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I rapporten Tænketank om Bygningsreno-

vering (2012) fremgår, at der er behov for 

at fremme helhedstænkning indenfor byg-

ningsrenovering for at flere gode renoverin-

ger bliver gennemført i fremtiden. Det vil 

sige, at fremskynde en praksis i renove-

ringsprojekter, der ikke blot fokuserer på få 

elementer, men som betragter bygningen 

og renoveringen som en bæredygtig hel-

hed. Erfaringer viser nemlig, at en helheds-

orienteret tilgang til energirenovering sam-

let set skaber mere værdi for både bru-

gerne og for samfundet. 

 

Center for Forskning og Udvikling I Byggeri, 

Energi og Miljø, VIA University College -  har 

gennemført en spørgeskemaundersøgelse 

med fokus på bæredygtig og helhedsorien-

teret bygningsrenovering i den almene sek-

tor i Horsens og omegn. Formålet var at af-

dække det nuværende renoveringsbehov i 

boligforeningerne, det tilsigtede omfang af 

helhedsorienterede bygningsrenoveringer 

samt fastlægge hvordan afdelingerne aktu-

elt arbejder med bæredygtig bygningsreno-

vering. 

 

Kortlægningen viste, at helhedstænkningen 

er godt på vej, men også at der fortsat er 

behov for at fremme helhedsorienteret og 

bæredygtig renovering i den almene sektor 

i Horsens og omegn.  

 

En væsentlig forudsætning for at 
indfri dette behov er imidlertid, 
at aktørerne på tværs af fag, er 
enige om relevante, konkrete og 
praksisnære indsatsområder. 
 
På en efterfølgende workshop har centrale 

og tværfaglige aktører fra byggebranchen 

og boligforeningerne i Horsens og omegn i 

fællesskab drøftet og identificeret de vig-

tigste indsatsområder i forhold til at 

fremme helhedsorienteret og bæredygtig 

renovering. Drøftelserne foregik med ud-

Baggrund 
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gangspunkt i de definerede drivere og bar-

rierer fra kortlægningen. Inputs fra work-

shoppen har, sammen med resultaterne fra 

kortlægningen, dannet grundlag for formu-

lering af de 7 principper i nærværende re-

noveringscharter. 

 

Charteret anviser 7 principper, der kan 

fremme helhedsorienteret og bæredygtig 

renovering i den almene sektor. I forlæn-

gelse af principperne findes eksempler på, 

hvordan de kan omsættes til praksis. 

 

Sideløbende har partnerne i initiativet ”Re-

novering på Dagsordenen” udarbejdet otte 

anbefalinger til at øge den fremtidige pro-

duktiviteten i bygningsrenovering. De syv 

principper i charteret understøttes af disse 

otte anbefalinger og peger derved på, at 

charteret udover at fremme helhedsorien-

teret og bæredygtig renovering i den al-

mene sektor ligeledes kan initiere en øget 

produktivitet i de forestående renoveringer.  

De 8 anbefalinger til øget produktivitet i re-

novering er:  

1. Mere fokus på samarbejde og procesop-

timering. 

2. Flere ressourcer til foranalyse og risiko-

afdækning. 

3. Flere innovative udbud og belønning af 

godt samarbejde. 

4. Totaløkonomiske vurderinger skal ind-

drages i tilbudsvurderingen.  

5. Hurtigere myndighedsbehandling og tid-

lig involvering af myndigheder.  

6. Praksisnær forskning, formidling af forsk-

ningsresultater og renovering ind på ud-

dannelserne.  

7. Digitalisering, modellering og simulering 

er vigtige redskaber.  

8. Standardisering, præfabrikation og indu-

strialisering giver nye muligheder.  

[Styrket produktivitet i bygningsrenove-

ring, Renovering på Dagsordenen, 2016] 
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Ved tiltrædelse af chartret vedkender man 

sig intentionen om at efterleve og imple-

mentere charterets 7 principper i praksis.  

Fokus er på den fælles målsætning om at 

fremme bæredygtig og helhedsorienteret 

bygningsrenovering i den almene sektor i 

Horsens og omegn til gavn for renoverings-

aktørerne, beboerne og miljøet.  

