FN'S VERDENSMÅL OG
BOLIGORGANISATIONERNE
I AARHUS

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York en ambitiøs
dagsorden – 17 mål, som skal sætte fælles kurs
mod en mere bæredygtig verden.
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INDLEDNING
I juni 2018 besluttede BL’s repræsentantskab, at FN’s Verdensmål skal være en
prioriteret indsats i BL og boligorganisationernes arbejde hen over de næste fire år.
Der er mange sammenfald mellem Verdensmålene og boligorganisationernes
arbejde med at skabe gode livsforhold for
beboerne i de almene boliger. Derfor er det
naturligt, at de almene boligorganisationer
har taget denne dagsorden til sig.
I foråret 2018 besluttede vi i BL's 5. kreds at
nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle sætte fokus på arbejdet med FN's Verdensmål
– og dermed økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.
Formålet med arbejdsgruppen var:
1. At kortlægge, hvordan boligorganisationerne allerede arbejder med Verdensmåle-
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ne – bevidst eller ubevidst.
2. At sætte fokus på, hvordan boligorganisationerne kan arbejde endnu mere med
Verdensmålene fremadrettet.
3. At vise vores omverden, herunder Aarhus Kommune, at boligorganisationerne i 5.
kreds er en uundværlig samarbejdspartner
– også når det angår Verdensmålene.
Vi har i kredsen arbejdet dels med en kortlægning af, hvordan vi allerede arbejder
med Verdensmålene i boligorganisationerne.
Vi arbejder nu med dels at synliggøre dette,
men også med at inspirere til, at vi som boligorganisationer bruger Verdensmålene til
at arbejde mod en endnu mere bæredygtig
fremtid.

Hvad kan vi så bruge Verdensmålene til?
- En ramme for at kommunikere og synliggøre vores samfundsbidrag.
- En ramme for samarbejde med kommuner,
erhvervsliv og civilsamfund.
- En ramme for udvikling af egen organisation.
I denne publikation har vi samlet en række
gode eksempler på vores bidrag til Verdensmålene her i Aarhus. Vores håb er, at
det kan bidrage til, at endnu flere gør en
forskel i eget hjem og i egen boligafdeling.

Arbejdsgruppen
i BL's 5. kreds
Chris Cully, AlmenBO Aarhus
Peter Iversen, Brabrand Boligforening
Per Ingemann, Boligforeningen 10. marts 1943
Søren Høgsberg, Boligkontoret Århus
Katja Hillers, Østjysk Bolig
Jens Løkke Møller, BL
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I Byagerparken i Beder tog beboerne
selv affære og byggede en skaterampe
til områdets børn. Undervejs søgte og
fik initiativtagerne et tilskud på 39.700
kroner fra Nordea-fonden.
Sundhed og trivsel er kendetegn for et godt
alment boligområde. Den vision tog en
gruppe beboere i ALBOAs Byagerparken i
Beder på sig, og derfor gik de sammen om
at lave et oplyst område med skaterampe
og basketbane.
I dag er det derfor lyden af snurrende
skateboardhjul og glade børnestemmer,
der fylder i et hjørne af Byagerparken.
Sådan var det ikke for halvandet år siden,
fortæller Jonathan Senior, som var blandt
initiativtagerne i ByBaSk – Byagerparkens
basket & skate.
– Området var forfaldet til et overbegroet
brombær-vildnis, som var begyndt at tiltrække de forkerte typer. Samtidig var vi en
ret stor gruppe af beboere med børn i samme alder, så vi gik sammen og begyndte
at undersøge mulighederne for at lave et
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fritidsområde for børnene.
Proces
For 20 år siden blev området faktisk anlagt
som en basketbane, men det var altså forfaldet og trængte til en opfriskning.
– Vi brugte Byagerparkens Facebook-gruppe til at lodde interessen, og der viste sig
hurtigt 10-15 mennesker, som var interesserede og gerne ville bidrage. Vi finder hurtigt ud af, at der er mange regler og krav,
som vi skal overholde. Men vi finder også
ud af, hvordan vi kommer omkring dem.
Blandt andet finder vi ud af, at hvis vi laver
en såkaldt minirampe på maksimalt en meter, så er det nemmere at få tilladelse.
Det er Aarhus Kommune, som ejer grunden, så gruppen skal søge kommunen
for en tilladelse til at bruge området. På
et tidspunkt strander gruppen i en digital
ansøgningsformular.
– Vi skal søge på nettet og får en fejlmelding, som siger, at vi skal bruge en
byggesagkyndig. Det mener jeg er ude af
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proportioner i forhold til vores projekt, så
jeg ringer og bliver henvist til en person,
som stort med det samme giver mundtlig
forhåndsgodkendelse. Han siger, at vi bare
skal gå i gang og så søge tilladelse bagefter.
39.700 kroner fra Nordea
Samtidig har gruppen søgt Nordea-fonden
for et tilskud og 1. maj 2019 kommer svaret: Nordea har bevilget 39.700 kroner.
– Det betød, at vi kunne lave nogle meget
mere lækre og langtidsholdbare løsninger,
fortæller Jonathan Senior.
Den 24. august var første arbejdsdag.
– Det er beboere, venner og familie, der
rydder området og opfører rampen. En
beboers far er smed. En ven er tømrer.
Det er ikke den mest effektive arbejdsform,
til gengæld er det hyggeligt. Og det giver
ejerskab og sammenhold.
Gruppen får en aftale med det lokale
XL-byggemarked, som forsyner med byg-

