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Zusammenfassung  

Nachhaltiges Bauen – Made in Germany. Der Nutzen der Marke ”Made in 

Germany” als Vermarktungsinstrument für nachhaltiges Bauen in der dänischen 

Architekturbranche 

In einer Zeit mit Fokus auf Energieressourcen sind Phänomene wie Energieeinsparung und 

Nachhaltigkeit so beliebt wie noch nie. In Dänemark hat sich die Regierung Ende 2012 das ehrgeizige Ziel 

gesetzt, dass Dänemark 2050 ausschließlich erneuerbare Energiequellen benutzen wird. Um dieses Ziel 

zu erreichen, muss auch der Wohnungssektor berücksichtigt werden, da 40 % des gesamten nationalen 

Energieverbrauchs in Wohnungen und Gebäuden benötigt wird. Dadurch spielt auch energieeffizientes 

und nachhaltiges Bauen in der Zukunft eine Rolle.  

Diese Masterarbeit untersucht, inwieweit es für deutsche Unternehmen in der Branche für nachhaltiges 

Bauen von Vorteil ist sich gegenüber dänischen Architekten unter Berücksichtigung der nationalen 

Angehörigkeit zu vermarkten. Dabei werden das Verständnis von nachhaltigem Bauen in Deutschland, 

die Stärken der deutschen Branche für nachhaltiges Bauen und das Verständnis des deutschen 

Bausektors in Dänemark beleuchtet. Die theoretische Fundierung der Arbeit basiert auf ‚Nation 

Branding‘-Theorien und Theorien zum Herkunftslandeffekt.  

In einem ersten Schritt untersucht die Arbeit mithilfe einer empirischen Analyse von drei 

semistrukturierten Interviews mit drei deutschen Branchenrepräsentanten die Identität der deutschen 

Branche. Dabei werden die Stärken der deutschen Branche dargelegt und es wird untersucht, wie 

nachhaltiges Bauen in Deutschland verstanden wird. Im zweiten Schritt wird das Image der deutschen 

Branche für nachhaltiges Bauen unter dänischen Architekten untersucht. Diese Untersuchung erfolgt 

durch eine empirische Analyse von semistrukturierten Interviews mit drei dänischen Architekten. 

Weiterhin basiert die Masterarbeit auf sekundärer Empirie wie Berichten von dänischen und deutschen 

Ministerien und Verwaltungen.  

Die empirische Analyse zeigt, dass nachhaltiges Bauen und Zertifizierungen von nachhaltigem Bauen in 

Deutschland an Einfluss gewinnen. Nachhaltiges Bauen besteht in Deutschland aus den drei 

Phänomenen des 1987 verfassten Brundtland-Berichts; Ökonomie, Ökologie und das Soziokulturelle. 

Darüber hinaus versteht man Nachhaltigkeit in Deutschland als technischen Aspekte und 

Prozessaspekte.  
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Die deutsche Branche für nachhaltiges Bauen hebt folgende Stärken vor:  viele Produkte und 

Unternehmen, Planungskompetenzen und Komplettlösungen, Steuerungssysteme, Fassadensysteme, 

Erfahrung und Tradition, Knowhow und das deutsche Ingenieurstudium. Die deutsche Branche hat die 

Möglichkeit sich unter dem staatlich initiierten Exportprojekt ‚Energy Efficiency – Made in Germany‘ zu 

vermarkten. Diese Kampagne betont die guten deutschen Produkte und Innovation. Um die Branche 

noch besser zu berücksichtigen, könnte die Exportinitiative auch die Planungskompetenzen  und 

Komplettlösungen der Branche hervorheben.  

Unter den dänischen Architekten ist die deutsche Branche allgemein bekannt, und die Architekten 

haben ein positives Bild von der deutschen Branche. Die Stärken sind in den Augen der dänischen 

Architekten der große Fokus auf Forschung und Entwicklung, viele Qualitätsprodukte und große 

Produktkenntnis, neue Produkttypen, Fassaden-, Isolierungs- und Glastechnologie und große Erfahrung, 

Professionalität und gute Ingenieure. Die dänischen Architekten haben aber auch Vorurteile gegenüber 

der deutschen Branche. Hier wird besonders der deutsche Konservatismus und die Regelgerechtigkeit 

genannt. Diese Auffassung hat sich jedoch in den letzten Jahren geändert. Ein dänischer Architekt gibt 

auch an, dass die deutsche Unternehmen oft technische Lösungen für technische Probleme findet, statt 

die Ursache des Problems zu finden.  

