BYG BÆREDYGTIGT

HOLD PÅ VARMEN

BYG BÆREDYGTIGT
FOR FREMTIDEN
Alle taler om bæredygtighed, og hvordan vi kan formindske vores klimafodspor ved at spise mindre kød, flyve mindre, genbruge mere og
fokusere på grøn energi.
Et andet afgørende område er byggeriet, som er ansvarlig for en stor
del af ressource- og energiforbruget i Danmark og i verden. Byggebranchen er derfor en indflydelsesrig spiller, når det gælder om at løfte
ansvaret i klimaindsatsen. De deltager aktivt i at fremme FN’s 17 verdensmål om bæredygtig udvikling.

VIDSTE DU AT…
•
•

Bygningers el- og varmeforbrug udgør
ca. 40 % af det danske energiforbrug.
Bygge- og anlægsbranchen står for
ca. 35 % af den samlede affaldsmængde i Danmark.

Kilde: Foreningen af Rådgivende Ingeniører
(2018): Byggeriet 2035 – En foresight-analyse

Nu og i fremtiden skal personer i byggebranchen træffe bæredygtige valg, når branchen skal levere sit bidrag til at reducere
CO2-udledninger. Med en byggefaglig uddannelse kan du være
med til at tage del i klimakampen, hvad enten det er som murer,
tømrer, arkitekt, elektriker, ingeniør eller en anden byggefaglig
uddannelse.
Undervisningsmaterialet består af tre opgaver, som relaterer sig
til bæredygtigt byggeri. Som en del af forløbet skal du og din
klasse besøge en virksomhed i byggebranchen.
Opgaverne er tredelt, så det fremgår, hvad du skal både før,
under og efter virksomhedsbesøget. God fornøjelse!

OPGAVE: HOLD PÅ VARMEN
I Danmark svinger temperaturen meget. Ofte er temperaturen lavere
udenfor end den ønskede temperatur inde i vores huse. Det er årsagen til, at hele 26 % af Danmarks CO2-udledning skyldes opvarmning. For at nå målet om en reduktion på 70 % af Danmarks CO2udledning i 2030 er det derfor helt afgørende, at vi isolerer fremtidens
huse. Vi opnår et godt indeklima med det lavest mulige energiforbrug.
I denne opgave skal du undersøge, hvordan isolering fungerer, og
derudover kunne vurdere isoleringsmaterialers bæredygtighed.

ENERGIMÆRKNING
Energimærket er en form for varedeklaration for huse. Det viser
bygningens placering på en skala fra A til G, hvor A er den bedste
placering, og G er den dårligste. Energimærket indikerer, hvor dyr
boligen er at opvarme, og hvor godt den holder på varmen.

Under virksomhedsbesøget
• Undersøg med hjælp fra medarbejderne, hvilke krav der er til
isoleringstykkelse og -materialer, og hvad håndværkere skal
være opmærksomme på, når de isolerer.
Efter virksomhedsbesøget
•

Mineraluld

Flamingo

Naturmaterialer

Før virksomhedsbesøget
1. Med udgangspunkt i de fire første afsnit i denne artikel skal du
undersøge følgende:
• Hvad er et isoleringsmateriale?
• Hvordan foregår varmetab fra en bygning?
• Hvad er forskellige materialers evne til at isolere (lambdaværdi)?
2. Undersøg de tre isoleringsmaterialer i denne video og vurdér
materialernes bæredygtighed.
3. Design en undersøgelse, der gør jer i stand til at vurdere
forskellige materialers isoleringsevne.
Et samarbejde mellem

og

Med baggrund i jeres undersøgelser og input fra virksomhedsbesøget skal I vurdere, hvilke tiltag til isolering af nye og ældre
huse der kan bidrage til at reducere det danske energiforbrug.

VIDSTE DU AT…
Hvis et hus på 120 m2 ikke er isoleret, kan man efterisolere og
reducere husets CO2-udledning med ca. 5.000 kg CO2 pr. år.
Ved flyrejser udledes ca. 223 g. pr. km/passager. Det vil sige, at
et ikke-isolereret hus hvert år udleder CO2 svarende til ca. 20.000
km flyrejse.
Kilde: Bolius og greenmatch.dk

