
Erfaringer med bæredygtighed i almene boliger

v Byggedirektør Rolf Andersson, KAB



Byggeri i 2 spor

Vi opdeler vores byggeaktivitet i 

1. Renovering

2. Nybyggeri

Der er 2 væsentlige forskelle på arbejdsfelterne:
Finansiering, kundeinvolvering



Bæredygtighed opnås når man samtænker sociale forhold, 
ressourcemæssige forhold og økonomi.

Mennesker

ØkonomiRessourcer

Bære-
dygtigt



Renovering



Bæredygtig renovering

Den almene sektor er den del af byggeriet der har gennemført 
flest projekter med energibesparende effekt.

Det har lært os at energibesparelse er godt, men at det er 
vanskeligt at skabe en  god økonomi alene med energirenovering



Lundegården i Ballerup

Oprindelig betonfacade
Isolering

Ny muret facade



Stjernen på Frederiksberg

Før Efter



Vi er udfordret på huslejen

Vi kan ikke gennemføre energirenovering der ikke en til en er 
økonomisk rentabelt for beboerne.

Beboerne i den almene sektor er de mest økonomisk pressede i 
Danmark.

Vi skal sikre at vores boliger er attraktive for alle samtidig med at 
vi passer på økonomien. 



Vi har mange bebyggelser der står foran store renoveringer

De er utidssvarende og en bevarende renovering vil blot forværre 
deres konkurrencesituation

Det har ført til diskussionen om ”boværdiøgende renovering”

Vi er endnu kun i gang med de indledende overvejelser, men det 
presser sig på



Hovedpointen er:

Energirenovering kan ikke stå alene, men skal proaktivt medtænkes 
når der er behov for omdannelse i en boligafdeling.



Humlevænget i Husum



Humlevænget i Husum



Humlevænget i Husum



Øget bæredygtighed opnås 
gennem en boværdiøgende proces

Humlevænget i Husum



Humlevænget i Husum



Humlevænget i Husum



Avedøre Store hus

Store Hus i Avedøre



Store Hus i Avedøre



Avedøre Store hus - der fremover hedder Solhuset

300 m2 solceller 

750 m2 solfangere



Boelholm i Stenløse



Boelholm i Stenløse



Boelholm i Stenløse



16.000 m2 med 
jordvarmeslanger

Boelholm i Stenløse



Boelholm i Stenløse



Norcic Built Charter

KAB har valgt at engagere os i Nordic Built

Nordisk Ministerråd og Nordisk  Innovation giver finansiel støtte til 
projektet og sidstnævnte bidrager også til realiseringen af projektet 
sammen med de nordiske lande

Se mere på: www.nordicinnovation.org/nordicbuilt/







Konkurrencen skal vise Nordic Built Charters 10 principper  anvendt ved 
renovering af eksisterende bygninger



Ellebo i Ballerup 



Ellebo

Nordic Built´s 2. fase er 5 konkurrencer om renovering 
i Skandinavien.

Ballerup Ejendomsselskab er bygherre i den danske 
del med Ellebo som case.





Konkurrencen - hovedpunkter

Energieffektivitet og miljømæssige forbedringer

Tilføjelse af attraktive, moderne familie boliger

Generel æstetisk opdatering af bygninger og grønne arealer



Bygningerne - tilstand

ORIGINALE VINDUER

Utætte og nedslidt

Kulde broer

Ringe isoleringsværdi



Bygningerne - tilstand

Facader

Utilstrækkelig isolering

Kuldebroer

Misfarvning og algevækst



Sammenlægning af boliger

1-rums boliger nedlægges i blok 2 og 4

Handicapboliger



Opdatering af grønne områder
LAR 
Nye aktiviteter for at stimulere større social 
interaktion



Nye, moderne familieboliger

Boliger skal have:

• Bedre planløsning
• Nye køkkener
• Nye badeværelser
• Nye adgangsforhold
• Godt indeklima
• Rimelig energiregning
• Dejlige  omgivelser



Energi besparelser.

Nuværende energiforbrug: Fremtidigt energi forbrug:
136 Kwh/m²/år 30 Kwh/m²/år

Opnås ved:

Nye facader

Bedre isolering

Nye vinduer

Ventilation med genvinding



Adam Khan, England





























Der er udviklingsprojekter i gang på tværs af Skandinavien. De 
har opnået udviklingsstøtte gennemprojektet.



Vi arbejder videre med Nordic Built

Det har vist sig at få meget opmærksomhed internationalt

Vi arbejder med et ”Nordic Built 2” projekt i Albertslund 

Vi prøver også at udvikle et redskab så det bliver operationelt 
for bygherrer ved udbud

Der gennemføres formentlig en tilsvarende proces med fokus 
på bæredygtig byudvikling



Nybyggeri



AlmenBolig+





























Nye trusler – nye muligheder

Finanskrisen ser ud til at klinge ud

Vi kan ikke mere købe jord til favørpris

Konkurrencen fra ejerboligmarkedet begynder at komme igen

Vores boligområder kan blive vindere eller tabere i 
udskillelsesløbet – det afhænger af  boligproduktets attraktion

Hvem siger at ejerboligen er det bedste – kan vi gøre den 
almene bolig cool igen??





Slut


