Klima-inspiration til Boligminister Kaare Dybvad.
Baggrund:
Regeringen Mette Frederiksen har sat tiltrængt ambitiøse klimamål.
Her følger en opsummering af forudsætninger for en grøn omstilling inden for bolig/byggeområdet, tiltænkt Boligminister Kaare Dybvad under hans besøg på det bæredygtige byggeri
Skolen for Livet, mandag 16/9/2019.

Kort opsummering:
På baggrund af nationalt og international samarbejde på græsrodsniveau, og de seneste 20 år
med det offentlige som medspiller, har Danmark nu muligheden for at positionere sig som et
foregangsland indenfor byggeriet, på samme måde som det har gjort indenfor energisektoren.
Landbruget står over for at skulle udfases som leverandør til kraftvarmesektoren. Derfor er
maskineri, knowhow og logistik klar til at lever ind til byggesektoren i stedet. Landbrug og
Fødevarer er klar som medspillere.
Danmarks små og mellemstore virksomheder samt uddannelsessystemet er godt klædt på til
hurtigt at kunne tilegne sig den ekstra fornødne viden til at kunne producere og benytte de
nye teknikker og produkter.
Dette vil på sigt kunne danne grundlag for eksport af know how. Både ifht produkter og
byggeteknikker, men også eksport af selve tilgangen i det på kort tid at omstille en sektor.
En meget vigtig, men overset effekt vil være en styrkelse af den lokal, decentrale udvikling.
Det vil sige en styrkelse af robustheden og modstandskraften i en tid, hvor der på mange
andre fronter vil være masser af udfordringer at skulle tackle.
--* 1 Bygninger skal gros – hurtigtvoksende biomasse viser ny vej.
* 2 Materialernes CO2-indhold - langt vigtigere end energi-effektivitet ifht 2030 og 2050
* 3 Biomasse skal udfases fra kraftvarmesektoren og ind i byggesektoren.
* 4 Barrier hen mod Den grønne omstilling.
* 5 Lige vilkår for alle.
* 6 Langsigtet planlægning mod 2030 og 2050 giver den bedste økonomi.
* 7 Hurtig handling - brug eksisterende anbefalinger.
* 8 Offentlige aktører skal gå forrest.
* 9 Opdatering af uddannelsessystemet.
***

* 1 Bygninger skal gros – hurtigtvoksende biomasse viser ny vej
Det er i dag muligt at bygge af materialer, der er tilladte, testede, på markedet og som vel at
mærke resulterer i en drastisk bedre klimaprofil end den nuværende. Der er tale om materiale
baseret på biomasse, særligt hurtigtvoksende / enårige planter, i Danmark primært halm.
Grundmaterialerne har været anvendt i århundreder. De sidste 40 år er der blevet
eksperimenteret på græsrodsniveau. De sidste 20 år er der med offentlig støtte testet og
certificeret, og de sidste 10 år er erhvervslivet gået ind i området.
Potentialet:
Potentialet skal forstås via naturvidenskaberne.
For det første:
Solens indre er at sammenligne med en gigantisk kernereaktor.
Afstanden og jordens atmosfære beskytter os tilpas mod den radioaktive stråling.
Samtidig med at jorden dagligt modtager enorme mængder solenergi.
For det andet:
Planteriget har udviklet fotosyntesen. Fotosyntesen gør planter i stand til vha solenergi som
energikilde at “fordøje” vand og CO2 og omforme dem til biomasse, med ilt som
“affaldsprodukt”. Planter skaber altså via solens hjælp grundmaterialer vi kan bygge af,
samtidig med at de lagrer CO2 i byggemassen.
For det tredje:
Inden for de seneste år er der udkommet store mængder data, der dokumenterer, at dette er en
mulighed, der er klar til implementering. Men det sker kun i begrænset omfang.
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Dette understøttes bla af følgende sammenlignende beregninger foretaget af Henning Larsen
Architects. Sammenligningen er baseret på Skolen for Livet og et gennemsnitligt
referencebyggeri.
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Denne graf fra canadiske Endeavour Centre viser bygningers CO2-lagrings potentiale ved
anvendelsen af biomasse, baseret på et større sammenlignende studie.
Øverst vises byggeri ældre end lavenergiklasse-byggeri.
I midten vises et lavenergihus som er topisoleret med konventionelle materialer, høj
energieffektivitet. Resultatet er meget lave drifts-relaterede CO2-udledninger (den vinrøde
signatur), men meget høje CO2-udledninger relateret til byggematerialerne.
Nederst ses et lavenergihus med tilsvarende lave drifts-relaterede CO2-udledninger. Den
store forskel er, at der er benyttet biomassebaserede byggematerialer, hvorved der faktisk er
tale om en brutto negativ udledning, altså et hus der samlet set har indlejring af CO2. Lige
som tilfældet er med Skolen for Livet.

