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ENERGIEFFEKTIVT Målt på 
FNs bæredygtighedsmål er 
Danmark raslet længere og 
længere ned ad listen og lig-
ger nu under lande som Syd-
korea og Slovenien. Og vi 
overgås af alle vores nordi-
ske søsterlande.

Måske lidt overraskende, 
eftersom flere repræsentan-
ter for den nuværende rege-
ring aldrig har forsømt en 
lejlighed – når de skulle rose 
Danmark i udlandet – til at 
fremhæve vores progressive 
klimapolitik og rolle som fo-
regangsland på energiområ-
det.

Men virkeligheden er 
åbenbart en anden, konklu-
derer Dansk Byggeri forud 
for sit årsmøde i morgen.

– Manglende politisk fo-
kus på energieffektivitet i 

vores bygninger vil koste or-
drer og dermed arbejds-
pladser, siger Michael H. Ni-
elsen, direktør i Dansk Byg-
geri, til Licitationen - Bygge-
riets Dagblad. 

Efterlyser politisk handling
Og intet tyder på, at det 
kommende udspil til et 
energiforlig vil rette op på 
det, mener han. 

– I Danmark bør vi være i 
front, når det handler om at 
udvikle innovative løsnin-
ger, der sikrer, at vi kan bru-
ge energien i vores bygnin-
ger effektivt. Vores virksom-
heder og forskere skal kunne 
levere løsninger, der kan 
hjælpe andre lande til at nå 
FN´s verdensmål om bære-
dygtig energi. Det kræver, at 
politikerne prioriterer ener-

gieffektivitet 
højere, ikke 
mindst i vores 
bygninger, hvor 
potentialerne er 
store. Ellers lø-
ber andre lande 
med knowhow 
og dermed med 
ordrerne, adva-
rer Michael H. 
Nielsen.

Samlet set 
halter Danmark 

bagefter i forhold til alle de 
andre nordiske lande. 

Danmark kommer ind på 
en, ifølge Michael H. Niel-
sen, skuffende plads som 
nummer 15 blandt OECD-
landene, mens Island, Norge 
og Sverige indtager de første 
tre pladser.

– Der er ingen grund til, at 
Danmark ligger og roder så 
langt nede på listen. Vi har 
potentiale til at kravle højere 
op, når det handler om at nå 
FNs verdensmål for bære-
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AMBITIONER Betragter 
man byggebranchen over en 
bred horisont, fra bygherrer 
over rådgivere/arkitekter til 
entreprenører, er der vilje til 
at gøre mere for at bygge bæ-
redygtigt og dermed klima-
venligere.

Hos Bygherreforeningen 
er direktør Henrik Bang enig 
i de overordnende konklusi-
oner og budskaber forud for 
Dansk Byggeris årsdag i 
morgen, nemlig at der bør 
fokuseres mere på energief-
fektivitet.

– Men det mest hårdtslå-
ende argument må være, at 
det samfundsøkonomisk kan 
betale sig. Det siger mange 
analyser, blandt andet fra EA 
Energianalyse og Klimarå-
det. Og det er selvfølgelig in-
teressant for os som bygher-
reforening, eftersom det i 
sidste ende er mine medlem-
mer, der betaler energireg-
ningen, siger han til Licitati-
onen - Byggeriets Dagblad.

Han tilføjer, at vi i Dan-

mark fortsat investerer for 
lidt i energieffektivisering af 
bygninger.

– Faktisk bør vi fordoble 
indsatsen på energirenove-
ring. Og satse mere på et 
bedre samspil mellem ener-
giproduktion og -forbrug 
gennem en øget elektrifice-
ring i samfundet. 

Skal blive effektive
Også renoveringsefterslæ-
bet er stadig alt for stort, og 
vi har langt hen ad vejen 
værktøjerne til at gøre noget 
ved det, men skal blive sta-
digt mere effektive, mener 
han.

Bygherreforeningen og 
mange andre venter i disse 
dage på det kommende politi-
ske udspil til en energiaftale.

– Jeg håber, at der fortsat 
vil være en seriøs pulje til 
energirenovering og mere 
energieffektive bygninger; 
samt at vi kommer til at op-
leve en mere effektiv admi-
nistration af midlerne. Det 
har jo vist sig, at det ikke al-
tid var lige hensigtsmæssigt 
at lade energiselskaberne 

administrere midlerne, siger 
Henrik Bang til Licitationen 
- Byggeriets Dagblad.

