
Bæredygtighed i udbud 
Set fra den almene bygherrers perspektiv 



KAB – vores forretning 

• KAB er en kunde ejet, non-profit 
driftsorganisation for almene boligorganisationer 

• Vi ejer ingen boliger, bebyggelser eller 
boligselskaber 
 

• Vi håndtrer alene serviceydelser, driftsydelser, 
byggestyring og en generel forsyning af almene 
boliger 
 

 



KAB - geografisk 

Driftsorganisation for ca. 
50.000 almene boliger 

Mere end 310 boligafdelinger 

I alt 58 individuelle almene 
boligorganisationer 

I 22 kommuner i 
Hovedstadsområdet 



Vigtigt for KAB? 

• Bæredygtighed skal forstås meget bredt 
 
• Revitalisering af vores byggerier. Renovering af bygninger 

og det liv de generere omkring sig. 
 

• Landsbyggefondens krav til Helhedsplaner er 
udgangspunkt 

 
• Fremtidssikring af almene boligafdelingers sociale, 

økonomiske og miljømæssige potentialer  
 
 

 



Bæredygtighed generelt 

Bæredygtighedsbegrebet 

      Menneske 

      Nærmiljø 

      Individ 

      Fællesskab  

 

      Løsninger der nu eller 
      over tid opleves 
Omlægning af     økonomisk aktiv  

energiproduktion 

Nedbringe CO2 

Minimere miljøbelastningen 

 

 

Miljømæssig 

Økonomisk  
 

Social  



Tiltag om bæredygtighed/energirenovering 

Lidt om KAB’s program: 
 
- Anvisning på bæredygtighed 
- Shortlist 
- Nordic Build 
- Brugeradfærd 
- ESCO modeller 
- Finansiering 
- Inspirationskilder 
 
Vi skal kun inspirere og rådgive – alle beslutninger ligger i 
beboerdemokratiet 
 



Mulige tiltag i en energirenovering 

Shortlist på passive contra aktive tiltag: 
 
Passive 
1. Efterisolering af facader, gavle og tage. Indvendig, hulmur, 

udvendig  (varme - komfort) 
2. Udskiftning af vindues – og dørelementer (varme–komfort) 
3. Lokal afledning af regnvand (sparet afledningsafgift, delvis 

tilbagebetaling af tilslutningsbidrag) 
4. Genbrug af regnvand, generelle vandbesparende tiltag 

(sparet vandafgift, ikke afledning!) 
5. Brugeradfærd 
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Mulige tiltag i en energirenovering 

Aktive tiltag: 
 
1. Solvarmeanlæg til varmt brugsvand/opvarmning (sparet 

energi- ikke så afgiftsfølsomt) 
2. Solpaneler til produktion af elektricitet 
3. Ventilation og varmegenvinding (varme – komfort) 
4. Jordvarmeanlæg, radiale – vertikal eller horisontal (sparet 

energi – endnu ikke afgiftspålagt) 
5. Varmestyringsanlæg CTS – natsænkning mm. ( sparet 

energi) 
6. Lysstyring på fællesarealer LED mm. 
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Energirenovering, den nye dagsorden 

Lovgivningen ændres løbende: 
 
Tidligere Bygningsreglementer: 
 arbejdede med U-værdier 
 stigende hensyn til opvarmningsudgifter 
 komfortmæssige hensyn 
 
BR06 indførelse af energirammer, klassificering  og 
 energimærker, skærpede krav til tætning mm. 
 
BR10 yderligere skærpelser af energirammerne, indførelse af  
 2015 og 2020 krav   



Energirenovering, den nye dagsorden 

Eksisterende ejendom fra 1970’erne 
Nuværende energiforbrug 140-150 Kwh/m²/år 
En fuld BR10 renovering vil nedsætte forbruget til det halve 
 
Regler om enkelte 
bygningsdele 
 
Teknikken er her 
Politisk vilje er her 
Økonomien ? 
  
