil videre har 
vist sig at fungere”.

hvorfor arbejder du som professionel boligudlejer 
med social bæredygtighed?
”Som storudlejer mener jeg, at jeg har et medansvar i 
forhold til at løse nogle af samfundets sociale problemer. 
Samtidig har projektet ”Skæve eksistenser” også givet 
mig en mulig hed for at være med til at påvirke et socialt 
projektforløb og således være på forkant med udviklingen 
i tilfælde af, at der senere hen skulle komme et lovkrav til 
private boligudlejere om socialt medansvar”. 

aalborg Kommune har – som et af de eneste steder i landet – et projekt, der 
giver byens sociale bæredygtighed et løft og afhjælper boligbehovet for folk, 
der har svært ved selv at skaffe en bolig. på istedgade 17 i aalborg ligger nem-
lig en boligejendom med otte lejligheder specielt indrettet til samfundets skæve 
eksistenser. ejeren af ejendommen, jørgen pedersen (pWh-gruppen a/S), 
fortæller her om idéen bag projektet og om de daglige udfordringer.

Jeg har et ansvar 
som udlejer …
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Den danske arkitekt Jørn Utzon er først og fremmest kendt for sin 
ikon-arkitektur med Operahuset i Sydney som sit mest berømmede 
værk. Hvad færre ved er, at han også har tegnet en række bemær-
kelsesværdige huse i Danmark og Spanien, der på flere måder kan 
karakteriseres som bæredygtige. Hvordan? Det fortæller arkitekt 
og direktør for Utzon Center, Adrian Carter, om:

vi kender alle utzon for hans ikon-arkitektur, men hvad 
kendetegner hans boligarkitektur?
”Jørn Utzon er naturligt nok mest kendt for sit ikoniske 
mesterværk, Operahuset i Sydney, som mange betragter som 
det 20. århundredes mest enestående og originale arkitektur. 
Værket er ikke bare et vartegn for Sydney som pulserende 
havneby, men også for hele det australske folk. Utzon var 
imidlertid, allerede før opførelsen af Operahuset i Sydney, 
anerkendt som Danmarks førende arkitekt for sit byggeri 
af enfamiliehuse og nybyggeri med et menneskeligt præg. 
Kendetegnende for Utzons boligbyggeri og arkitektur er de 
traditionelle byggeteknikker og materialer, der kombineres 
med anvendelsen af præfabrikerede elementer. Utzon stræbte 
mod at tilføre sine bygninger en tidløs, vedvarende kvalitet 
samt en stor fleksibilitet og tilpasningsevne. 
 
Derfor var han meget fascineret af det, som han kaldte for 
”Additiv Arkitektur” der giver mulighed for, at bygningerne kan 
udbygges og nærmest vokse organisk. I denne sammenhæng 
udviklede han byggesystemet Espansiva, som er et avanceret 
byggesæt, som kan samles på forskellige måder i overens-
stemmelse med funktion og kontekst. Og – som allervigtigst 
– nemt og hurtigt kan tilpasses skiftende behov samtidig med, 
at den arkitektoniske integritet bevares.

Den additive tilgang og brugen af det organiske univers 
udviklede Utzon senere hen i sine berømte gårdhuse; Kingo-
husene og Fredensborg Terasser. Her ses det, hvordan hvert 
enkelt gårdhus vokser ud af det andet som en organisk enhed i 
landskabet. På samme vis opførte Utzon sin egen enestående 
udgave af det traditionelle middelhavshus ved at anvende 
lokale sten i byggeriet af sit eget hus Can Lis på Mallorca.”  

Bæredygtige Utzon

Interview
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hvordan kan vi lade os inspirere af utzons arkitektur, 
når vi i dag bygger boliger? 
”Jørn Utzons tilgang til arkitekturen har påvirket mange 
mo derne arkitekter. De finder især inspiration i hans men-
neskelige forståelse af tidløse universelle principper og i 
hans på én gang poetiske og pragmatiske brug af traditionelle 
byggematerialer, der kombineres med den mest avancerede 
bygningspraksis og brug af præfabrikerede bygningsdele. 