gematerialer, og giver en klækkelig rabat,
fordi de synes, det er et godt projekt.
Tilskuddet fra Nordea-fonden ses blandt
andet på områdets belysning, som er rigtige og meget lysrige led-lygtepæle, som
man kan tænde og slukke for, som man
har behov for. Belysningen betyder, at området også kan bruges i den mørke tid på
dagen og året.
Perspektivet
Hvad fremtiden bringer er som altid uvist,
fortæller Jonathan Senior.
– Vores aftale med kommunen gælder i
første omgang for et par år. Vi skal rydde
den, hvis det falder fra hinanden igen. Men
det gør det i hvert fald ikke lige med det
første. Vores arbejde stopper ikke, bare
fordi vi er færdige med området – vi har
allerede planlagt temaaftener, og til foråret
har vi fået en af landets dygtigste skatere til at komme. Vi vil gerne have en aktiv
ungdomskultur, og skabe et sted, hvor børnene har lyst at være, så de behøver ikke
tage ind til byen.
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Vil du også i gang?
Få hjælp og sparring til din ide
Engang fik man hurtigt en hvas
besked fra kommunen, hvis man
dristede sig til at sætte en bænk på
fortovet udfor sin opgang. Sådan er
det ikke længere. Samskab Aarhus
er et projekt, der har til formål at
bakke op om samarbejdet mellem
kommunale og borgerdrevne initiativer. Christian Eschen er projektleder.
– Aarhusianerne vil mere og mere,
og vi står klar til at hjælpe. Som borger kan det være svært at overskue
det kommunale, og der har vi
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masser af erfaring. Vi har hjulpet
flere hundrede borgerdrevne projekter, og vi kan bidrage med sparring og netværk. Vi har fået penge
fra Spar Nord Fonden, så vi har
også mulighed for at yde støtte til
opstarten. Det er en grundlæggende præmis for at få vores hjælp, at
projektet er åbent for alle.
Du kan skrive til
samskab@aarhus.dk med din ide.

Tre gode råd
Går du også rundt med ideer for
dit boligområde? Her er tre gode
råd fra Jonathan Senior:
1. Find ud af, om der er andre,
der er interesserede i det samme som dig. Jo flere, jo stærkere er I.
2. Beskriv projektet og vær åben
i processen, så alle kan se, hvad
I går og barsler med.