Mangel på ambitioner
Han spejder i øjeblikket også 
lidt langt efter politiske am-
bitioner fra regeringens side.

– Jeg oplever desværre, at 
hverken Klimami-
nisteriet eller Fi-
nansministeriet 
prioriterer energi-
effektivitet til-
strækkeligt højt. 
Men der er folk fra 
oppositionen, der 
trækker i en anden 
retning, så nu må vi 
se, hvor det ender, 
siger Henrik Bang

Til Dansk Bygge-
ries budskab om, at 
der er fare for, at 
andre lande løber 
med ordrerne, si-
ger Henrik Bang:

– Jeg er enig i, at der kan 
være positivt afledte effekter 
- ikke mindst i form af flere 
jobs - af at satse på energief-
fektive bygninger, men vig-
tigst af alt er, at det vil kom-

me hele samfundet til gode.

Arkitekten og 2030-målene
Også i den planlæggende og 
skitserende afdeling af byg-
gebranchen er der bekym-
ring for udviklingen.

Hos JJW Arkitekter er Ole 
Hornbek, som er partner, 

kreativ direktør og medlem 
af Green Building Counsils 
bestyrelse, dybt bekymret 
for de drastiske ændringer i 
vores klimasystem. 

– Bæredygtig energi er et 

De 17 verdensmål for 
bæredygtig udvikling:

1. Afskaffe alle former for 
fattigdom i verden

2. Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, 
samt fremme bæredygtigt landbrug

3. Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

4. Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles 
muligheder for livslang læring

5. Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers 
rettigheder og muligheder

6. Sikre, bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle

7. Sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne 
energi, til en overkommelig pris

8. Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, 
fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

9. Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig 
industrialisering og understøtte innovation

10. Reducere ulighed i og mellem lande

11. Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, 
robuste og bæredygtige

12. Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

13. Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres 
konsekvenser

14. Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres 
ressourcer

15. Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer 
på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, 
standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

16. Retfærdighed og stærke institutioner. Støtte fredelige og inklu-
derende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge 
effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

17. Revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling 
og styrke midlerne til at nå målene
Kilde: Udenrigsministeriet

FNs Verdensmål

Dansk Byggeri efterlyser mere fokus på de muligheder, der ligger i energieffektivisering. (Foto: Colourbox)
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Når virksomheder, beslutningstagere, eksperter og andre samles til 
Dansk Byggeris årsdag i morgen 24. april 2018, vil statsminister Lars 
Løkke Rasmussen, Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen, 
og tidligere formand for FN`s generalforsamling og forhenværende 
formand for Socialdemokratiet Mogens Lykketoft give deres bud på, 
hvordan Danmark kommer nærmere FN´s verdensmål om bære-
dygtig energi.

Danmark og verdensmålene

Mangel på politiske ambitioner bekymrer bygherrer og arkitekter
Direktør Henrik Bang fra Bygherreforeningen og kreativ direktør Ole Hornbek fra JJW efterlyser mere bevidsthed hos beslutningstagere om det der kan betale sig – for samfundet, klimaet og eksporten

af 17 verdensmål, som ind-
går i udviklingsdagsordenen 
for en bæredygtig udvikling 
frem mod 2030. For at være 
med til at præge den udvik-
ling, er det nødvendigt at vi 
ser på os selv som frontløbe-
re, så vi kan hjælpe miljøet 
globalt og fremme væksten 

lokalt. Vi skal se os selv som 
en smeltedigel for innovati-
on. Det kræver en indsats, og 
det kræver energi, siger Ole 
Hornbek til Licitationen - 
Byggeriets Dagblad.

Han påpeger det vigtige i, 
at vi som land og med den 
know-how, vi har, fortsat 
kan kombinere og koordine-
re vores viden.

Ikke miste momentum
– Det er utroligt vigtigt, at 

vi ikke mister momentet. 
Verden er foku-
seret på konkur-
renceevne og 
det at måle sig 
op mod andre 
har derfor en be-
tydning som al-
drig før, siger 
han, med direk-
te adresse til rut-
sjeturen ned ad 
de globale bære-
dygtighedslister.