  

  

Vores fælles 
målsætning 



 

 

 

7 

Institutioner, organisationer, virksomheder, 

boligforeninger og beboere, der tilslutter 

sig chartret vil: 

 
1 Påvirke Landsbyggefonden til at yde 

støtte til bæredygtige og helhedsoriente-

rede projekter. 
 
2 Styrke dialogen med Kommunen i for-

bindelse med renovering af den almene 

sektor. 
 
3  

Involvere beboerne i projektgruppen og i 

målsætninger om bedre indeklima og mini-

mering af energiforbrug. 

 

4 Styrke udvikling og anvendelse af bære-

dygtige og innovative løsninger. 

 

5 Foretage tværfaglige og helhedsoriente-

rede bygningsscreeninger før udarbejdelse 

af udbudsmaterialet samt kvalitetssikre til-

budsmaterialet i forhold til udbudsmateria-

let. 

 

6 Styrke bæredygtigt arbejdsmiljø på byg-

gepladsen. 

 

7 Fokusere på tværfaglig kommunikation, 

vidensdeling og evaluering samt evaluere 

projektet løbende med samtlige aktører. 

Vores fælles 
principper 
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Nedenfor følger forklarende eksempler på, 

hvordan de 7 principper kan omsættes til 

praksis. Den enkelte aktørs ambitionsni-

veau, dens ejerskab og regulering (offent-

lig/privat) og i øvrigt den rolle aktøren har i 

byggeriet vil være afgørende for, hvordan 

principperne implementeres i fremtidige re-

noveringsprojekter i den almene sektor. 

 

 

 

1 Påvirke Landsbyggefonden til at yde 

støtte til bæredygtige og helhedsoriente-

rede projekter. 

 

  

Dette kan f.eks. gøres ved at;  

– Arbejde for at energiforbedringer og 

bæredygtighed får en plads i Landsbyg-

gefondens støttemuligheder. 

– Påvirke Landsbyggefonden igennem 

faglige organisationer, Boligselskaber-

nes Landsforening, ERFA møder i al-

mennet, lokale politikere etc. 

– Landsbyggefonden gøres opmærksom 

på nuværende og fremtidige fordele ved 

helhedsorienteret renovering. 

– Landbyggefonden gøres opmærksom 

på problematik om, at det ikke nødven-

digvis er det mest nødvendige, der re-

noveres, men det, der kan søges midler 

til.  

– Arbejde for en procentvis støtte til bæ-

redygtige forbedringer/energiforbedrin-

ger på for eksempel 5-10%. 

– Påvirke politikere til en lovændring, der 

ændrer den politiske rammesætning, 

som Landsbyggefonden arbejder under. 

 

Principperne i 
praksis 
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 2 Styrke dialogen med Kommunen i for-

bindelse med renovering af den almene 

sektor. 

  

Dette kan f.eks. gøres ved at; 

– Bygherre og eller rådgiver indgår i tidlig 

dialog med kommunen om økonomi, 

projektforslag, energiforbedringer samt 

lejlighedernes stand efter renovering og 

derved fremtidssikre byggeriet.   

– Kommunen indgår i åben dialog med 

bygherre og eller rådgiver ved ansøg-

ning. 

– Kommunen er en aktiv medspiller i for-

hold til Landsbyggefonden og byg-

herre/rådgiver. 

– Kommunen understøtter en helhedsori-

enteret tilgang i forhold til Landsbygge-

fonden. 

– Kommunen deltager i det første møde 

med bygherre, rådgiver og Landsbygge-

fonden. 

 

 

 

3 Involvere beboerne i projektgruppen og 

i målsætninger om bedre indeklima og mi-

nimering af energiforbrug. 

  
Beboeren er en vigtig aktør i renoverings-

projekter. Det er derfor vigtigt, at han/hun 

understøtter intentionerne med renoverin-

gen. 

 

Dette kan f.eks. gøres ved at: 

– Beboerne bliver spurgt til råds om deres 

behov og ønsker og inddrages i beslut-

ningsprocessen, hvor muligt.  
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– Beboerne inddrages i aspekter relateret 

til socialt bæredygtighed. F.eks. hvad 

skal der til for at udearealerne fungerer 

efter hensigten? 