Die Analyse zeigt, dass es eine relative Übereinstimmung zwischen der deutschen und der dänischen 

Auffassung der Branche gibt, und dass die Branche unter den dänischen Architekten positiv verstanden 

wird. Die Arbeit schließt auf der Grundlage, dass es für die deutsche Branche vorteilhaft ist sich 

gegenüber dänischen Architekten unter Angabe der nationalen Angehörigkeit zu vermarkten.   
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1. Indledning 

1.1 Problem og problemformulering 
I en tid med stort fokus på energiressourcer er energibesparelser og energieffektivitet grundlag for 

mange forskellige statslige og private tiltag. I mit tidligere arbejde i det Dansk-Tyske Handelskammer i 

København arbejdede jeg med energieffektivitet gennem det tyske eksportfremmeprojekt ’Energy 

Efficiency – Made in Germany’.  

I forbindelse med dette arbejde hørte jeg ofte, at tyske virksomheder inden for energieffektivt og 

bæredygtigt byggeri er længere fremme end danske virksomheder i samme branche. Det fangede derfor 

min interesse, om det på denne baggrund kunne være en fordel for tyske virksomheder inden for 

branchen bæredygtigt byggeri at benytte deres nationale oprindelse i deres markedsføring mod danske 

arkitekter? Min interesse blev yderligere vækket af, at den tyske stat allerede tilbyder de tyske 

virksomheder muligheden for at benytte sig af et fælles brandingprogram gennem eksportprogrammet 

’Energy Efficiency – Made in Germany’. Men hvordan bliver tyske virksomheder inden for bæredygtigt 

byggeri overhovedet opfattet af danske arkitekter? Og hvordan vil den tyske branche inden for 

bæredygtigt byggeri gerne opfattes? Jeg har valgt at gøre disse spørgsmål til emne for denne afhandling. 

Mere udførligt lyder min problemformulering som følger:   

Hvordan er imaget for tyske virksomheder inden for bæredygtigt byggeri blandt danske arkitekter, og 

hvilken indflydelse har dette image på virksomhedernes muligheder for at bruge det nationale 

tilhørsforhold i markedsføringen mod danske arkitekter? 

- Hvordan opfattes bæredygtigt byggeri i Tyskland? 

- Hvordan  er selvopfattelsen i den tyske branche for bæredygtigt byggeri? 

- Hvilke styrker har tyske virksomheder inden for bæredygtigt byggeri? 

- Hvordan opfattes tyske virksomheder inden for bæredygtigt byggeri blandt danske arkitekter? 

Svarene på disse spørgsmål vil bidrage til at belyse opfattelsen af de tyske virksomheder blandt danske 

arkitekter og have betydning for, hvordan tyske virksomheder inden for branchen bæredygtigt byggeri 

kan markedsføre sig i Danmark. En specifik undersøgelse som denne er til min orientering ikke tidligere 

foretaget med fokus på den tyske branche for bæredygtigt byggeri og danske arkitekter.  

Afhandlingens problemstilling ønskes belyst vha. teorier om oprindelseslandseffekt og ’nation branding’, 

da disse teorier på hver sin vis forklarer, hvordan brands kan benytte den nationale oprindelse i 

markedsføringen, og hvordan nationers omdømme opstår og aktivt kan benyttes. Bl.a. benyttes 
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oprindelseslandsteoretikerne Jaffe & Nebenzahls teori om oprindelseseffekt til at beskrive, hvilke 

muligheder virksomheder har for at benytte tilknytningen til et bestemt oprindelsesland i 

markedsføringen.  

Metodisk udføres undersøgelsen gennem semistrukturerede kvalitative interviews med tre tyske 

brancheeksperter og tre danske arkitekter. Den kvalitative metode anvendes, fordi jeg ønsker at opnå 

en dybere forståelse af opfattelserne af tyske virksomheder inden for bæredygtigt byggeri i Danmark, og 

også hvordan disse virksomheder opfatter sig selv. Hertil er den kvalitative metode mere velegnet end 

den kvantitative, da den i højere grad giver mulighed for at undersøge og forstå de bagvedliggende 

opfattelser. Til supplement af de kvalitative primære data inddrages også sekundære kilder, som 

eksempelvis Simon Anholts ’Nation Brands Index’ og andre danske og udenlandske undersøgelser.  

