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Ifølge undersøgelsen er dette otte af de vigtigste
faktorer, der gør en by bæredygtig i borgernes øjne.
Faktorerne hænger sammen, og udfordringerne
bør derfor løses ved at tænke holistisk.
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Borgerne er selv villige til at betale en del af prisen
for, at deres by bliver mere bæredygtig, viser stor
undersøgelse. Men de mener også, at kommunerne
bør gøre mere. Især på energi, byggeri og transport.
Grønne og energieffektive
bygninger. Mere ren luft og
klimavenlig transport. Og bedre
social sammenhængskraft. Det
er nogle af danskernes største
ønsker til, hvordan deres byer
kan blive mere bæredygtige,
ifølge en stor undersøgelse,
som Rambøll har foretaget
blandt 4.700 borgere i landets
største byer.
Det er den første komparative
undersøgelse mellem byer i
Danmark, der ser på alle tre
dimensioner af bæredygtighed både den miljømæssige, den sociale og den økonomiske. Fælles
for byernes udfordringer er, at
det rigtig ofte kan betale sig at
tænke dem sammen og lave
integrerede helhedsløsninger.

Generelt viser undersøgelsen, at
danskerne mener, at kommune
og stat bør gøre langt mere
for at skabe bæredygtige byer.
Men de er også indstillet på
selv at være med til at betale
for en bæredygtig byudvikling.
For eksempel vil rigtig mange
gerne give mere for billetten
til kollektiv transport, hvis den
er CO2-venlig - eller for at bo i
deres bolig, hvis den er energieffektiv. Et flertal af borgere
er også indstillet på drastiske
omlægninger i transportsystemet, for eksempel forbud
mod dieselbiler i bymidten eller
nedlæggelse af vognbaner til
fordel for cykler og busser.
”Det overrasker mig positivt, at
danskerne vil bæredygtighed

så meget, at de er villige til at
betale af egen lomme og til at
ændre adfærd så markant,” siger
Ib Enevoldsen, administrerende
direktør i Rambøll:
”Men vi kan også se, at borgerne ikke er tilfredse med det
offentliges indsats. Borgerne
er tydeligvis mere progressive
end politikerne. Både politikere
og andre beslutningstagere bør
bruge borgernes ambitionsniveau som inspiration til at skrue
op for tempoet i den bæredygtige samfundsforandring, som
danskerne nu så tydeligt beder
om. Og som er nødvendig - ud
fra både sociale, miljømæssige
og økonomiske argumenter”,
siger Ib Enevoldsen.
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DANSKERNE
ØNSKER LANGT
GRØNNERE
BYGNINGER
Borgerne har et stort ønske om grønne,
energieffektive offentlige bygninger og
arbejdspladser – som de ikke mener, at
kommunerne lever op til.

Offentlige bygninger, der bruger
grøn energi og er energieffektive. Det
mener 74 procent af borgerne i de
største danske byer er en væsentlig
faktor for, om deres by er bæredygtig
eller ej. Men kun 17 procent mener,

at kommunerne og andre offentlige
institutioner lever op til ønsket om
energieffektivitet - og blot 16 procent
mener, at der leves op til til ønsket om
grøn energi.

Det er de største gaps i hele Rambølls
rundspørge om bæredygtige byer til
4.700 danskere.
Næsten lige så store gaps er der på
ønskerne om, at arbejdspladserne bruger grøn energi og er energieffektive.
Omkring 40 procent af al CO2udledning i Danmark stammer fra
byggeri og bygningers drift. Det
samme gælder på verdensplan,
ifølge bl.a. Det Internationale
Energiagentur (IEA).
Effektivitet i verdensklasse
Der er dog en ret markant bevægelse
hen imod mere energieffektive bygninger, der bruger grøn energi. Rambøll
har været rådgiver på en lang række
foregangsprojekter over hele verden,
blandt andre undervisningsbygningen
OU44 på Syddansk Universitet (SDU).
Den er bygget så energieffektivt,
at den indgår i det internationale
forskningsprojekt ’Coordicy’, og har
været omtalt som verdensklasse
i bl.a. det videnskabelige tidsskrift
Science Direct.
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BORGERNE
MENER
Er grøn energi og
energieffektivitet i
offentlige bygninger
væsentligt/meget
væsentligt?

74%
Siger ja

17%
Mener kommunen
lever op til det

Vil du betale mere for
strøm på årsbasis, hvis den
kommer fra CO2 -neutrale
kilder?

73%

Ja til 200 kr.
mere pr. år

41%

Ja til 1.000 kr.
mere pr. år

“Den 8.500 m2 store 3-etagers
bygning blev designet til at opfylde
2020-bygningens energiklasse,
og den bruger kun 42 kWh pr.
m2 - hvilket bringer den i toppen af
energieffektive offentlige bygninger
i verden”, skriver tidsskriftet under
overskriften ’A World Class Energy
Efficient University Building by
Danish 2020 Standards’.
”Især testene og verificeringerne
af de installationsmæssige og
energimæssige forhold betød, at der
var langt større sikkerhed for, at det
lave energiforbrug reelt blev opnået i
praksis”, forklarer Johannes Thuesen,
senioringeniør i Rambøll, der koordinerede energi- og performancetests.
Fokus på hele systemet
Men langt de fleste bygninger er
jo placeret i byerne, og her kan
man opnå yderligere fordele ved at
udnytte den fælles infrastruktur for
el, fjernvarme og visse områder også
fjernkøling. Dels kan man undgå
miljømæssige gener af relativt dyre
energianlæg i og på bygningerne, og
pladsen udnyttes bedre til bl.a. grønne tage mv. Dels kan den vedvarende
energi produceres mere effektivt og
miljøvenligt i større skala i fællesskab,
eksempelvis med havvindmøller,
affaldskraftvarme, biomassekraftvarme, storskala solvarme, store fleksible
varmepumper, elkedler som udnytter
overskudsstrøm, samt overskudsvarme og frikøling.

Danske byer rollemodeller
Danske byer har i de seneste årtier
været rollemodeller internationalt,
netop fordi kommunerne har taget
ansvar for den fælles energiinfrastruktur, og bl.a. været først med at
tilslutte de offentlige bygninger til
de fælles anlæg. EU’s direktiver for
energieffektivitet og vedvarende energi
henstiller således, at alle byer i EU skal
planlægge, hvor det er en god ide at
bygningerne er fælles om forsyningen,
så vedvarende energi og overskudsvarme kan udnyttes - netop som vi har
gjort i Danmark i mange år.
Næste skridt er så at udnytte den
fluktuerende vedvarende energi fra
især vind endnu bedre.
Der er nu så meget vind i det danske
energisystem, at vi nogle dage har
dækket hele strømforsyningen med
møller, mens vi andre dage risikerer
at mangle kapacitet.
For at skabe de mest effektive og
grønne bygninger – og det mest
effektive og grønne energisystem er vi derfor nødt til at se endnu mere
holistisk på tingene:
”Vi skal blive endnu bedre til at
integrere bygningerne med el, varme-,
gas-, køle- og transportsektoren”,
understreger Anders Dyrelund.

Dertil kommer, at energien kan lagres
mere effektivt i stor skala.
”Bygninger, der er tilsluttet det fælles
energisystem med lav returtemperatur til fjernvarmen, er således mere
effektive og grønne, og bidrager samtidig til at gøre den fælles forsyning
endnu billigere”, påpeger Anders
Dyrelund, markedschef for energi i
Rambøll.
I København er 99% af alle bygninger
nu tilsluttet fjernvarmen, og det har
haft stor betydning for økonomien,
effektiviteten og luftkvaliteten.
Aarhus Universitet har beregnet,
at der takket være fjernvarmen og
effektiv røggasrensning stort set
ikke er nogen luftforurening fra
byens produktion af el og varme.
Den forurenede luft, som vi mærker
kommer fra udlandet og lokalt fra
brændeovne og trafik.