http://endeavourcentre.org/2019/07/carbon-drawdown-now/

Forhindringerne:
Hvis man vil forstå hvorfor der ikke er sket mere, er den parallelle udvikling inden for
energisektoren god at blive klog af. Det er nemlig de samme naturvidenskabelige
forudsætninger der gør sig gældende - med solens energi som basis.
Kendskabet til potentialerne har været der i årtier. Alligevel er det indtil for nyligt gået meget
langsomt med at få implementeret løsninger, der ellers åbenlyst er fornuftige set med
samfundsøkonomiske briller i et langt tidsperspektiv.
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Nogle af udfordringerne i forhold til at udvikle den bæredygtige omstilling forstås måske
bedst gennem en betragtning af menneskelige vilkår. Individet kan på visse områder ikke
forventes af tænke langsigtet og på fællesskabets bedste. I familie- og hverdagslivet forventes
vi først og fremmest at tage vare på os selv og vores nærmeste og få det bedste liv ud fra de
vilkår vi er omgivet af. Der skal mad på bordet, tøj på kroppen, betales huslån, findes råd til
ferie og lignende. Det kan i et bæredygtighedsperspektiv ses som kortsigtede handlinger, der
på den lange bane ikke er til det fælles bedste. Samtidig er det også helt basal psykologi at
tænke og opføre sig sådan.
Derfor kalder den bæredygtige omstilling på ambitiøs og nødvendig politisk handling, som
får det store fællesskab til at bære omstillingen, fremfor at basere sig udelukkende på
individet.
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* 2 Materialernes CO2-indhold –
langt vigtigere end energi-effektivitet ifht 2030 og 2050
Klimaeffekten ved at benytte hurtigvoksende / enårige planter i byggesektoren træder i kraft
med fuld effekt fra det øjeblik, hvor årets høst af fx halm ikke brændes/rådner.
Dansk lovgivning har i årtier ignoreret byggematerialernes CO2-udledninger.
I stedet har man fokuseret på energi-effektivisering. Klima-effekten ved energieffektivisering betaler sig pr definition over et langt tidsspænd.
Følgende graf viser hvorledes materialernes andel af energien bliver relativt set større. Samt
at der ikke forventes nogen ændring i energimængden i materialerne. Dvs at der her er nogle
procentpoint at hente i forhold til regeringens ambition om 70% reduktion:

Energiforbrug til drift og materialer for en bolig på 150m2 over 50 år.
https://www.innobyg.dk/media/36207/hvidbog_om_baeredygtigt_byggeri_final_web.pdf
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Forskning fra Statens Byggeforsknings Institut viser at den danske tilgang ikke har virket
godt nok. Vores system baserer sig på beregnet forbrug, som ikke stemmer overens med det
reelle forbrug, som for den vigtige energiklasse ligger 2-300% over det beregnede forbrug:

https://sbi.dk/Pages/Forskellen-mellem-maalt-og-beregnet-energiforbrug-til- opvarmning-afparcelhuse.aspx