Byagerparkens basket- og
skatebane (ByBaSk)
er åben for alle. Du kan
finde mere information
og flere billeder af
ByBaSk på Facebook.

3. Søg råd og penge hos kommune og fonde. Der er meget at
komme efter.
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NEJ TAK TIL KEMIKALIER –
Ved hjælp af nye dampmaskine damper
DOMI Bolig i Odder nu ukrudtet væk, og
den nye hækklipper får hækken til at gøde
sig selv.
Bevæger du dig rundt i DOMI Boligs afdelinger, vil du på et tidspunkt møde mindst én af
organisationens klimavenlige maskiner.
En af de store opgaver i den daglige drift af
DOMI Boligs grønne arealer er ukrudtsbekæmpelse. Både driftsafdelingen og organisationsbestyrelsen havde et stort ønske
om tage større hensyn til miljøet i driften af
DOMI Boligs grønne arealer – så de måtte
tænke ud af boksen for at finde nye grønne
løsninger.
Derfor indgik driftsafdelingen i et samarbejde
med en lokal maskinforretning, som resulterede i dampmaskinen, der er den første af
sin slags og en milepæl i DOMI Boligs strategi om at blive en grøn boligforening.
Hæk og græs
DOMI Boligs afdelinger er omgivet af skønne
grønne arealer, hvilket også betyder, at de
har mange kilometer hæk, der skal klippes
og mange kvadratmeter græs, der skal slås.
Det vil de gerne gøre effektivt og med omtanke for miljøet, og derfor har deres driftsafdeling før sommerferien i år investeret i en ny
hækklipper.
Fordi den opsamler hækafklippet og blæser
det tilbage i hækken, efter det er skåret i
småstykker, øger den effektiviteten betydeligt, da der ikke skal opsamles og bortkøres
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hækafklip. Derudover er en positiv følgevirkning, at de tilbageværende hækrester gøder
hækken og hæmmer ukrudt, så dens vækstbetingelser forbedres.
Driftsafdelingen er tillige i gang med at omlægge udvalgte områder i DOMI Boligs afdelinger til vildeng. Formålet med at så blomster- og engblandingsfrø i stedet for græs er,
at det areal, der kræver græsslåning, mindskes. Det giver ressourcebesparelser i forhold til f.eks. brændstof og CO2-udledning,
slid på materiel og arbejdstid, men derudover
styrker det også biodiversiteten i området,
fordi det giver bedre levevilkår for sommerfugle, vilde bestøvere og insekter og hvad liv
det ellers tiltrækker.
Nysgerrige beboere
Anskaffelsen af de to maskiner og omlægningen af de udvalgte arealer til vildeng er heller ikke gået beboernes næse forbi. De har
stillet mange nysgerrige spørgsmål og givet
positive tilbagemeldinger, efter at have oplevet maskinerne i aktion.
De to maskiner og tilføjelsen af engarealer
er blot ét skridt på vejen i DOMI Boligs rejse
mod at blive en grøn boligforening, og de
holder fortsat fokus på, hvordan de kan blive
endnu grønnere.

JA TAK TIL BIODIVERSITET
Hækklipperen opsamler
hækafklip, skærer
det i småstykker og
blæser det tilbage i
hækken.