”Vi skal blive endnu
bedre til at integrere
bygningerne med el,
varme-, gas-, køle- og
transportsektoren”,
Anders Dyrelund,
markedschef, Rambøll.
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DET GÅR FOR
LANGSOMT MED
BÆREDYGTIGT
BYGGERI
Borgerne ønsker bæredygtige offentlige
bygninger og arbejdspladser, men kun
hver femte mener, at kommunerne lever
op til det. På Fyn ligger dog et rådhus, der
er bæredygtigt i bred forstand.
Udefra ligner det bare et rådhus – om
end et ret flot et af slagsen. Det er
først, når man kommer indenfor, at man
begynder at fornemme, at Middelfart
Rådhus er noget helt specielt. Her
er ikke alene tænkt bæredygtighed
i forhold til lavt energiforbrug, men

også bl.a. indeklima og materialernes
miljøbelastning.
Og det er netop, hvad borgerne i de
større danske byer ønsker, ifølge den
store undersøgelse, som Rambøll har
gennemført.

65 procent af de adspurgte peger
på, at det er væsentligt, at offentlige
bygninger har godt indeklima, og at
der er taget miljøhensyn ved valg
af byggematerialer. Kun cirka 20
procent mener, at kommunerne lever
op til dette.
Men Middelfart Kommune lever op til
det – med hjælp fra Rambøll, Henning
Larsen og 5EByg - i en grad, så byens
nye rådhus i september 2018 som
det første byggeri i Danmark blev
certificeret med bæredygtighedsordningen DGNB platin + diamant – med
Danmarks hidtil højeste score inden for
miljømæssige kvaliteter.
Målbare fordele
DGNB er den mest brugte certificeringsordning i Danmark; kriterierne
er udviklet af den tyske nonprofit-organisation Deutsche Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen. Et DGNB-byggeri
lever op til FN’s oprindelige bæredygtighedskriterier, dvs. at det er bæredygtigt i både miljømæssig, økonomisk
og social forstand. Det betyder kort
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BORGERNE
MENER

sagt, at et byggeri belaster miljøet
mindst mulig, at dets samlede
økonomi fra opførelse til nedrivning
er så god som mulig, og at byggeriet
er så godt som muligt at opholde sig
i for mennesker.

Er miljøvenlige
byggematerialer i offentlige
bygninger væsentligt/meget
væsentligt?

”En meget stor fordel ved DGNB er,
at det ikke kun er en papirtiger, men
resulterer i konkrete, målbare fordele
for medarbejderne”, fremhæver
Henrik Mott Frandsen, arbejdsmiljøchef i Middelfart Kommune.

65%
Siger ja

19%
Mener kommunen
lever op til det

Er du villig til at
bo på 10% færre m2
hvis din bolig er
bæredygtig?

49%
Siger ja

En af de mest målbare fordele er
indeklimaet, hvor man for eksempel
har lavet perforerede vægge for at
dæmpe lyden. Den gode akustik har
resulteret i, at der nu kan sidde mere
end 100 mennesker og arbejde i et
åbent kontormiljø.
”Ud over at materialerne har gode
akustiske og tekniske egenskaber,
har vi også lagt vægt på forskellige
mærkningsordninger som f.eks.
indeklimamærket. Der er målt på
luftkvaliteten i bygningen gennem
afgasning fra materialer af formaldehyd og VOC”, fortæller chefspecialist
Gitte Gylling Hammershøj Olesen fra
Rambøll.
Det vi bygger i dag, holder i op mod
100 år, og byggeriet er generelt en
af de største klimasyndere, både i
Danmark og på verdensplan. Også
af den grund er det så vigtigt, at vi
bygger det bæredygtigt, understreger Gitte Gylling.

Danmark halter efter
Hun tilføjer, at det ikke behøver at koste
ekstra at bygge bæredygtigt – især
ikke, hvis man tænker livscyklus-tilgangen ind fra begyndelsen, og ingeniører, arkitekter og andre involverede
faggrupper sætter sig sammen tidligt
for at optimere et fælles produkt.
I Middelfart sparer man 6,5 millioner
kroner årligt på mindre energiforbrug,
mindre transport og andre fordele ved
at samle alt på det nye,
effektive rådhus.
Middelfart Kommune er ikke alene med
at bygge bæredygtigt; for eksempel
har Rebild Kommune bygget en
bæredygtig daginstitution i Støvring,
der er certificeret til DGNB Guld. Her
har været stor brugerinddragelse,
og meget fokus på bl.a. indeklima,
akustik, lavt energiforbrug og lave
vedligeholdelsesudgifter.
Sammenlignet med Norge, Sverige
og Tyskland går det dog langsomt
i Danmark med det bæredygtige
byggeri. En undersøgelse fra Dansk
Byggeri viser, at 60 procent af
medlemsvirksomhederne tænker over
og helst vil bygge bæredygtigt – de
deler altså borgernes ønsker her. Men
det er stadig under fem procent af det
samlede antal igangværende byggerier,
der kan betegnes som bæredygtige.
Rambøll har sammen med Foreningen
af Rådgivende Ingeniører opfordret til
strammere krav på området.

36%
Siger nej

”En meget stor fordel
ved DGNB er, at det ikke
kun er en papirtiger, men
resulterer i konkrete,
målbare fordele for
medarbejderne”
Henrik Mott Frandsen, arbejdsmiljøchef,
Middelfart Kommune.
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EN SVÆR BOLIGBALANCE

MANGE
BOLIGHENSYN
SKAL BALANCERES
Borgerne vil have boliger, der er til at betale for
alle - men de skal også være attraktive. Det betyder
bl.a., at man skal sikre fortsat lav husleje, når man
renoverer f.eks. almene boliger.

Det er en svær balance at sørge for,
at en by har boliger, der er til at betale
for alle. På den ene side er der ingen,
der vil bo i for små, for dårlige eller for
nedslidte boliger. På den anden side er
der folk, der ikke har ret mange penge
til husleje.

33 procent mener, at kommunen lever
op til det.

I Rambølls store by-rundspørge mener
68 procent af borgerne, at en by skal
have boliger, der er til at betale for alle.

Attraktivt men ikke for dyrt
Ved nybyggeri kan man f.eks. holde
huslejen nede ved at begrænse antallet

Samtidig er ’boliger der er til at
betale’ ét af delmålene under FN’s
verdensmål 11 om Bæredygtige Byer og
Lokalsamfund.

af kvadratmeter eller bruge andre kloge
planløsninger. Her er der især muligheder for at få relativt billige boliger på
helt nye områder af byen samt såkaldt
retrofitting – det vil sige renovering af
nedslidte brokvarterer, gamle industriområder eller belastede områder.
Ved renovering kan det være endnu
sværere at holde huslejen nede – for
renovering er ofte dyr, og har som regel
bl.a. til formål at gøre lejlighederne
mere indbydende og beboersammensætningen lidt bredere.
”Det er en balance mellem dem, der
bor der i forvejen, og som måske ikke
har råd til huslejestigninger – og så
dem, man gerne vil tiltrække ved at
gøre boligerne og hele området mere
attraktivt”, forklarer Ofri Earon, arkitekt
i Rambøll og ph.d. med speciale i social
bæredygtighed.
Hun nævner Gyldenrisparken på
Amager i København som eksempel.
Området var i begyndelsen af årtusindet meget nedslidt og tæt på at
blive benævnt som ghetto; de meget
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BORGERNE
MENER
Er boliger, der er til at
betale for alle, væsentligt/meget
væsentligt?

