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Programmets udbytte - set fra Landsforeningen Økologisk Byggeri
4 solceller på taget gør ikke et byggeri bæredygtigt –der handler om at tænke alle de rigtige
løsninger ind fra starten –og om at holde fast gennem hele byggeprocessen! Derfor skal vi huske at
byggematerialer og energibesparelser kun er en lille del af det bæredygtige byggeri.
40 mio. til Alternativ isolering, tvunget igennem af venstrefløjen og administreret af 7
smagsdommere –så kan det næppe blive mere politisk ukorrekt !!!!!
Dengang pengene blev bevilget, for 6 år siden, lagde byggeforskningsinstitutionerne øjeblikkeligt
hånden på dem, men vi fik dem fisket frem igen, og der blev nedsat et bredt sammensat fagligt
udvalg.
Programmer bliver administreret meget forskelligt, ideen med et fagligt udvalg har været rigtig god.
For LØB har det også betydet access til et nyt netværk.
Almindelige mennesker interesserer sig for det bæredygtige byggeri, hvem kender ikke Sten
Møllers halmhus. Og når LØB holder ”Åbent hus” her på Fyn lægger 1000 mennesker vejen forbi
et enkelt byggeri i løbet af en weekend, for at se et egentligt bæredygtigt byggeri.
Jeg ser det nu som programmets hovedformål at gøre alternativ isolering så ”stuerent” så de store
bygherrer, tegnestuer, rådgivere og entreprenører tør være med, og ser følgende alvorlige barrierer:
• Gøre som man plejer
Undskyldning: det tager tid (og tid er penge) at sætte sig ind i nye materialer og metoder.
Ukendskab giver usikkerhed.
Løsning: Penge til opkvalificering af aktørerne.
Skabe et forum hvor de nye innovative aktører kan møde de etablerede.
Bygherre og myndigheder må lære at stille og fastholde krav. Bygherrer og projekterende må lære
at bruge (og stille krav til) konsulenter på miljøområdet.
Fælleseuropæiske standarder.
For alternativ isolering er der nu udarbejdet let tilgængeligt infomateriale.
• Kun anvende dokumenterede materialer
Undskyldning: ansvar
Løsning: Den manglende dokumentation om alternativ isolering er nu udarbejdet, (teknisk fælleseje
= ansvarsfraskrivelse) overveje mulighed for at dele ansvaret med bygherren.
• Lobbyisme fra producenter og interesseorganisationer
Undskyldning: Her er man oppe mod virkelig store økonomiske interesser og dygtige lobbyister.
Løsning: Offentlige midler til fri forskning. Store koncerner ud af bestyrelsen på offentlige
forskningsinstitutter. Fælleseuropæiske standarder.
Der skal skabes mulighed for mindre virksomheder og interesseorganisationer til at lobbyere.
F.eks. fik forfatterne til ”Håndbog i miljørigtig projektering” en over nakken af PVC industrien.
Rockwool har betalt dk-Teknik for at udarbejde en LCV hvor Rockwool sammenlignes med
Papiruld og Hør. Undersøgelsen viser at der medgår langt mere energi til at fremstille Papiruld,

modsat en tilsvarende undersøgelse på By og Byg hvor energiforbruget til fremstilling af Papiruld
er flere gange lavere end den der medgår til at fremstille mineraluld.
Der er en ”Anvisning” om halmhusbyggeri på vej fra By og Byg som vi glæder os meget til!!!
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