BÆREDYGTIGT BYGGERI
FOR FREMTIDEN
Mellem 30 og 40 procent af det samlede
energiforbrug i Danmark går til lys, ventilation og opvarmning af boliger. Vores
hjem er altså nogle af de største energislugere i samfundet. Det er en statistik,
som AL2bolig ikke længere vil være en
del af.
Efter at have afsluttet det bæredygtige byggeri på Lisbjerg Bakke, har AL2bolig fortsat
med at bygge nyt og miljøvenligt. I november 2018 stod deres nye lavenergiboliger
i Hadsten klar, og i maj 2019 tog de første
spadestik til deres første astma- og allergivenlige afdeling i Skødstrup.
Når de vælger at bygge bæredygtigt, reducerer de samtidig udgifterne til vedligeholdelse. I sidste ende giver det flere ressourcer til gavn for deres beboeres trivsel.
Træhusene på Lisbjerg Bakke
Knap 10 kilometer fra Aarhus C går en flok
familier, unge og ældre rundt og udforsker
de nyopførte boliger på Lisbjerg Bakke en
vinterdag i starten af 2018. Der er nemlig
åbent hus for alle, som har lyst til at opleve
de nye træhuse på Jess Ingerslevs Gade.
Her er samtlige 40 boliger konstrueret i
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bæredygtige og genanvendelige materialer, og projektet blev i 2014 kåret som
Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig
af daværende Ministerie for By, Bolig og
Landdistrikter. En god loftshøjde og anvendelsen af ubehandlet træ sikrer et sundt
indeklima i boligerne. Det karakteristiske
look i ubehandlet træ adskiller sig fra det
typiske betonbyggeri, og kunne meget vel
minde om en svensk trælandsby.
Til åbent hus er Poul Knudsen og Elsebeth
Brandi faldet i snak med hinanden. Elsebeth har fået tilbudt en bolig i et af træhusene, mens Poul er dukket op af nysgerrighed. Fælles for dem begge er interessen i
bæredygtighed og træbyggeri.
– Det er dejligt at se, at der ikke er gips på
væggene, og at det er så gode byggematerialer. Bæredygtighed er fremtiden. Vi kan
ikke blive ved med bare at bruge og bruge.
Det går jo ikke, fastslår Elsebeth, mens
Poul nikker med.
Lavenergiboliger i Hadsten
I efteråret 2018 stod AL2boligs nye lavenergi boliger i Hadsten færdige. Husene
er bæredygtige, og alle konstruktioner er

af træ. Ved at placere store vinduesarealer
på facaderne mod syd har arkitekten gjort
sådan, at størstedelen af energien til opvarmning i de højisolerede huse leveres af
solens lys og varme.
En overdækning på terrassen mod syd
giver skygge og sikrer mod overophedning
af husene i sommersolen. Til gengæld kan
den lave vintersol trænge ind og bidrage til
opvarmning om vinteren.
Husene er bygget på en isoleret plade
uden traditionelle fundamenter. Hermed
undgår man tab af varmeenergi ved sokler
og fundamenter. De 30 huse er fordelt med
12 huse på Falkevænget og 18 huse på
Elverhøjen i det østlige Hadsten.
Allergivenlige boliger i Skødstrup
I Skødstrup er AL2bolig i fuld gang med at
bygge 43 allergi- og astmavenlige boliger
på Lauritshøj. Af samme grund bliver det
ikke tilladt at ryge på matriklen. Tanken
bag byggeriet er at sikre både sundhed og
velvære for afdelingens beboere. Social
ansvarlighed og trivsel er nemlig blandt
AL2boligs vigtigste værdier.