Utzons huse anses verden over for at være et inspirerende 
alternativ til banale forstads- og parcelhusbyggerier med 
egen grund, opdelt af hække og hegn, der har spredt sig fra 
by til by i hele den vestlige verden. Af samme grund besøges 
Kingohusene – der i år kunne fejre 50-årsdagen for deres 
opførelse – hvert år af arkitekter fra hele verden. 

Utzons arkitektur er et eksempel på, at velovervejet og god 
arkitektur kan tilpasses fremtidig brug. I forhold til bæredyg-
tighed har Utzon altid fokuseret på arkitekturens vigtige 
kulturelle og sociale rolle, og han har på det seneste i drøf-
telser om emnet givet udtryk for, at bæredygtighed er et af de 
vigtigste aspekter for nutidens arkitekter”.

jørn utzon 

er født i 1918 og opvokset i Aalborg. I 1942 blev han færdiguddannet som arkitekt fra Kunstakademiet i København. 
Jørn Utzon har blandt andet tegnet følgende bygninger

• huset i hellebæk (1950-52)

•	 Kingohusene – også kaldet Romerhusene i Helsingør (1956-60) 

•  Operahuset i Sydney i Australien (1957-1973)

•  Fredensborg Terasser i Fredensborg (1962-63)

•		 bagsværd Kirke (1976) 

•		 parlamentsbygningen i Kuwait (1982) 

•		 paustians hus ved Svanemøllen i København (1987) 

•		 jørn utzon tildeles pritzker arkitekturpris – verdens største arkitekturpris (2003)

hvordan kan man karakterisere utzons arkitektur  
som bæredygtig?
”I 1952 introducerede Jørn Utzon – inspireret af de tradi-
tionelle japanske bygninger og mere moderne værker af 
Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe samt de californiske 
Case-Study-huse – Danmark for et moderne, funktionelt og 
fleksibelt hus i åbent plan i Hellebæk. Huset var på 130 m2 
og blev opført med et begrænset budget – bestemt på basis 
af regeringens lave rente på pantebreve på det tidspunkt. 
Huset består af et robust murværk af traditionelle danske 
gule mursten, der beskytter mod vind fra nord og syd, og en 
næsten fuldstændig poleret facade, der sammen med husets 
konstruktion og gennemtænkte beliggenhed – tillader så stort 
et lysindfald som muligt. 

Åben-plan-konstruktionen bevirker, at der er en høj grad af 
fleksibilitet og funktionalitet såvel som en fornemmelse af 
rummelighed i huset. De modulære konstruktioner og den 
moderne brug af enkle, billige og traditionelle byggemateria-
ler, kombineret med standardiserede bygningsdele, gjorde 
huset såvel rentabelt som særdeles holdbart – og dermed 
bæredygtigt. 

Huset i Hellebæk har i den grad inspireret en hel generation 
af danske arkitekter i 1950’erne og 1960’erne, så huset nu 
anses for at være et typisk moderne dansk hus”.

Interview
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”Selve Arkitekturens Væsen kan sammenlignes med Frøet i 
Naturen, og noget af den selvfølgelighed, der er i Naturens 

Væxtprincip, burde være en bærende idé i Arkitekturarbejdet” 
(Jørn Utzon, 1948).
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Adrian Carter  – Arkitekt, lektor på 
Aalborg Universitet (Institut for Arkitektur og 
Design) og direktør i Utzon Center i Aalborg.
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vi har brug for din mening!

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

•  Mere end 900 personer er engagerede i Realdania Medlemsdebats aktiviteter

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

•  næste debatmøde i privat boligforum finder sted onsdag den 12. november 2008

vidste du, at…