68%

33%

Siger ja

Mener kommunen
lever op til det

nedslidte institutioner var i folkemunde
kendt som ”de rådne tænder”.
Men så besluttede Lejerbo en gennemgribende renovering, hvor Rambøll var
arkitekt sammen med Vandkunsten og
Wissenberg, og hvor involvering af beboerne stod som en central grundpille.
Bæredygtigt i bred forstand
450 boliger blev moderniseret, bl.a.
ved at erstatte de slidte facader med
fiberbeton med struktur, facadeforskydninger, solskærme og andet,
der skaber variation i bebyggelsens
ensformige udtryk. Etableringen af store
gennemlyste altaner og andre tiltag til
forbedret lysindfald var med til at forøge
boligernes brugsværdi, og det store
grønne område som ingen rigtig brugte,
blev opgraderet til flere mindre friarealer,
der er mere inviterende og derfor bliver
brugt mere.
Ud over det æstetiske er der også tænkt
på energi og klimaforbedringer. For
eksempel har ekstra isolering medført
besparelser på varmeregningen, og der
blev opført en daginstitution som passivhus med lavenergivinduer, højeffektive
ventilationsanlæg og grønt tag.
Samtidig blev et plejehjem forvandlet til
et fritidshjem, og der blev tilføjet 80 plejeboliger i en ny slange-form bebyggelse
mellem boligblokkene.

Stor tilfredshed indenfor social bæredygtighed
Borgerne er generelt meget
tilfredse med den sociale
sammenhængskraft og deres mulighed for at deltage
i den lokale demokrati. De
mindste gap i undersøgelsen ligger her - på enkelte
områder over-performer
byerne endda i forhold til
borgernes forventninger.

Det gælder f.eks. på krav til
levende foreningsliv
Og på områder som
’Gode muligheder for lokal
medbestemmelse’, ’Lokalt
handelsmiljø’ og ’Byrum
med muligheder for mange
typer aktiviteter’ opfylder
kommunerne stort set
borgernes forventninger.

”Efter en gennemgribende renovering
står vi i dag tilbage med et fantastisk flot
boligområde, som vi med sikkerhed kan
leje ud til glade beboere i mange årtier
ind i fremtiden”
Evaluering fra Lejerbo og Kuben Management

”På den måde har vi fremmet interaktion
mellem generationerne langt mere: For
eksempel holder de ældre fra plejeboligerne og børnene i fritidshjemmet fastelavn
sammen, og de ældre sidder ofte ved
børnenes legeplads. Det er med til at
forebygge ensomhed, og dermed løfte
området socialt”, fortæller Ofri Earon.
Hun tilføjer, at legepladsen er blevet
så attraktiv, at der nu også kommer
forældre med børn fra villakvarterne
i nærheden. Og det dagcenter, som
plejeboligerne ligger i, får også besøg af
ældre udefra.
Hele området, der før i tiden havde
udfordringer med tomme boliger, har
nu ventelister. Som Lejerbo og Kuben
Management skriver i evalueringen:
”Efter en gennemgribende renovering
står vi i dag tilbage med et fantastisk flot
boligområde, som vi med sikkerhed kan
leje ud til glade beboere i mange årtier
ind i fremtiden”.
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DANSKERNE
VIL BETALE FOR
MINDRE CO2
I TRAFIKKEN
Borgerne i de største byer støtter et forbud mod
dieselbiler i bymidten - og mere plads til cykler og
busser. De vil gerne selv betale en pris for mere
klimavenlig transport.

Hele 62 procent af borgerne i
Danmarks største byer støtter et forbud mod dieselbiler i bymidten inden
for de næste 3-5 år. Ikke overraskende
er der flest cyklister blandt tilhængerne
af et dieselbil-forbud, men selv blandt
dem, der kører i bil hver dag, er der et
lille flertal.
Der er også flere ja-sigere end nej-sigere blandt alle borgere i undersøgelsen,
når det gælder sløjfning af en af to

Pionerer i Tyskland og Norge
I flere europæiske byer er der iværksat
en række tiltag for at få nedbragt CO2udledningen fra trafikken. For eksempel
har stadig flere tyske storbyer forbud
mod ældre dieselbiler.
Et lignende forslag har været fremme
flere gange i København, men har ikke
vundet landspolitisk opbakning. Og
der kan også blive problemer med at
anvise alternative ruter til dieselbilerne.
Mobilitetsekspert og projektchef
Søren Hansen fra Rambøll peger på,
at det ofte giver mere mening med
incitamenter end egentlige forbud. Det
bedste resultat opnås ved at indbygge
ønsket om færre dieselbiler og generelt
mindre forurening i en langsigtet
transportpolitik.

bilbaner for at give mere plads til
cyklister og busser: 46 mod 36 procent.
Og når der spørges til, om man er villig
til at tage andre med i sin bil, såkaldt
carpooling: 46 mod 34 procent.

Han peger på norske byer som Oslo
og Bergen, hvor el-biler har mange
fordele. F.eks. koster det mærkbart
mindre at køre ind i byen med dem end
med dieselbiler.

På spørgsmålet om kørselsafgifter (i
form af roadpricing eller bompenge) er
der flest nej-sigere, men i visse grupper
er der flest ja-sigere, især blandt kvinder og højtlønnede i de største byer.

”Det klimavenlige tiltag kan man også
bruge i Danmark, hvis vi kommer i
gang med bompenge eller roadpricing.
I de danske byer kunne man også
udvide mulighederne for at give elbiler
gratis parkering – og også lade dem
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køre i busbanerne som forsøg”,
mener Søren Hansen.
Derudover skal det være nemmere at
kombinere cykel – eller de nye sammenklappelige el-løbehjul – med offentlig transport.
Og så skal der mere klimavenlig energi ind i
tog, metro, letbane og busser.
”København og andre byer har el-busser
og andre klimavenlig offentlig transport.
Men der skal være mere sikkerhed for, at
der er en bred vifte af grøn energi i den del
af el-systemet der forsyner transportsektoren med el. Overgang til e-køretøjer skulle
nødigt føre til en stigende produktion af
sort energi”, siger Søren Hansen.

”Der skal være mere
sikkerhed for, at der er en
bred vifte af grøn energi
i den del af el-systemet
der forsyner transportsektoren med el”.
Søren Hansen, projektchef, Rambøll

Transport den største CO2-udfordring
I Oslo er der ikke garanti for, at strømmen
til el-biler og -busser kommer fra grønne
kilder. Men energieffektiviteten i en el-motor er i sig selv større, og samtidig undgår
man, at der kommer udstødning – hvilket
også er til gavn for folkesundheden.
Rambøll hjælper blandt andet Oslo
med den storstilede plan om at halvere
CO2-udledningen i 2030 og blive helt
fossilfri i 2050:
”Den største udfordring er transport,
der tegner sig for mere end 60 procent
af Oslos emissioner. Målet er derfor at
øge offentlig transport, cykling og gang
betydeligt og fokusere byudvikling
omkring transportcentraler”, siger Ingrid
Amundsen Welde, sektionschef for smarte
energiløsninger i Rambøll Norge.
Fra og med 2020 vil alle offentlige busser
og alle nye taxier være fossile. Og fra 2025
vil alle nye biler, der sælges i Oslo, være
fossilefri eller opladelige hybridbiler.
Rambøll er især involveret i arbejdet med
at elektrificere busser, at fremme gang og
cykling, at tilrettelægge bompenge/roadpricing, og at gøre flere mindre områder af
Oslo helt bilfri.

BORGERNE
MENER
Er du villig til at forbyde
dieselbiler i centrum af byerne
inden for 3-5 år?

62%

25%

Siger ja

Siger nej

Vil du betale mere for
at køre med kollektiv trafik,
hvis den er CO2 -neutral?