Samtidig med dette får boligerne i Skødstrup en beliggenhed, som giver både nem
og hurtig adgang til byens muligheder.
Mangfoldighed i Åbyen
Ansvarlighed er en af AL2boligs kerneværdier, og dækker både over klima,
økonomisk og social ansvarlighed. Derfor
står fællesskab og mangfoldighed højt på
listen, når de bygger nye boliger.
Det fremtidige byggeri i Åbyen er AL2boligs
nyeste skud på stammen, og det skal medvirke til at skabe en levende og mangfoldig
bydel langs Søren Frichs Vej. Visionen
med byudviklingen er at skabe sammenhængskraft mellem Åbyhøjs villakvarter,
Ådalens vilde natur og midtbyens mange
muligheder. Åbyen bliver AL2boligs mest
bynære afdeling.
Boligerne bliver en del af en bebyggelse med blandede boformer. Halvdelen af
boligerne kommer til at høre under AL2bolig, mens den anden halvdel vil bestå
af ejerlejligheder. De blandede boformer
giver anledning til fælleskab og opfordrer til
opstart af nye relationer med Åbyens andre
beboere.
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LAD OS PLANTE …
ET TRÆHUS!
Med Aarhus’ største træhus sætter
Boligkontoret Århus bæredygtighed
helt i front og viser, at man trods
stramme rammer for opførelse af alment byggeri kan tage seriøse skridt
for resursebevidst og klimavenligt
byggeri.
Som bygherre og bygningsejer sætter
man et markant aftryk på vores klima.
Heldigvis har bevidstheden herom og det
medfølgende ansvar fået godt tag i den
almene sektor, når organisationerne på
forskellig vis får byggeri til at køre længere på literen end gældende normer.
Boligkontoret Århus har i en årrække
haft bæredygtighedsprincippet højt på
dagsordenen. Det har de, når de analyserer og energioptimerer eksisterende
afdelinger, renoverer nedslidte afdelinger, og når de bygger nyt. I sidste
tilfælde har de lagt sig fast på at bruge
DGNB-bæredygtighedscertificeringen
som rammeværkstøj for holistiske og
bæredygtige beslutninger i forbindelse
med opførelse af bygninger og byudvikling.
Med DGNB sætter de på mange måder
baren højere end gældende bygningsreglementer. Og med talrige sammenfald
med FN’s verdensmål tager de aktivt
ansvar for at sikre et mere bæredygtig
samfund. Man kan sige, at DGNB er en
branchespecifik variation af det brede
målprogram fra FN – samt et operatio14

nelt værktøj til at arbejde konkret mod
dem.
Boligkontoret Århus’ kommende afdeling i Knudrisgade er et godt eksempel
herpå. For med en DGNB-guldcertificering bidrager det ansvarligt til at opfylde
udvalgte verdensmål. Som en særlig
udfordring – også i relation til klimaet –
så skal den velkendte bygning på Knudrisgade 5, det tidligere folkeregister, først
tages hensynsfuldt ned.
Lad os tænke i cirkler
Mange forbinder en bæredygtig bygning
eller bolig med et lavt resurseforbrug.
Men en bygning har også et markant
resurseforbrug før og efter, den sættes
i verden som et hjem. Derfor har Boligkontoret Århus stort fokus på at bruge
færrest mulige resurser og energi under
hele bygningens livscyklus. De ønsker
ikke kun at nedbringe CO2-udledningen
fra den færdige bygning, men tager også
højde for forbruget af materialer og energi før og under opførslen.
Boligkontoret Århus har derfor stillet krav
om, at så meget som muligt fra den eksisterende bygning skal genanvendes i en
eller anden form – sendes i recirkulation
i stedet for blot at bortskaffes. Konkret
har de i samarbejde med specialister i
re- og upcycling kortlagt alle brugbare
materialer i den nuværende bygning
samt de forskellige elementers potentiale for genanvendelse: Over 2000 tons

Knudrisrækkerne
genanvender
materiale fra den
eksisterende bygning og
bruger CO2-venligt træ i
både bærende konstruktioner og på
facaderne.

fordelt på mursten, tegltag, betonelementer,
vinduer, loftsplader, vægge osv.

genanvendelse er tilsvarende med til at
minimere CO2-udledning i forbindelse med
byggeriet og driften.