– Dansk arki-
tektur går i disse 
år sin sejrsgang 
stort set kloden 
rundt, men 

uden at forholde sig til ver-
dens klimatiske og miljø-
mæssige udfordringer, kom-
mer vi til at miste vores posi-
tion, mener Ole Hornbek.

For at fastholde og konsoli-

dere vores position, er det 
nødvendigt at vi investerer i, 
og udvikler på vores viden 
og vores evner, påpeger han.

Hvad kan rådgivere og arki-
tekter gøre? 
– At kunne gribe og håndtere 
kompleksiteten, er vigtigt for 
at kunne finde løsninger– 
noget vi med vores tilgang 
burde kunne være frontløbe-
re i, da vi har så korte afstan-
de fra forskning til erhverv – 
fra viden til virksomhed, si-
ger han. 

Eksportmuligheder 
I Danmark har vi i årtier ar-
bejdet med at optimere byg-
ningers energiforbrug. En 
indsats der ifølge JJW-part-
neren har udviklet viden og 
teknologi, som kan ekspor-
teres.

– Skal vi forfølge det spor, 
må vi opprioritere bæredyg-
tige og energibesparende 
løsninger i vores byggeri. Det 
kan sikres gennem krav om 
at, at alle vores bygninger – 
også de eksisterende – skal 
bæredygtighedscertificeres, 

”Det mest hårdslående 
argument må være, at 
det samfundsøkonomisk 
kan betale sig. Det siger 
mange analyser, blandt 
andet fra EA Energianaly-
se og Klimarådet
Henrik Bang, direktør i Bygherreforeningen, 
om vigtigheden af at fokusere mere på 
energieffektivitet

Ole Hornbek, partner og arkitekt,
JJW Arkitekter: – Der er et kæmpe-
potentiale både på det hjemlige
plan og i høj grad på eksportsiden,
da behovet for at kunne producere
energi effektivt med vedvarende
kilder, stiger eksplosivt med klo-
dens befolkningstilvækst.
(Foto: Peter Kargaard)

dygtig energi, siger Michael 
H. Nielsen.

Vejen til arbejdspladser 
Tidligere formand for FNs 
generalforsamling, Mogens 
Lykketoft, vil på årsdagen 
tale om bæredygtighed, og 
han deler Dansk Byggeris 
bekymring.

– Det er helt urimeligt, at 
Danmark sakker bagud, når 
det gælder energieffektivitet 
i bygninger. Vi kan på dette, 
som på andre punkter, gøre 
langt mere for at leve op til 
FN’s verdensmål for bære-
dygtig udvikling.  Det skal vi 
gøre, fordi det er rigtigt at 
spare på energien, samtidig 
med at vi fortsat hurtigt øger 
andelen af vedvarende ener-
gi i vores forsyning, siger 
Mogens Lykketoft i en pres-
semeddelelse.

– Men vi skal også gøre 
det, fordi det er vejen til 
mange nye, varige danske 
arbejdspladser, hvis vi ved at 
stille høje krav til os selv, og-
så kan styrke de danske ar-
bejdspladser, der er gode til 
at levere bæredygtige løs-
ninger til resten af verden, 
siger Mogens Lykketoft.

Den tidligere formand for 
Socialdemokratiet mener, at 
vi i Danmark skal gentage 
fortidens triumfer på sund-
heds- og medicinområdet og 
på vindmølleområdet, når 

det gælder fremtidens bære-
dygtige produkter og tekno-
logier.

– Ved at sætte høje krav til, 
hvad der skulle leveres til 
folkesundhed og vedvaren-
de energi, skabte vi grundla-
get for virksomheder, der le-
verer bæredygtige produk-
ter og teknologier kloden 
rundt.  Nøl på kravene til 
bæredygtighed værner ikke 
dansk beskæftigelse. Tværti-
mod.  Det berøver os chan-
cer, som er lige til at samle 
op, siger Lykketoft.Dansk Byggeri efterlyser mere fokus på de muligheder, der ligger i energieffektivisering. (Foto: Colourbox)

– Politikerne bør prioritere energieffektivitet hø-
jere, siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk 

Byggeri. (foto: Dansk Byggeri)