  

Enormt potentiale 



En case – Bæredygtighed i udbud 
  

 

 

 
 

• Nordic Built Challenge er en åben tværfaglig renoverings 
konkurrence af 5 forskellige bygninger i de 5 nordiske lande 

 
• Formålet er at opfordre til innovation og udvikling af 

bæredygtige og skalérbare renoverings koncepter for nogle 
af de mest almindelige bygningstyper i det nordiske region 
 

• I følge Nordic Built Charters principper opfordres deltagerne 
til at danne tværfaglige og nordiske / internationale teams 

 
• I Nordic Built Challenge inviteres udviklere indenfor 

byggesektoren, men også andre til at konkurrerer med sigte 
på udvikling af stærke koncepter for bæredygtig renovering  



 
  

 

 

Nordic Built Challenge 
 

• Opgaven er at vise Nordic Built Charters 10 principper  anvendt 

ved renovering af eksisterende bygninger på en innovativ og 

bæredygtig måde, herunder også funktionelt og økonomisk 

 
• Fase 1 var en åben idé konkurrence for generelle koncepter og 

idéer, med begrænsede krav til deltagerne og anonym bedømmelse 
 

• 4 vindere konkurrerer i fase 2. Forslag skal være realistiske og 
bygbare 
 

• Vinderforslag for hver bygning vinder muligheden for en 
rådgiverkontrakt med bygningsejeren for realisering af forslaget 

 
• Det af de 5 vinderforslag, der bedst anvender Nordic Built Charter 

vinder en pris på 1 mio. Kr. 



Ballerup Ejendomsselskab – afd. Ellebo  

 

Bygget i 1963 

Indviet i 1964 

Baltorpvej 39-91, 2750 Ballerup, Denmark 

Konstruktion præfabrikeret betonelement, med flade built-up 
tage. 4 etager + kælder 

Bruttoetageareal 20.000 m² 

284 boliger.  

Bolig typer. 1-værelse/K/B – 4 værelser/K/B 

Sidst renoveret i 1993. Udvendig isolering, ny facadebeklædning 
og ny farvesætning. 

. 

 
 



Ellebo - Udfordringer 

Sammenlignet med nybyggeri: 

Energiforbrug er for højt 

Dårligt indeklima 

Bygninger og grønne områder er i dårlig visuel 
forfatning. 

Boliger er for små til familier 

Utidssvarende planløsninger 

Originale køkkener er umoderne 

Originale badeværelser er umoderne 

Grønne områder mangler nyt indhold for at kunne 
stimulere til samvær og aktivitet for beboerne. 

En ny helhedsplan skal adressere alt dette og mere, for at bevare 
Ellebo som et godt sted at bo og fortsat være konkurrencedygtig 
i markedet. 
 



Konkurrencen - hovedpunkter 

 

Energieffektivitet og miljømæssige forbedringer 

 Tilføjelse af attraktive, moderne familie boliger 

 Generel æstetisk opdatering af bygninger og grønne arealer 



Energi effektivitet 

ENERGIEFFEKTIVITET OG MILJØMÆSSIGE FORBEDRINGER 

Nuværende energi forbrug 102 Kwh/m²/år 

Fremtidigt energi forbrug? 

Mål: Minimum energi klasse 2015 eller bedre? 

Godt indeklima 

Passivt energi design 

Minimering af ressource forbrug 

 

 

”DESIGN SKAL VÆRE ROBUST, FLEKSIBELT OG TIDLØST – BYGGET TIL AT HOLDE” 

”DESIGN SKAL ANVENDE KONCEPTER, DER ER SKALÉRBARE OG GLOBALT 
ANVENDELIGE” 

”DESIGN SKAL UDFORDRE GRÆNSER FOR BÆREDYGTIG PERFORMANCE, SOM 
RESULTAT AF VORES INNOVATIVE TANKEGANG OG HØJE VIDENSNIVEAU” 

 
 
 



  Udvikling af moderne familieboliger 

1. TILFØJELSE AF NYE BOLIGER 

 

Op til 5.000 m² 

Maximum størrelse pr. bolig 115 m² 
 



Udvikling af moderne familieboliger 

2. SAMMENLÆGNING AF BOLIGER 

større boliger 

1-rums boliger nedlægges 

Blok 2 and 4 

3. BOLIGER FOR FYSISK HANDICAPPEDE  

Tilgængelige boliger   

Alle boliger i stueplan 
 

”DESIGN SKAL VÆRE FOR BEBOERNE OG BEFORDRE LIVSKVALITET” 
 
”DESIGN SKAL VÆRE INTELLIGENT OG ÆSTETISK TILTALENDE, 
BYGGENDE PÅ DET BEDSTE AF NORDISK DESIGN TRADITION” 
 



OOpdatering af grønne områderpdatering af 
grønne områder 

 
 
 
 
 

• LAR – Lokal Afledning af Regn 
• Nye aktiviteter for at stimulere større social interaktion 

 
 
 
”Design skal forene det urbane liv med naturens 
kvaliteter” 
 