Her følger to studier supplerer dette argument:
“Hvor bliver energibesparelserne af?”
”Erfaringer fra energirenoveringer er, at de beregnede, og dermed forventede
energibesparelser, sjældent opnås:
Eksempel. Energiforbrug til opvarmning (varme og varmt vand) i etageejendom.
Beregnet: Forbrug før: 120 kWh/m2. Efter: 60 kWh/m2. Beregnet besparelse: 60 kWh/m2.
Målt: Forbrug før: 100 kWh/m2. Efter: 90 kWh/m2. Målt besparelse: 10 kWh/m2.
Økonomiberegningen er baseret på en energibesparelse på 60 kWh/m2, men den reelle
besparelse er 10 kWh/m2”.
https://www.teknologisk.dk/energirenovering-2020/dokumentation-afenergibesparelser/36652,3
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“Gennemsnitlig realiseret besparelse efter energirenovering:”
i enfamiliehusene 6%
i private og almene etageboliger 8%
i offentlige bygninger 15%
i erhvervsbygninger 3%
https://www.bygst.dk/media/323037/Erfaring-med-energirenoveringNiras.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Undersøgelser viser, at det reelle forbrug i langt højere grad stemmer overens med det
beregnede forbrug for bygninger der følger byggestandarden Passiv Huse:

https://www.leedsbeckett.ac.uk/leeds-sustainability-institute/new-build-performance-gap/
https://elrondburrell.com/wp-content/uploads/2015/11/039-Coheating-performance-gap.jpg
Desuden er der lande der vælger at basere sig på de faktiske tal og ikke de beregnede.
Herunder Sverige.
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* 3 Biomasse skal udfases fra kraftvarmesektoren og ind i byggesektoren.
Ved afbrænding af biomasse udledes CO2.
Hurtigtvoksende/enårige planter, indlejrer CO2 i bygningerne når de benyttes som
byggemateriale.
Levende træer indlejrer CO2 under opbygningen af biomassen og muldlaget.
At skifte halm fra at være brændsel i kraftvarmesektoren til byggemateriale i byggesektoren
vil være en lavt hængende frugt med stor og øjeblikkelig effekt.
Landbruget er opmærksomme på den forestående udfasning af biomassen i
kraftvarmesystemet, og er imødekommende overfor at være medaktører inden for det
bæredygtige byggeri.
Chefkonsulent Thomas Holst, Landbrug & Fødevarer fortæller i artikel i JP 7/9/2019:
“ Når det kommer til forsyningsparatheden af halm i Danmark, så er den ganske fin,
informerer Landbrug & Fødevarer.
Interesseorganisationen leder med lys og lygte efter nye afsætningskilder til halm, … “Vi er
bestemt parate” “.
https://jyllands-posten.dk/premium/erhverv/ECE11584904/europaeisk-boom-i-halmbyggerikan-smitte-af-paa-danmark/
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* 4 Byggeriets barrierer hen mod Den grønne omstilling.
Der findes en række barrierer, som skal fjernes før den grønne omstilling kan komme i gang.
Nogle af dem er meget kontroversielle og vil kræve stort mod at gå ind i som politiker, da de
involverer store danske virksomheder og årtiers forplumring af bla den frie forskning. Mange
vil tro at der er tale om konspirationsteorier, men tingene er vel belyst og kan dokumenteres.
Barrierne ligger blandt andet inden for områder som LCA-beregninger, Standarder,
anvisninger i byggeriet, adgang til test og certificeringer, uddannelsesforløb, uddeling af
støttemidler m.m.
Folkelig accept af dagsordenen er også en vigtig ting, som med fordel kan hjælpes på vej.
Initiativer kan være at bakke op om kooperative organisationsmodeller, belåningsordninger,
finansieringssystemer og forsikringsordninger.
Et tredje område er at reel uvildig viden er blevet en mangelvare i den danske byggeforskningsverden.
Mere fri forskning er meget påkrævet, for at de reelle værdier og løsninger kan komme frem.
Et tidligere benyttet værktøj er puljer til demoprojekter, hvor der efterfølgende kan måles.
Dette værktøj har dog den risiko at det skaber en fornemmelse af, at der går lang tid inden der
er brugbare løsninger klar – og vi er vel at mærke i den situation nu, at løsningerne er klar.
Det der er brug for er som nævnt andetsteds, at det offentlige går foran og vælger
produkterne, og dette bør så kombineres med en pragmatisk opfølgningsproces, hvor man
hele tiden lærer og optimerer produkter og løsnigner.
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* 5 Lige vilkår for alle – fuld varedeklaration på byggematerialer
Har man et bæredygtigt produkt, skal man i dag bevise det, via dyre certificeringer og
lignende. Det stiller de bæredygtige produkter med bevisbyrden, som for de nye, nødvendige
produkter kan være en uoverkommelig økonomisk opgave at løfte.
Stilles der til gengæld krav om fuld varedeklaration til alle byggevarer, bliver der lige vilkår
for alle. Det bliver let at gennemskue for alle aktører hvad der er det bedste valg. I dag er det
meget svært, hvis ikke umuligt, at få oplyst hvad der er i byggevarer. Det betyder, at hverken
rådgivere eller boligejere ved hvad vi omgiver os med – hvad enten det handler om sundhed
eller klimapåvirkning.
Det er afgørende, at der stilles krav om deklarering af samtlige bestanddele, uanset i hvor lille
mængde de forekommer, samt gennemsigtighed med hensyn til hvad det er der deklareres.