1.2 Afgrænsning 
Afhandlingen fokuserer udelukkende på danske arkitekter som modtagere af den tyske 

markedsføringsindsats, da arkitektstanden anses som mest relevant i forhold til afhandlingens 

problemstilling. Arkitektstanden antages at være mest åben over for nye tendenser og udviklinger på 

markedet for bæredygtigt byggeri og betragtes også som de mest indflydelsesrige interessenter. 

Afhandlingen forsøger ikke at give et generelt billede af den danske arkitektstands holdning til tyske 

virksomheder inden for bæredygtigt byggeri men ønsker i højere grad at give et indtryk af, hvordan 

udvalgte danske arkitekter forholder sig til den tyske branche. De tre danske respondenter er udvalgt på 

baggrund af at have et kendskab til Tyskland for på denne måde at kunne belyse holdningen til den 

tyske branche.  

1. 3 Afhandlingens struktur  
Afhandlingens undersøgelse forløber i tre dele, som hver udgør et fortløbende skridt i analysen af den 

overordnede problemstilling.  

Første del udgør i kapitel 4 en analyse af udbudssiden – den tyske branche for bæredygtigt byggeri – og 

det ønskede image. Herunder undersøges den tyske ’nation branding’-indsats og selvopfattelsen blandt 

de tyske virksomheder inden for bæredygtigt byggeri. Dette kapitel udgør en helt central del af 

analysen, da det er nødvendigt at kende til de tyske virksomheders selvopfattelse og selvforståede 

styrker og svagheder for at opnå en forståelse af, hvordan de tyske virksomheder gerne vil opfattes, og 

hvordan de vil kunne markedsføre sig over for danske arkitekter.  

Afhandlingens anden del består i kapitel 5 af en analyse af efterspørgselssiden – danske arkitekter. Det 

undersøges, hvilken opfattelse udvalgte danske arkitekter har af tyske virksomheder inden for 
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bæredygtigt byggeri. Denne del medtages i analysen, da det er væsentligt at kende til modtagerens 

holdning over for og opfattelse af afsenderen for at sige noget om, om det vil være en fordel eller en 

ulempe at benytte oprindelseslandet i markedsføringen. Hvis ikke dette undersøges, vil det være 

umuligt at konkludere på afhandlingens problemformulering.  

I tredje del af afhandlingen vurderes i kapitel 6 de fremkomne resultater fra afhandlingens foregående 

to afsnit, og der konkluderes på, hvilken indflydelse den tyske branches image har for branchens 

muligheder for at benytte den nationale oprindelse i markedsføringen over for danske arkitekter.  

Afslutningsvist konkluderes der på hele afhandlingens undersøgelse i kapitel 7 og de fremkomne 

resultater perspektiveres i kapitel 8 med forslag til, hvordan branchen nærmere ville kunne benytte sit 

oprindelsesland i markedsføringen over for danske arkitekter.  
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2. Metode 
Ekspert i vidensproduktion Ib Andersen beskriver metode som en systematisk måde at undersøge 

virkeligheden på. Han beskriver metode som ”den eller de undersøgelsesmåder, man vælger at anvende 

undervejs i en undersøgelsesproces.” (Andersen, 2008: 15, 17). Hensigten med denne afhandling er at 

undersøge, hvordan tyske virksomheder inden for bæredygtigt byggeri opfattes i Danmark, og om det 

nationale tilhørsforhold kan benyttes som brand i Danmark. For at besvare afhandlingens 

problemformulering benyttes hermeneutikken som metodisk grundlag for afhandlingen. Den kvalitative 

metode indtager også en central plads i afhandlingen, idet jeg gennemfører en række semistrukturerede 

interviews med udvalgte tyske brancheeksperter og danske arkitekter. Desuden benyttes sekundær 

empiri bestående af en række undersøgelser og rapporter, bl.a. Simon Anholts ’Nation Brands Index’. 

Jeg vil i det følgende uddybe ovenstående punkter.  

2.1 Hermeneutikken 
Hermeneutikkens undersøgelsesfelt er gennem fortolkning at nå frem til en gyldig forståelse af en teksts 

betydning. I hermeneutikken ligger den hermeneutiske cirkel til grund for analysen af tekster, og 

begreberne forståelse, dialog, fortolkning og nye forståelsesrammer står i et gensidigt 

afhængighedsforhold. Som fortolker bevæger man sig hele tiden mellem tekstens helhed og delene 

(Andersen, 2008: 196-197).  