Langt fra alt kan genanvendes 1 til 1. Fx
lever vinduerne ikke op til nutidens enerSolen er også tænkt ind i husets udformVi ønsker
at være
kan både
ske gennem
nygistandarder.
Men måske
kanen
deboligorganisation
bruges
ning Væksten
og funktioner.
De solvendte
vinduesai
kontinuerlig
vækst.
Væksten
tilfører
byggeri
og
ved
køb
af
eksisterende
i forbindelse med en skillevæg. Eller i et
realer sikrer en god passiv solvarmetilførsel
organisationen
dynamik
og
sikrer,
at
byggeri og kan
eksempel
drivhus i afdelingen. Andre materialer kan
i fyringssæsonen.
Ogforsolceller
på realiseres
taget
vi
også
i
fremtiden
kan
matche
markeved
hjælp
af
følgende
tiltag:
omdannes inden brug. Beton knuses og
producerer klimavenlig energi til husets
dets
behov.
genbruges til nyt beton eller stabilgrus. Og
pumper, belysning og ventilatorer mv.
helt synligt i bygningens ydre upcycler vi de
Men vi skal ikke vækste
bare fori vækgamle aluminiumsloftsplader
til elementer
Lad os tænke i sammenhænge
stens
skyld.
Væksten
skal
ske
med
bygningens facadeudtryk.
Knudrisrækkerne tager også et ansvar for
omtanke, og nye afdelinger skal ska-verdensmål nr. 11 – om bæredygtige byer
bes med henblik
dække specifikDenne livscyklusanalyse
er på
detatDGNB-kriteog lokalsamfund. Allerede tidligt i processen
ke behov,
samfundet
har.
rium, der bidrager
mest
til verdensmålene,
har naboer deltaget i fokusgrupper for at få
nemlig mål 3, 6, 13, 14 og 15 – og i særlig
uderum, infrastruktur og adgangsveje optihøj grad mål 9 og 12.
meret, så bydelen bindes optimalt sammen,
der skabes tryghed og grønne områder
Lad os tænke på fremtidige generationer centralt i midtbyen. Og på tilsvarende vis
En bygning er en levende organisme med
skal de kommende beboere være med til at
en lang levetid, og det er essentielt, at man
indrette og designe forskellige uderum mv.
fokuserer på materiale- og resurseforbrug
Med sin centrale og velkendte placering
under hele bygningens livscyklus. Parallelt
skal det nye byhus danne rammen om fælmed den arkitektoniske proces og ønsket
lesskab – både det interne fællesskab for
om at skabe et markant og bemærkelseshusets blandede beboere og et fællesskab,
værdigt byggeri er Knudrisrækkerne også
der rækker ud og bygger relationer med det
designet med miljø- og energibriller. Passiomgivende nærområde.
ve tiltag er prioriteret over aktive tiltag – eller i optimalt samspil – så bygningens enerI boligafdelingens fællesarealer laves der
giforbrug er på et minimum samtidig med et åbne rum og hyggelige kroge med én
fokus på kommende beboeres komfort.
central funktion: At være et møderum, der
ansporer til, at beboere i alle deres forEt træbyggeri er i sig selv et bæredygtigt
skelligheder kommer tættere på hinanden,
valg, da træ er det eneste byggemateriale,
mødes uforpligtende og udvikler et stærkt
som både absorberer og lagrer CO2. Træet
fællesskab. Og ud mod kvarteret bygger
har en høj grad af genanvendelighed, samBoligkontoret Århus videre på de gode taktidig med at det er en fornyelig resurse –
ter, der er i Knudrisgade. Særligt i retning
i langt højere grad end eksempelvis beton.
mod Østbanetorvet lever gaden sit eget
livlige liv. Det vil de trække længere op mod
Herudover giver træet huset et organisk
Nørreport og fuldende gadebilledet med
udtryk og en karakterfuld taktil facade, der
målet om at bidrage til et mere samlet og
skiller sig ud som et bæredygtigt bidrag
samlende byliv.
til byrummet. De øvrige materialevalg og
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Mock-up:
Afprøvning af aluloftspladernes potentiale som facadebeklædning
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DET ER NØDT TIL
AT KUNNE BETALE SIG