11

* 6 Langsigtet planlægning mod 2030 og 2050 giver den bedste økonomi.
Holdbare og klimavenlige løsninger er god samfundsøkonomi på langt sigt. Sådanne
løsninger løfter selv eksternaliteterne, i modsætning til løsninger, som i indkøbspris er
billigere, men som efterlader en regning på klimakontoen, betalt af andre.
Af samme årsag, er løsninger med gode klimaegenskaber relativt set dårligt stillede.
Et minimum vil være at forureneren betaler.
En konstruktiv incitamentsstruktur vil være, at der gives tilskyndelse til de produkter, der på
sigt har samfundsøkonomisk fordel.
Af yderligere konkrete tiltag bør nævnes:
• solceller og biomassebaserede løsning skal indgå med større vægt i energiramme og
CO2 beregning.
• Implementering af EUs VE direktiv.
• Implementering af den frivillig bæredygtigheds klasse nu med ovenstående tilføjelser.
• Udarbejdelse af ydelsesbeskrivelse for bæredygtighed.
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* 7 Hurtig handling - brug eksisterende anbefalinger.
Arbejd hurtigt, transparent og inkluderende.
Vær særligt opmærksom på følgende anbefalinger:
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•

Nyborg kommunes “bæredygtighedsmål” inden for byggeri. Udarbejdet med fokus på
implementerbarhed og bredden i byggemassen. Nyborg målene tager afsæt i at
lovgivning og virkermidler for det bæredygtige byggeri længe har været på plads,
men at de ikke bliver fulgt. Nyborg målene anviser hvorledes det kan udmøntes i
praksis, hvis man vil håndhæve lovens ånd.
https://1drv.ms/b/s!AujOugEZTMfA1DgjE4KwtQT-Odhg

•

The Endeavour Centre’s “Carbon Drawn Now” rapport af Chris Magwood. Endnu
ikke udgivet officielt; http://endeavourcentre.org/2019/07/carbon-drawdown-now/

•

The International Energy Agency’s Strategies for Reducing Embodied Energy
and Embodied GHG Emissions - Guidelines for Designers and Consultants.
http://www.ieaebc.org/Data/publications/EBC_Annex_57_Guideline_for_Designers_Part_2.pdf

•

Koordinér med øvrige nordiske lande.

•

Lær af erfaringer i Østrig, Tyskland og Holland med hensyn til koblingen mellem
energi- og CO2-neutralitet kombineret med finansiering og låneramme.

* 8 Offentlige aktører skal gå forrest.
For at skabe volumen, eksempler og momentum bør den samlede offentlige sektor følge
regeringens anbefalinger.
Et eksempel er økologiske fødevarer, som mange steder i landet har udviklet sig, fordi
offentlige aktører har valgt at der skal serveres økologisk. Den tilsvarende udvikling er der
behov for inden for byggeriet. Byggestyrelsens egne principper vedrørende at måle eget
energiforbrug er et andet godt eksempel – som med stor fordel kan udvides til lovgivning
gældende for alle.
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* 9 Opdatering af uddannelsessystemet.
Bæredygtighed som grundpræmis i uddannelsessystemet, helt fra folkeskolen.
Målrettet efteruddannelse er vigtig for blandt andet arkitekter, konstruktører, ingeniører,
entreprenører håndværkere.
Undervisningen skal forestås af uvildige personer.
Nuværende praksis med at private firmaer sponsorerer undervisningsmateriel gør det
vanskeligt at sikre fokus på bæredygtighed, og denne praksis skal fjernes. I stedet bør staten
finansiere indkøb af undervisningsmaterialer.
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