52%

Ja til 5% mere

27%

Ja til 25% mere
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REN LUFT –FOR SUNDHEDOG KLIMA

RENERE LUFT TIL GAVN FOR
SUNDHED OG
KLIMA
Borgerne er meget utilfredse med luftkvaliteten i
de største byer. Men det kan godt lade sig gøre at
få renere luft. Og man kan i hvert fald hjælpe folk
til at undgå de mest forurenede strækninger.

Der er stor efterspørgsel på renere luft i
de større danske byer. I Rambølls store
borgerundersøgelse anfører 79 procent
det som ”væsentligt” eller ”meget
væsentligt”. Kun adgang til rent vand
er vigtigere for borgerne.

Men hvor byboerne er ganske tilfredse
med det offentliges indsats på
vandområdet, mener kun 22 procent,
at kommunen og staten lever op til
forventningerne om ren luft. Ikke
overraskende er der generelt størst
utilfredshed i de største byer.

Ifølge en 2017-rapport fra Nationalt
Center for Miljø og Energi (DCE) dør
hvert år omkring 550 københavnere
for tidligt som følge af luftforureningen, og også i andre større danske
byer bliver EU’s grænser overtrådt på
de mest trafikerede gader.
Markante sundhedsfordele
Men det kan lade sig gøre at nedbringe luftforureningen – med ret
markante sundhedsmæssige fordele
til følge.
Et tværfagligt og -nationalt team fra
Rambøll undersøgte i 2017 de mulige
effekter af at omlægge en travl
kommerciel gade i svenske Göteborg
til en fodgængerzone. De brugte en
kombination af luftkvalitetssensorer
og modellering til at beregne den
forventede reduktion af luftforurening
– og kombinerede det med statistiske
data for risiko for død og sygdom for
folk, der var udsat for de forskellige
niveauer af luftforurening.
”Analyserne viste, at man kunne
forvente en reduktion på 15 procent i

SÅDAN SKABER VI MERE BÆREDYGTIGE BYER

astma-relaterede problemer for beboere
på området”, fortæller Ellen Donovan,
sundhedsforsker og luftforureningsekspert på Rambølls San Fransisco-kontor.
De ældre beboere ville også opleve
statistisk signifikant færre tilfælde
af hjerte-kar-sygdomme, altså blot
ved at lave denne ene gade om til
fodgængerzone.
Ellen Donovan tilføjer, at tiltaget også
ville have en klimaeffekt, og at det
ofte kan betale sig at tænke sundhed
og klima sammen, når man overvejer
transporttiltag for renere luft eller lavere
CO2-udledning: Cost-benefit-modellerne
bør således være holistiske og integrere
alle fordele og ulemper.

”Analyserne viste,
at man kunne forvente en
reduktion på 15 procent
i astma-relaterede
problemer for beboere i
området”

BORGERNE
MENER
Er ren luft i gaderne
væsentligt/meget væsentligt?

79%

22%

Siger ja

Mener kommunen
lever op til det

Synes du man skal lukke en
bilbane til fordel for cykler
og busser?

Ellen Donovan,
sundhedsforsker, Rambøll.

Bedre information om cykelveje
Det mest effektive er fysiske forandringer som f.eks. fodgængerzoner
eller forbud mod dieselbiler. Men hvis
det ikke kan lade sig gøre af politiske
eller praktiske årsager, kan mindre
indgribende tiltag godt hjælpe. For
eksempel forbedring af datagrundlaget
ved at sætte flere målere op – eller bare
informere mere og bedre.
I København ved man for eksempel, at
luftforureningen kan være to-fem gange
lavere i baggårde og parker end ud til
Københavns mest trafikerede veje, og
eksperter råder for eksempel cyklister til
at droppe den stærkt forurenede Nørre
Søgade og cykle på den anden side af
søerne.
”Kommunen kunne både måle flere steder og lave mere præcise luftudsigter,
så borgerne fik endnu bedre information
om, hvilke strækninger de skulle undgå
– og hvornår det især er vigtigt at holde
vinduet mod gaden lukket”, påpeger
Jakob Kirkeskov, divisionsdirektør for
miljø og sundhed i Rambøll.

46%

36%

Siger ja

Siger nej
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MERE TRYGHED OG AKTIVITET - OG VAND DE RIGTIGE STEDER

KLIMASIKRING
MED ET
SOCIALT ANSIGT
Borgerne ønsker byområder, der er sikret mod
oversvømmelse - gerne i kombination med sociale
forbedringer. I Nordsjælland har man skabt et
klimaprojekt efter den skabelon.

”Projektet har uden tvivl givet hele
området et løft”.
Marianne Lundberg Andersen, formand
for Andelsboligforeningen Hørsholm
Kokkedal, lufter sin hund på de grønne
arealer ved Usserød Å.

”Engen er blevet et naturligt samlingspunkt. Der kommer en masse mennesker, jeg ikke har set før – med grill
og fødselsdage. Skolerne kommer der
meget mere; de laver idræt og løbetræning og fisker på Vandlæringspladsen.
Og rigtig mange af os bedsteforældre
ligger med rumpen i vejret og et

fiskenet for at fange noget med
ungerne” fortæller hun.
Beboerformanden er ikke alene med
sin oplevelse. Evalueringer viser,
at Klimaprojekt Kokkedal – et af
Danmarks største klimatilpasningsprojekter – ikke kun har mindsket risikoen
for oversvømmelser, men også skabt
nye fælles arealer og større tryghed
hos beboerne.
Tænk løsningerne sammen
Klimatilpasning Kokkedal er et godt
eksempel på, at politikere og andre
beslutningstagere kan imødekomme
flere af borgernes ønsker på én gang
– ved at samtænke løsninger på flere
udfordringer.
Rambølls store borgerundersøgelse af
danske byboeres holdninger og ønsker
til bæredygtighed viser, at der er et
stort gap mellem ønsket om sikring
mod oversvømmelser og borgernes
opfattelse af kommunernes indsats på
området: 51 procent mener, at det bør
prioriteres højt, mens kun 20 procent
mener, at kommuner lever op til dette.
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50 procent mener, at det skal være
muligt at sikre sit eget hjem mod
oversvømmelser, mens blot 28 procent
mener, at det er tilfældet.
Samtidig synes 54 procent af borgerne,
at byrum som torve og parker skal
være trygge at færdes i, og at der
skal være mulighed for mange slags
aktiviteter.
Det er begge disse typer af ønsker –
klimaaspektet og de sociale aspekter – at Klimatilpasning Kokkedal
kombinerer.
Prestigefyldt pris
Kokkedal blev bygget i 1960’erne,
og var ved at blive godt slidt – med
utryghed og høj ungdomskriminalitet.
Samtidig havde man store problemer
med de stadig kraftigere skybrud,
som klimaændringerne medfører: En
augustaften i 2010 gik det helt galt:
Usserød Å gik over sine bredder, og
mange husejere måtte genhuses i
flere måneder og fik skader for mange
millioner kroner.
Kommunen besluttede sig sammen
med bl.a. Realdania for et holistisk
projekt med Rambøll som rådgiver og
et budget på 145 millioner kroner. De
35 delprojekter integrerede både den
miljømæssige, sociale og økonomiske
bæredygtighed, og blev belønnet med
den prestigefyldte ’Klimapris 2017’ af
Realdania og vandværkernes organisation, Danva.
”Projektet byder på et stort udvalg af
innovative, kreative og æstetiske løsninger, der bidrager til at give et større
byområde i Kokkedal et samlet løft og
anviser klimatilpasningens potentialer
i samspil med andre aspekter, der her