Eksempel: Solceller
Tidligere byggede Østjysk Bolig en del nye boliger med solceller på taget. Det gav
rigtig god mening, at beboerne kunne spare på elregningen, og at man skulle hente
mindre el fra andre kilder. I løbet af de senere år er der dog kommet nye afgifter på
solcelleanlæg, som gør, at det ikke længere kan betale sig at investere i solceller.
– De nye regler for og afgifter på solceller gør, at de ikke længere kan betale sig økonomisk. Og i hvert fald i den almene sektor er det jo altafgørende. Det betyder, at vi
dermed ikke kan gøre noget godt for miljøet på den konto længere, fortæller Kristian
Wind Jensen.
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Som man har kunnet læse på de foregående sider, så vil man i den almene
sektor meget gerne tænke grønt – på
bæredygtighed, cirkulær økonomi og
den slags. Men det skal kunne betale
sig. Og spørgsmålet er, om det kan
det?
Den almene sektor vil gerne være kendt
for at tænke grønt – især når der skal
bygges nyt. Men der er nogle barrierer i
forhold til bæredygtighed, fortæller Kristian Wind Jensen, projektchef i Østjysk
Bolig.
– En af de helt store barrierer, når vi taler
om at bygge grønnere, er økonomien.
Ofte er det dyrere at bruge bæredygtige
elementer, når der bygges nyt. Og tit er
det også dyrere at drifte. Og det er noget
af det, der kan sætte en kæp i hjulet, når
vi taler om alment byggeri, for almene boliger må hverken være dyre at opføre eller
at bo i, forklarer Kristian Wind Jensen.
– I denne tid bliver der for eksempel talt
en del om træ – flere nybyggerier er af
træ, og disse byggerier omtales som bæredygtige. Men der er et problem. Når der
bygges alment, så er prisen altafgørende.
Derfor vælger man stort set altid den billigste løsning. Falder valget så for eksempel på træ fra et land, der ikke har samme
fokus på miljø og bæredygtighed, som vi
har i Danmark, og det viser sig, at det træ
rådner efter 15 år og er nødt til at blive
udskiftet, så har det alligevel ikke været
en særlig hverken billig eller bæredygtig
løsning. Derfor ender mange nok med at
bruge de materialer, de kender i forvejen,
vurderer han.

Mangler miljøvaredeklaration
Et andet problem i forhold til bæredygtighed er, ifølge Kristian Wind Jensen, at der
mangler en miljøvaredeklaration på de
byggematerialer, der bruges.
– I langt de fleste tilfælde har vi faktisk
ingen idé om, hvor bæredygtig produktionen af materialerne er, og derfor har vi
ingen mulighed for at indregne det aspekt,
når vi taler om bæredygtighed, fortæller
han. Det billige træ er et eksempel på, at
man ikke kender bæredygtigheden i produktionen af det træ.
– Vi kan simpelthen ikke dokumentere,
hvilket aftryk materialerne har sat, før de
kommer til os. Dermed kan vi ikke lave en
retvisende livscyklusvurdering af byggeriers samlede bæredygtighed.
Robusthed
For at man kan sige, at et byggeri er bæredygtigt, skal det altså være bæredygtigt
hele vejen fra produktion af materialer
til driften mange år efter ibrugtagningen.
Og det har man i dag ikke mulighed for at
vurdere ordentligt.
Når Østjysk Bolig bygger nyt, er det især
økonomien, der er i fokus. Og derudover
er robusthed et vigtigt ord.
– Vi skal gerne bygge noget, der er robust
– det giver mest værdi for pengene. Det
skal gerne kunne holde i mange år, for at
det giver mening for os – og når jeg siger
os, så mener jeg jo i virkeligheden vores
beboere, som jo er dem, det økonomisk
går ud over, hvis noget skal udskiftes efter
kort tid, forklarer Kristian Wind Jensen.
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Vil du vide mere?
Læs mere om den almene sektors arbejde med Verdenmålene her:
https://bl.dk/politik-og-analyser/temaer/
fns-verdensmaal/vores-bidrag-kortlaegning-2018/.
Læs mere om Verdensmålene her: https://
www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.
Du er også velkommen til at kontakte
kredskonsulent i BL's 5. kreds Jens
Løkke Møller på jlm@bl.dk.