– Fællesskabet understøttes af den en-

kelte beboer – eksempelvis ingen 

strømper i ventilationen, da det går ud 

over andre beboere. 

– Beboerne informeres om uhensigts-

mæssig adfærd under og efter renove-

ringen. Hvilken sammenhæng er der 

mellem adfærd og konsekvenserne i 

forhold til indeklima, komfort og energi-

forbrug? 

– Der afholdes informationsaftner, hvor 

beboerne informeres om betydningen 

af adfærd. Her er der også mulighed for 

at spille spørgsmål til ”eksperter”.  

– Der udnævnes ”forbilleder” blandt bebo-

erne. Disse får ekstra information om 

sammenhængene mellem adfærd og in-

deklima, komfort og energiforbrug. For-

billederne deler deres viden med og 

svarer på spørgsmål fra andre beboere.  

 

 

 4 Styrke udvikling og anvendelse af bæ-

redygtige og innovative løsninger. 

  

Dette kan f.eks. gøres ved at;  

– Bygherre stiller krav om bæredygtighed 

og bæredygtige løsninger i udbudsma-

terialet. 

– Bygherre stiller krav om genanvendelse 

af materialer i udbudsmaterialet. Hor-

sens kommune har opsat retningslinjer 

for genanvendelse af byggematerialer.  
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– Alle aktører forsøger at tænke bæredyg-

tighed og helheden ind i deres renove-

ringsarbejde. 

– Alle aktører skal forpligte sig til at være 

innovative og fremme brugen af innova-

tive bæredygtige løsninger. 

– Alle aktørerne arbejder på at påvirke 

Landsbyggefonden til at yde tilskud til 

innovative bæredygtige tiltag, der ikke 

er set før.   

– Alle aktører er åbne overfor nye tiltag 

og løsninger 

– Der argumenteres særligt for de bære-

dygtige løsninger over for beboerne, der 

har den afgørende stemme. Hvilke for-

dele kan man forvente ud over en ”grøn” 

løsning? 

– Bygherre og beboere informeres om, at 

bæredygtighed og fremtidssikring går 

hånd i hånd og derfor er bæredygtighe-

den vigtig, for at spare pengene i frem-

tiden.  

– Bygherre og beboere støtter aktivt op 

om valget af bæredygtige tiltag og løs-

ninger. 

 

 

 5 Foretage tværfaglige og helhedsorien-

terede bygningsscreeninger før udarbej-

delse af udbudsmaterialet samt kvalitets-

sikre tilbudsmaterialet i forhold til udbuds-

materialet. 

Dette kan f.eks. gøres ved at;  

– Hele bygningen screenes og ikke blot 

de enkeltdele, der forventes at kræve 

renovering. Både bygningsdele og in-

stallationer screenes samtidig.  
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– Bygherre stiller krav til tværfagligt 

screeningsteam af rådgivere og evt. 

håndværkere. Håndværkerne inddrages 

så tidligt som muligt i denne proces.  

– Bygningens varmemesteren deltager i 

screeningen. 

– Fagfolkene screener bygningen sam-

men på samme tid sådan, at løsninger 

kan diskuteres undervejs i screeningen.   

– Rådgiveren har ansvaret for renove-

ringsanbefalingen til bygherre, mens 

øvrige rådgivere og håndværkerne giver 

deres faglige inputs og tværfagligt dis-

kuterer bedste løsninger på stedet. 

– Der laves en helhedsorienteret plan for 

de næste 5 eller 10 års renoveringer, 

hvor økonomien i de forskellige tiltag 

vs. besparelser opstilles. Indregn forskel 

på renoveringspris af et element nu og 

om for eksempel 5 år, hvor man ved, at 

det bliver nødvendigt over for den for-

ventede besparelse i energi og vedlige-

holdelse. 

– I udbudsmaterialet kan skrives: ”Denne 

løsning eller lignende skal anvendes.” 

Dette giver håndværkeren friere hæn-

der og mulighed for at vælge og komme 

med forslag til andre løsninger. 

– Når håndværkerne er valgt efter udbud-

det, deltager de i den sidste designfase.  