”Ramboll kan ikke kun
det vandtekniske, men
kan også indlemme det
og alle andre relevante
aspekter i det store
regnestykke”
Alan Cohn, klimadirektør, New York

opleves som nye og rekreative byrum”,
skrev den uafhængige jury.
Global tilgang, tilpasset lokalt
Klimatilpasning Kokkedal er et af de
bedste eksempler på Rambølls tilgang
til klimaprojekter: De skal ikke kun
gøre byer mere modstandsdygtige
over for skybrud og havstigninger. De
skal ideelt set også forbedre de lokale
beboeres hverdag - miljømæssigt,
socialt og kulturelt - samtidig med, at
de er omkostningseffektive.
”Det er en tilgang, som vi bruger over
hele verden under hensyntagen til lokale forhold,” forklarer Christian Nyerup
Nielsen, direktør for klimatilpasning og
oversvømmelsesrisici hos Rambøll.
Et andet eksempel kan findes i
Singapore, hvor Rambøll har hjulpet
den nationale bolig- og udviklingsstyrelse med at skabe et dynamisk samlingscenter i bebyggelsen ’Kampung
Admiralty’. Her er det bl.a. muligt for
ældre at leve aktivt, og grønne planter
og blåt vand dæmper indtrykket af
Singapores intensive urbanisering.
I New York står Rambølls holistiske
tilgang centralt i arbejdet for New
Yorks miljømyndigheder (NYDEP), bl.a.
i et pilotområde i bydelen Queens.
”Ramboll kan ikke kun det vandtekniske, men kan også indlemme det
og alle andre relevante aspekter i det
store regnestykke - og forenkle det.
Heri indgår ikke kun de besparelser
på undgåede ejendomsskader, man
opnår ved at klimasikre, men også i
hvilket omfang nye grønne områder vil
forbedre beboernes sundhed,” forklarer
Alan Cohn, Climate Program Director
hos NYDEP.

BORGERNE
MENER
Er sikring mod
oversvømmelser
væsentligt/meget
væsentligt

51%
Siger ja

20%
Mener kommunen
lever op til det

Hvor meget vil du
selv betale mere om
måneden, for at sikre
dit hjem mod
oversvømmelser o.l?

59%

Ja til 200 kr.
mere pr. måned

20%

Ja til 1.000 kr.
mere pr. måned.
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GENBRUG MERE AF AFFALDET

LANGT MERE
AFFALD SKAL
GENANVENDES
Borgerne ønsker bedre affaldssortering på
byernes arbejdspladser. I en sjællandsk kommune
viser offentlige institutioner vejen ved at sortere
bl.a. madaffald, metal, glas, elektronik og batterier.
Pres fra en stigende befolkning og et
stigende forbrug betyder ifølge bl.a.
FN, at vi i 2050 skal udvinde dobbelt så
mange ressourcer som i dag – hvilket
naturligvis vil sætte ekstra pres på
land, vand og energiudnyttelse. OECD
vurderer, at omkring en femtedel af al
materialeproduktion bliver til affald, og
den internationale affaldsorganisation
ISWA vurderer, at 70 procent af alt det
affald, der indsamles, stadig ender på
lossepladser.

Eksperter råder således til et paradigmeskift i den måde, vi ser på ressourcer
og affald, og beslutningstagere bakker
op; med f.eks. FN’s verdensmål, EU’s
Cirkulære Økonomipakke og den
danske Cirkulære Strategi. Affald kan
ikke længere blot være affald – vi har
intet andet valg end at lave det til en
ressource.
I Danmark og andre vestlige lande har
vi gennem mange år arbejdet for øget
genanvendelse og bedre energiudnyttelse af affaldet. Der er dog fortsat

store potentialer for forbedringer;
gennem øget fokus på kvalitet af
de ressourcer, der produceres ud af
affaldet - samt en fortsat bevægelse i
retning af øget genanvendelse.
De adspurgte i Rambølls store byundersøgelse er ret godt tilfredse med
muligheden for at sortere affald i deres
hjem, men ikke på deres arbejdsplads.
73 procent mener, at det skal være
muligt at sortere affald på arbejdspladserne i byen, mens kun 32 procent
mener, at der leves op til det.
Chefkonsulent i Rambøll Dorte HvidJacobsen kan godt forstå resultaterne i
undersøgelsen:
”Generelt er det et område, hvor der
er meget lidt koordinering, og det er
op til den enkelte arbejdsplads at få
affaldssystemet sat i spil. Det er langt
mere uoverskueligt for virksomhederne
hver især, end det er for kommunerne
i forhold til ordninger for husholdningerne”, siger hun.
Roskilde sorterer meget mere
En effektiv måde at fremme sortering
kan være at starte på de arbejdspladser, der er kommunale institutioner.
For eksempel har Roskilde fået hjælp
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BORGERNE
MENER
Er det væsentligt/meget
væsentligt, at det er
muligt at sortere affald på
ens arbejdsplads?

73%
Siger ja

32%
Mener kommunen
lever op til det

Hvor meget vil du betale
mere i affaldsudgifter om året,
hvis plastik sorteres?

66%

Ja til 100 kr.
mere pr. år.

37%

Ja til 800 kr.
mere pr. år.

fra Rambøll til at udvide affaldssorteringen kraftigt på kommunens 220
institutioner. Tidligere var det næsten
udelukkende papir, der blev sorteret
i børnehaver, skoler, ældrecentre og
andre steder.
”Med den nye affaldsordning blev
det også madaffald, pap, metal, glas,
farligt affald, elektronik og batterier,
der skulle sorteres”, fortæller Dorte
Hvid-Jacobsen.
Hun tilføjer, at noget af det vigtigste i
processen var at sikre ejerskab til den
nye affaldsordning hele vejen rundt i
organisationen: Fra teknisk forvaltning
(som har ansvaret for driften) over
ejendomsservice (der har ansvaret for
teknisk personale) via rengøringen
(som skal medvirke til at håndtere
affaldet) til hele kommunens personalestab (som skal anvende ordningerne).
”Roskilde Kommune etablerede hurtigt
en styregruppe for projektet, som repræsenterede alle faggrupper, og som
kunne tage beslutning om de snitflader,
der skulle etableres i den nye ordning.
Det var med til at sikre, at ordningen
kom på plads i alle institutionerne”.

håndtering, og der skulle udvikles
værktøjer, som kunne beregne, hvor
mange containere der skulle stilles op
i en børnehave med så og så mange
børn, når der skulle sorteres i så og
så mange fraktioner”, fortæller Dorte
Hvid-Jacobsen.
Men det lykkedes. Ordningen blev
iværksat 1. august 2018, og i løbet af
de sidste fem måneder i 2018 lykkedes
det at indsamle knap 100 tons affald til
genanvendelse.

”Det er en stor
tilfredsstillelse, at
kommunens egne
institutioner nu
sorterer affaldet efter
samme principper
som de private
husholdninger”
Jacob Arp Fallov, projektleder,
Roskilde Kommune.

Fremadrettet kan kommunens egne
affaldsdata fra institutioner, bruges
i undervisningen, f.eks. på kommunens skoler, når temaet er affald og
ressourcer.

”Det er en stor tilfredsstillelse, at kommunens egne institutioner nu sorterer
affaldet efter samme principper som
de private husholdninger”, siger miljømedarbejder Jacob Arp Fallov, der har
været projektleder for implementering
af den nye ordning i Roskilde.

Undervejs var der dog rigtig mange
spørgsmål, der skulle afklares:
”For eksempel skulle der laves et helt
simpelt datagrundlag over hvilke
institutioner, der skulle deltage. Det
skulle afklares, hvem der egentlig
skulle betale for tiltaget og den daglige

”Og mængderne er meget tilfredsstillende, når man tænker på, at de fleste
medarbejdere skulle lære at sortere fra
grunden og arbejde med nye vaner og
samarbejdspartnere”.