– Der foretages tværfaglig kvalitetssik-

ring af efterfølgende afvigelser / æn-

dringer i udbudsmaterialet. Rådgiveren 

står for indkaldelse af relevante aktører. 

– Ændringer vurderes ikke udelukkende 

på renoveringspris, men som en del af 

helhedsstrategien for bygningen. 
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6 Styrke bæredygtigt arbejdsmiljø på 

byggepladsen.  

 

Godt arbejdsmiljø, teamarbejde og projekt-

ledelse har positiv effekt på byggeriets kva-

litet. 

 

 Dette kan f.eks. gøres ved at;  

– Byggeledelsen initierer teambuilding fra 

opstartsfasen. 

– Alle aktører giver plads til hinanden på 

pladsen. 

– Alle aktører viser respekt for hinandens 

arbejde. 

– Alle aktører medvirker til at holde en 

god tone på byggepladsen og holde gej-

sten højt i teamet. 

– Rolleafklaring er en essentiel del af 

godt arbejdsmiljø og skal defineres på 

byggepladsen fra start. Hvem skal gøre 

hvad? Hvem skal svare på hvilke 

spørgsmål?  

– Bygherren deltager i byggemøder, hvor-

ved uafklarede spørgsmål kan besvares 

med det samme. Beslutninger kan ta-

ges på mødet, et beslutningsled kan 

springes over og derved spares tid. 

– Der laves en fleksibel tidsplan, hvor der 

tages højde for blandt andet lavbeman-

ding i sommerperioden og gives luft til 

uforudsete tidsforskydninger.  

– Der foretages genhusning af beboerne, 

hvis det er muligt, for at giver håndvær-

kerne flere timer til arbejde (mulighed 

for at arbejde senere end kl. 16, hvis 

nødvendigt, ikke alt skal ryddes op hver 

dag, undgå at gå i vejen for beboerne 

etc.) og hurtigere færdiggørelse. 
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7 Fokusere på tværfaglig kommunika-

tion, vidensdeling og evaluering samt eva-

luere projektet løbende med samtlige ak-

tører. 

 

Der er et behov for at alle aktører følger op 

på og lærer af positive som negative erfa-

ringer under og efter projektet. Det være 

sig inden for samarbejde, projektstyring, 

udbudsmateriale, bygherrekrav, afleve-

ringskvalitet etc.  
  

Dette kan f.eks. gøres ved at;  

– Der ved projektstart på teamet aftales, 

at ”min viden er din viden” og at aktø-

rerne åbnet udveksler erfaringer og vi-

den fra tidligere projekter med hinan-

den.   

– Alle aktører er åbne for at besvare 

spørgsmål fra andre aktører og dele vi-

den. 

– Alle aktører erkender, hvis de ikke har 

den tilstrækkelige viden og opsøger den 

hos andre. 

– Kommunen og rådgiver henviser       

bygherre/rådgiver til tidligere projekter, 

hvis de ser sammenhænge eller          

lignende problematikker og derved    

understøtter videns- og erfarings-      

udvekslingen. 

– Rådgiver/entreprenør gør det samme 

med nuværende og tidligere anvendte 

håndværkere.  

– Der afholdes ugentlige/månedlige/af-

sluttende møder med mindre grupper af 

aktører afhængig af deres interaktion. 

Rådgiver samler op på disse møder og 

lader konklusionerne cirkulere blandt 

alle aktører.  
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– Byggemøderne i højere grad efterratio-

naliserer og resultaterne af sidste møde 

diskuteres og vurderes.  

– Løbende evaluering af projektet indskri-

ves som en del af kontrakten. 

– Forløbet evalueres med hver enkelt ak-

tør inden han forlader byggeriet. Her 

gennemgås projektet fra start til slut.  

– Bygherre/rådgiver anmoder om feed-

back fra samtlige aktører efter projekt-

afslutning (spørgeskema, interview 

etc.). Feedbacken evalueres og formid-

les til samtlige aktører. 

– Projektet og forløbet evalueres med be-

boerne. Blev forventningerne indfriet og 

hvordan forløb processen? Konklusioner 

gøres tilgængelige for samtlige aktører. 
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Følgende virksomheder har bidraget til    

udvikling af chartret: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virksomhederne 
bag chartret 