Effektiv forbrænding
Noget affald kan ikke genanvendes, og når det er tilfældet, er
den mest effektive løsning at brænde det. Så affaldsforbrænding
er også en del af den cirkulære økonomi, ifølge bl.a. EU.
Det er dog nødvendigt at øge effektiviteten af
affaldsforbrændingen. Det er bl.a. sket på Amager Bakke
anlægget i København, der kan behandle mere end en halv
million ton årligt.
Amager Bakke kombinerer en effektiv kedel med
røggaskondensering for at genvinde næsten al energi, der
er oplagret i affaldet - og skabe en effektivitet, der er blandt
verdens højeste for et affaldsforbrændingsanlæg.
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GENBRUG AF REGNVAND - JA TAK

GENBRUG AF
REGNVAND JA TAK
Borgerne er ok med at drikke renset vand, der
ikke kommer direkte fra undergrunden – og har
det helt fint med genbrugsvand i toilettet. Der er
barrierer for udbredelsen, men klimaprojekter kan
fremme den.
I årtier har vi været vant til at bruge
rent drikkevand baseret på uforurenet
grundvand og simpel vandbehandling
til stort set alle vores vandbehov i
husstande, erhverv og industri. Det
giver en høj sikkerhed for en god
vandkvalitet.
Men nu tyder noget på, at det dogme
kan stå for fald.
I Rambølls borgerundersøgelse siger
58 procent af borgerne, at de er klar til

at drikke vand, der er renset – ligesom
man allerede gør mange steder i
udlandet. Og endnu flere – 72 procent har det fint med at bruge regnvand og
andet genbrugsvand i toilettet.
Holdningsændringen i forhold til drikkevand kan skyldes fund af pesticider
i grundvandet eller ønsket om blødere
vand, så problemer med kalk på fliser,
i kaffemaskiner m.m. mindskes . Indtil
videre er det dog stadig de færreste
vandforsyninger, der renser vandet ud

over den simple vandbehandling, uforurenet grundvandet skal gennemgå for
at kunne opnå drikkevandskvalitet.
Risiko for forurening
Noget mere udbredt er brugen af
regnvand til toilettet og anden brug,
hvor kvaliteten ikke behøves at være på
drikkevandsniveau.
Der er en del husejere, som selv har
installeret private anlæg, og enkelte
boligforeninger, institutioner og
virksomheder, heri blandt Rambøll,
opsamler regnvand fra taget til
toiletskyl og tøjvask. På Rambølls
hovedkontor i Ørestaden kommer
cirka 50 procent af vandet til toiletskyl
således fra opsamlet regnvand fra
taget, og Rambølls byggeriafdeling har
bistået med at skrive vejledningen om,
hvordan disse anlæg etableres på en
sikker måde.
Der er dog stadig en del barrierer for
genbrug af vand, siger afdelingsdirektør for vanddivisionen i Rambøll,
Annette Raben, som har været med til
at analysere området for Miljøstyrelsen.
”Prisen er den mest begrænsende faktor, da anlægsomkostningerne oftest
overgår vandbesparelserne i anlæggets
levetid”, forklarer hun.
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BORGERNE
MENER
Er du villig til at drikke
overfladevand og andet vand,
der er renset og helt rent?

58%

21%

Siger ja

Siger nej

Er du villig til at bruge
overfladevand og andet
’genbrugsvand’ til at skylle ud
i toilettet o.l.

72%

16%

Siger ja

Siger nej

Desuden betyder et drikkevandssystem
og et genbrugsvandssystem i samme
bygning, at der er risiko for – og en
del eksempler fra virkeligheden på - at
de to systemer sammenkobles ved en
fejl. Derved kan der opstå forurening
af drikkevandet på ejendommen – og i
værste fald sker der også tilbageløb ud
i vandforsyningens ledningsnet, som
kan forårsage drikkevandsforurening
hos flere forbrugere.
Ifølge loven må offentlige bygninger
ikke bruge genbrugsvand af
hensyn til sygdomsramte eller andre
udsatte personer.
Kan drives sikkert
Udviklingen med stadig flere klimatilpasningsprojekter med opsamling af
regnvand åbner dog for mere genbrug
af vand i fremtiden.
”Forsyningsselskaberne kan se en
økonomisk gevinst i at anvende noget
af dette opsamlede regnvand som
genbrugsvand hos lokale virksomheder
eller ejendomskomplekser, hele kvarterer eller andre steder, hvor professionelle fagfolk kan drive anlæggene
sikkert. Det vil kunne spare kapacitet
i afløbssystemerne, idet den samlede
mængde vand, der skal igennem,
mindskes ved brug af genbrugsvand”,
siger Annette Raben:
Hun tilføjer, at genbrugsvand kan
mindske behovet for uforurenet grundvand - hvilket indirekte kan hjælpe med
at løse udfordringen med pesticider i
grundvandet.
”Det vil dog være nemmest og billigst
at implementere i nye byområder, hvor
bygningerne fra start kan etableres
med to vandsystemer”.

”Det vil være nemmest
og billigst at
implementere i nye
byområder, hvor
bygningerne fra start
kan etableres
med to vandsystemer”.
Annette Raben,
afdelingsdirektør, Rambøll.
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METODE - OG FLERE RESULTATER

METODE
Rambøll har spurgt 4.700 borgere i de ti største byer
i Danmark og tre store byklynger. Her kan du læse mere
om spørgerammen og danskernes svar, ønsker
og bidrag til mere bæredygtige byer.

Undersøgelsen ser på borgernes opfattelse af:

Hvilken betydning
forskellige lokale bæredygtighedstiltag har, og
hvor godt byen lever op
til dem.
’

Borgernes vilje til at
betale mere for bæredygtige løsninger.

Borgernes vilje til at
ændre adfærd.

”Sådan skaber vi mere bæredygtige byer” er den første danske undersøgelse, der
på tværs af kommuner sammenligner borgernes ønsker til en bæredygtig udvikling i
deres by.
Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet UserNeeds for Rambøll i december 2018. Der er i alt gennemført 4.700 interviews baseret på et online spørgeskema
med danskere over 18 år i hovedkommunen i de ti største byer i Danmark samt tre
områder, der samler mindre kommuner i Sønderjylland, Midtjylland og på Sjælland.
Kommunerne, der indgår i analysen, fremgår af figuren til højre. Antallet af besvarelser er vist i parentes.
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FIGUR 1
Kommuner i de ti største byområder
Kommuner i de tre landsdele

Aalborg
(500)

Randers

Midtjylland
Herning, Holstebro
og Viborg

(300)

(300)

Aarhus
(500)

Horsens
(300)

Roskilde
(300)

Vejle
(300)

Esbjerg
(300)

(500)

Kolding
(300)

Odense
(500)

Sjælland
Slagelse, Holbæk
og Næstved
(300)

Sønderjylland
Aabenraa,
Haderslev og
Sønderborg
(300)

København
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METODE - OG FLERE RESULTATER

Del 1: Betydning af lokale
bæredygtighedstiltag
I den første del af undersøgelsen ser vi
på betydningen af lokale, bæredygtige
løsninger. Til brug for denne del af
analysen har Rambøll udviklet et
begrebsapparat for lokale, bæredygtige
løsninger i danske byer. Det består af
28 forskellige løsninger, der er umiddelbart genkendelige for alle borgere. For
hvert initiativ har vi spurgt:
Spørgsmål 1: I hvilken grad har følgende
forhold betydning for, om din by er
bæredygtig?
Eksempel på spørgsmål 1: I hvilken grad
har følgende forhold betydning for, om
din by er bæredygtig? At arbejdspladserne i din by, benytter grøn energi (fx
vedvarende energi fra vindmøller, sol
og lign.)
Spørgsmål 2: I hvilken grad synes du, at
følgende passer på den by, du bor i?
Eksempel på spørgsmål 2: I hvilken
grad synes du, at følgende passer på
den by, du bor i? At arbejdspladserne
i din by benytter grøn energi (fx
vedvarende energi fra vindmøller, sol
og lign.)
Der er foretaget gapanalyser på
baggrund af resultaterne af de to
spørgsmål, som viser, hvordan borgerne opfatter de forskellige tiltag i forhold
til, hvor vigtige de er (vigtighed), og
hvor godt byerne lever op til dem (performance). Gap’et er forskellen mellem
de to spørgsmål. Altså i hvilken grad
borgerne savner yderligere indsats på
området. På begge spørgsmål var det
muligt at svare i fem kategorier. Kun
de to kategorier, der udtrykker størst
betydning blev benyttet i gap-analysen.
Gapanalyser er foretaget på tværs af
alle kommunerne og for hver kommune
for sig. Resultaterne er endvidere

analyseret på baggrund af fire baggrundsvariable: Køn, alder, husstandsindkomst og bystørrelse.
Del 2: Borgernes vilje til at betale
mere for bæredygtige løsninger.
I den anden del af analysen ser vi på
borgernes vilje til at betale for lokale,
bæredygtige løsninger. Det har vi gjort
ved at spørge, om borgerne er villige
til at betale et bestemt beløb i 5 cases.
De 5 cases er inden for områderne
byggeri, transport, energi, vand og
affaldshåndtering.
Spørgsmålene angiver villighed til
merbetaling på fem udvalgte områder.
Borgernes nuværende situation kendes
ikke og svarene udtrykker derfor ikke
en samlet betalingsvillighed, men alene
hvad den enkelte borger forestiller sig,
at han eller hun er villig til at betale
mere. Resultaterne giver en indikation
af, hvor store grupper i samfundet, der
er villig til at betale mere på forskellige
bæredygtighedsområder.
Borgerne blev spurgt, hvorvidt hvert
bæredygtige tiltag måtte koste
mere og for hvem. I spørgsmålet om,
hvorvidt borgerne var villige til at betale
mere for det bæredygtige tiltag, blev
de også præsenteret for en af fem
prisstigninger.
Eksempel på spørgsmål: Er du villig
til at øge dine boligudgifter til næste
år med X kr. om måneden for at sikre
din bolig mod skybrud, stormfloder og
andre ekstreme vejrforhold?
Resultaterne er blevet analyseret på
baggrund af fire baggrundsvariable:
Køn, alder, husstandsindkomst og
bystørrelse, samt respondentens
boligforhold (ejer/lejer) og daglige
transportmiddel (cykel/bil). Forskelle
mellem kommuner er sammenlignet.

Del 3: Borgernes vilje til at ændre
adfærd
I den tredje del af analysen ser vi på
borgerens vilje til at ændre adfærd. Vi
har undersøgt 11 potentielle adfærdsændringer relateret til bæredygtige
løsninger. Ændringerne dækker
blandt andet over transport, vand og
bygninger.
Spørgsmålene er formuleret som
konkrete cases. Fx: I flere danske
byer er grænseværdier for luft- og
støjforurening overskredet, dvs. at,
den er sundhedsskadelig. Synes du, at
det er okay, at din kommune forbyder
dieselbiler at køre i centrum af de store
byer om 3-5 år?
Resultaterne er blevet analyseret på
baggrund af fire baggrundsvariable:
Køn, alder, husstandsindkomst og
bystørrelse, samt respondentens
boligforhold (ejer/lejer) og daglige
transportmiddel (cykel/bil). Forskelle
mellem kommuner er sammenlignet.
Om data
Data er en repræsentativ stikprøve
for den danske befolkning baseret på
målgruppen. Data er udtrukket efter
nationalt repræsentative kvoter ifølge
Danmarks Statistik på køn og aldersintervaller i hver kommune eller landsdel.
Der er foretaget vægtning på baggrundsvariablene alder, køn og geografi
på baggrund af befolkningsstatistik
fra Danmarks Statistik. Resultaterne
er således repræsentative for befolkningen i relation til målgruppen. Alle
fremlagte analyseresultater (bortset
fra betalingsvillighed og gapanalysen
af baggrundsvariable) er baseret på
vægtede data.
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HVEM ER
ANSVARLIG FOR
DEN BÆREDYGTIGE
UDVIKLING
I DIN BY?

41%

71%

88%

BORGERE

PRIVATE
VIRKSOMHEDER

DET
OFFENTLIGE

Andel borgere, der
mener, at borgere
har noget eller
meget ansvar

Andel borgere, der
mener, at private
virksomheder har noget
eller meget ansvar

Andel borgere,
der mener, at det
offentlige har noget
eller meget ansvar

?

?

?
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BORGERNES ØNSKER OG PRIORITERINGER

BORGERNES
ØNSKER OG
PRIORITERINGER

50% 28%

Du har mulighed
for at sikre din bolig mod
oversvømmelse

47% 17%

Byrummene
(pladser og parker)
har lav støj (fx gennem
støjreducerende asfalt,
hastighedsnedsættelse
og støjskærme)

Andelen af borgere,
som vurderer tiltaget
som væsentligt eller
meget væsentligt.

Andelen af borgere,
som synes, at tiltaget
passer på deres by
i høj eller meget
høj grad.

Illustrerer gap’et
mellem, hvad folk
mener, er vigtigt, og
hvor meget de mener,
at deres by gør.

51% 20%

Byrummene (pladser og
parker) er klimasikrede mod
oversvømmelse

54% 22%

Der er levesteder for vilde dyr
og planter i byen

64% 31%

Du kan benytte grøn energi
(fx vedvarende energi som
vindmølle, sol og lign.) i din
egen bolig

GAPS’ENE ER RANGORDNET FRA MINDST TIL STØRST.

68% 33%
50% 61%

Der er et levende foreningsliv
i din by (fx deltagelse
i sportsklubber, lokale
foreninger m.v.)

65% 57%

Der er et lokalt handelsmiljø
i din by

54% 44%
86% 87%

Du har adgang til rent vand i
din egen bolig

50% 46%

Der er gode muligheder for
lokal medbestemmelse i din
by (fx deltagelse i
skolebestyrelser m.v.)

Byrummene (pladser og
parker) giver mulighed for
mange typer af aktiviteter (fx
spisning, sport og leg)

75% 64%

Du har mulighed for
affaldssortering i din egen
bolig

Der er boliger, der er til at
betale for alle, i din by

36% 17%

Der er mulighed for samkørsel
(dvs. køre flere i en bil på
arbejde) i din by

62% 43%

Historiske bygninger og
steder bevares i din by

54% 33%

Byrummene (pladser
og parker) er trygge (fx
god belysning og mange
adgangsveje)

73% 38%

Der er gode forhold for
cyklister og fodgængere
(fx tryghed i trafikken,
supercykelstier, overdækkede
stier) i din by

51% 15%

Arbejdspladserne i din by
er bygget af genbrugte
byggematerialer eller
byggemateriale med lang
levetid (beton, tegl og
mursten)
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73% 32%

Der er mulighed for
at affaldssortere på
arbejdspladserne i din by

DE TRE
STØRSTE
GAPS

79% 22%
Der er ren luft i gaden (fx ved
partikelfiltre på busser, miljøzoner
for biler, grønne områder)

59% 17%

Arbejdspladserne i din
by har et godt indeklima
(fx har godt lys, luft og ingen
støj)

66% 21%

Offentlige bygninger er
bygget af byggematerialer,
der er genbrugte eller har en
lang levetid (fx beton, tegl og
mursten)

65% 19%

Offentlige bygninger har et
godt indeklima (fx har godt
lys, luft og ingen støj)

74% 17%
Offentlige bygninger er
energieffektive (fx er isolerede,
har lavenergi belysning mv.)

73% 25%

Der er god sammenhæng
i den kollektive trafik (fx
omstigningsmuligheder
mellem bus og tog)

61% 13%

Bil- og bustrafikken i din by er
CO2-neutral (dvs. kører på el)

68% 13%

Arbejdspladserne i din
by benytter grøn energi
(fx vedvarende energi fra
vindmøller, sol og lign.)

72% 16%

Arbejdspladserne i din by
er energieffektive (fx er
isolerede, har lavenergi
belysning mv.)

74% 16%
Offentlige bygninger benytter
grøn energi (fx vedvarende energi
fra vindmøller, sol og lign.)
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HVEM SKAL NU BETALE?

HVEM
SKAL NU
BETALE?

… for
CO2 -neutral
transport

(IFØLGE
BORGERNE)
34%

30%

mener, at
staten skal være
medansvarlig

mener ikke, at
kollektiv transport
må være dyrere

28%

26%

mener, at de selv skal
være med til at dække
ekstraomkostningerne

mener, at offentlige
virksomheder skal
være medansvarlige
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… for
CO2 -neutral
strøm

… for at sikre
boliger mod
oversvømmelse

59%

47%

48%

46%

mener, at staten skal
være med til at dække
ekstraomkostningerne

mener, at kommunen skal
være med til at dække
ekstraomkostningerne

mener, at staten
skal være
medansvarlig

mener, at kommunen
skal være med
til at dække
ekstraomkostningerne

43%

10%

44%

8%

mener, at de selv
skal være med til at
betale

mener, at det ikke skal
koste mere i løbet af de
næste fem år

mener, at de selv
skal være med til at
betale

mener, at det ikke skal
koste mere i løbet af de
næste fem år
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HVEM SKAL NU BETALE?

… for
energieffektive
boliger

… for mere
bæredygtig
affaldssortering

62%

33%

51%

38%

mener, at de selv
skal være med til
at betale

mener, at staten skal
være med til at dække
ekstraomkostningerne

mener, at kommunen
skal være med
til at dække
ekstraomkostningerne

mener, at de selv skal
være medansvarlige

27%

9%

36%

17%

mener, at kommunen
skal være med
til at dække
ekstraomkostningerne

mener, at det ikke skal
koste mere i løbet af de
næste fem år

mener, at staten skal
være med til at dække
ekstraomkostningerne

mener, at det ikke skal
koste mere
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HVAD VILLE
DU GØRE MED
500 KR?
85 kr.
Sikre min bolig mod
skybrud, stormfloder
og andre ekstreme
vejrforhold

133 kr.
Sikre at min bolig
er energieffektiv

500

FEM HUNDREDE
KRONER

121 kr.

76 kr.

Sørge for strøm fra
grønne energikilder
(f.eks. vind og sol)

Sørge for CO2 neutral
offentlig transport

85 kr.
Sikre affaldshåndtering
nær min bolig

29

30

HEADER

KONTAKT
KONTAKTPERSONER GENERELT
Ib Enevoldsen
Administrerende direktør
T: +45 5161 6674, E: IBE@ramboll.dk
Jesper Fabricius,
Kommunikationschef
T: +45 5161 6781, E: JEFA@ramboll.dk
Merete Audrey Lasthein
Projektleder
T: +4551611718. E: MELA@ramboll.dk
Peter Andreas Norn,
Senior markedschef, Social &
Economic Impacts.
T: +45 5161 5932, E: PNO@ramboll.com
Jens Egdal,
Senior direktør, Byer &
Bygherrerådgivning.
T: +45 5161 3644, E: JEE@ramboll.dk
Michael Reventlow-Mourier,
Senior direktør, Arkitektur &
Eksisterende Byggeri
+45 5161 2568, E: MIRMO@ramboll.dk
Henrik Søgård Olsen,
Divisionsdirektør, Klimatilpasning &
Landskab.
T: +45 5161 8637, E: HSO@ramboll.dk
Mikkel Thøgersen,
Global afdelingsdirektør, Social &
Economics Impact,
T: +45 5161 7861, E: MIT@ramboll.com

DANSKERNE ØNSKER LANGT
GRØNNERE BYGNINGER
Anders Dyrelund,
T: +45 5161 8766, E: AD@ramboll.com
Johannes Thuesen,
T: +45 5161 5831, E: JHST@ramboll.dk
DET GÅR FOR LANGSOMT
MED BÆREDYGTIGT BYGGERI
Gitte Gylling Olesen,
T: +45 5161 2014, E: GGHO@ramboll.dk
Per Damgaard-Sørensen,
T: +45 5161 2475, E: PEDS@ramboll.dk
MANGE BOLIGHENSYN SKAL
BALANCERES
Ofri Earon,
T: +45 5161 2680, E: OFEK@ramboll.dk
Per Zwinge,
T: +45 5161 4529, E: PZ@ramboll.dk
DANSKERNE VIL BETALE FOR
MINDRE CO2 I TRAFIKKEN
Søren Hansen,
T: +45 5161 7604, E: SH@ramboll.dk
Ingrid Amundsen Welde,
T: +47 (943) 56857,
E: ingrid.welde@ramboll.com

RENERE LUFT - TIL GAVN FOR
SUNDHED OG KLIMA
Ellen Donovan,
T: +1 (415) 4265019,
E: edonovan@ramboll.com
Jakob Kirkeskov,
T: +45 5161 8607, E: JAKK@ramboll.dk
KLIMASIKRING MED
ET SOCIALT ANSIGT
Christian Nyerup Nielsen,
T: +45 5161 6277, E: CNN@ramboll.dk
Ulrik Lassen,
T: +45 5161 2952, E: ULL@ramboll.dk
LANGT MERE AFFALD
SKAL GENANVENDES
Dorte Hvid-Jacobsen,
T: +45 5161 1354, E: DHJ@ramboll.dk
Inger Anette Søndergaard,
T: +45 5161 8683, E: IAS@ramboll.com
GENBRUG AF REGNVAND
– JA TAK
Annette Raben,
T: +45 5161 8327, E: ANR@ramboll.dk

INDHOLD

INDHOLD
Danskerne ønsker langt grønnere bygninger 4
Det går for langsomt med bæredygtigt byggeri 6
Mange bolighensyn skal balanceres 8
Danskerne vil betale for mindre CO2 i trafikken 10
Renere luft - til gavn for sundhed og klima 12
Klimasikring med et socialt ansigt 14
Langt mere affald skal genanvendes 16
Genbrug af regnvand - ja tak 18
Metode 20
Hvem er ansvarlig for den bæredygtige udvikling i din by? 23
Borgernes ønsker og prioriteringer 24
Hvem skal nu betale? 26
Hvad ville du gøre med 500 kr? 29
Kontakt 30

Beskyttelse
mod
Protecting
oversvømmelse
against
flooding
Bæredygtige
Sustainable Bygninger
buildings
Rent vand
Clean
Water

Trygge
oggreen
grønne
Safe
and
byområder
public
spaces

SUSTAINABLE CITIES
BÆREDYGTIGE
BYER
Boliger der er til at betale

Affordable housing

Ramboll Group
Hannemanns Allé 53

Grøn energi
og
Energy
efficiency
energieffektivitet

2300 København S
CVE Nr. 10160669

Ren luft
Clean
air
Klimavenlig
transport
Low carbon

transport

April 2019
Redaktør: Michael Rothenborg
Art Director: Thomas Nolfi.
Fotos: Rambøll, Niels Hougaard, Francesco Galli.
Print: Cool Gray A/S.

C

N
SWA ECO

LA

Printed matter
5041-0492

BEL

Ifølge undersøgelsen er dette otte af de vigtigste
faktorer, der gør en by bæredygtig i borgernes øjne.
Faktorerne hænger sammen, og udfordringerne
bør derfor løses ved at tænke holistisk.

NOR
DI

2

RDK.RAMBOLLGRP.COM/BAREDYGTIGE-BYER

SÅDAN SKABER VI MERE
BÆREDYGTIGE BYER
BORGERUNDERSØGELSE –
RESULTATER OG ANBEFALINGER

Læs mere på ramboll.dk