Hermeneutikken udgør det metodiske grundlag både for afhandlingen som helhed og for fortolkningen 

af de kvalitative interviews. Der er en dialektik mellem tekstens eller interviewets enkeltdele og 

helheden, som skal tilgodeses i fortolkningen (Kvale, 1997: 58). Professor i pædagogisk psykologi og 

ekspert i kvalitativ metode Steinar Kvale understreger det særlige ved brugen af hermeneutikken til 

fortolkning af kvalitative interviews. Her har metoden en dobbelt relevans, da hermeneutikken både kan 

benyttes til at belyse den dialog, som bruges til at forfatte interviewteksterne, og da den også kan 

benyttes til at afklare den efterfølgende fortolkning (Kvale, 1997: 56-57). Andersen (2008) fremhæver, 

at der ved kvalitative interviews fremkommer meget viden og mening om undersøgelsesfeltet under 

dataindsamlingen, da jeg som undersøger opnår ny viden og forståelse i interaktionen med 

respondenterne. I modsætning til kvantitativt forskningsarbejde, hvor det meste af tankearbejdet ligger 

før dataindsamlingen, pågår tankearbejdet under dataindsamlingen ved kvalitativt forskningsarbejde 

(196). Af denne grund er den hermeneutiske metode fundament for fortolkningen af afhandlingens 

kvalitative interviews. 

Med udgangspunkt i den hermeneutiske fortolknings fokus på forståelse, dialog og nye 

forståelsesrammer, skal det fremhæves, at jeg i interviewene med de danske og tyske respondenter er 
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opmærksom på min egen forforståelse for afhandlingens problemfelt. Denne forforståelse består i, at 

jeg gennem et praktikforløb i det Dansk-Tyske Handelskammer i København har arbejdet med 

eksportfremme for tyske virksomheder inden for energieffektivt og bæredygtigt byggeri på det danske 

marked. I dette arbejde var den generelle overbevisning, at tyske virksomheder er længere fremme i 

arbejdet med energieffektivt og bæredygtigt byggeri og derfor har en konkurrencemæssig fordel i 

forhold til konkurrenterne på det danske marked.  

2.2 Kvalitativ metode 
Ud fra de kvalitative semistrukturerede interviews sigtes der mod en analyse af 

- selvopfattelsen i den tyske branche for bæredygtigt byggeri, 

- styrkerne i den tyske branche for bæredygtigt byggeri 

- opfattelsen af tyske virksomheder inden for bæredygtigt byggeri blandt danske arkitekter 

- og mulighederne for tyske virksomheder inden for bæredygtigt byggeri for at benytte det 

nationale tilhørsforhold som brand i markedsføringen over for danske arkitekter.  

Afhandlingen er struktureret i tre dele, hvori den kvalitative metode finder anvendelse i samtlige dele. I 

afhandlingens første del undersøger jeg, hvordan tyske virksomheder inden for bæredygtigt byggeri 

ønsker at blive opfattet, samt hvilke initiativer den tyske stat har sat i værk i forhold til at markedsføre 

branchen. Dette undersøges gennem kvalitative interviews med tre tyske brancheeksperter samt en 

række rapporter om det tyske marked og den tyske ’nation branding’-indsats.  

Dernæst analyserer jeg i afhandlingens anden del, hvordan tyske virksomheder inden for bæredygtigt 

byggeri opfattes blandt danske arkitekter. Netop denne målgruppe udvælges, da arkitekter antages at 

være mest opsøgende i forhold til at undersøge nye muligheder inden for byggeindustrien og -

materialer i lyset af bæredygtigt byggeris stigende udbredelse og attraktivitet. Under hensyn til 

afhandlingens omfang er det ikke den samlede danske arkitektstand, der er grundlag for undersøgelsen 

men derimod tre udvalgte arkitektfirmaer. Også denne del af afhandlingen baseres på kvalitative 

interviews med de udvalgte arkitekter.   

Som afsluttende del af afhandlingen analyseres med udgangspunkt i det teoretiske udgangspunkt og 

afhandlingens empiriske grundlag, hvordan tyske virksomheder inden for bæredygtigt byggeri vil kunne 

benytte det nationale tilhørsforhold som brand i markedsføringen over for danske arkitekter.  

Det kvalitative semistrukturerede interview er valgt som en del af det metodiske grundlag, fordi jeg 

ønsker at forstå de dybereliggende opfattelser, som den tyske branche for bæredygtigt byggeri har af sig 
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selv og de opfattelser, som den danske arkitektstand har om firmaerne. Gennem de semistrukturerede 

interviews får jeg muligheden for at forfølge og nærmere undersøge emner, som interviewpersonerne 

bringer på banen. Denne mulighed er ikke til stede ved kvantitative undersøgelser som eksempelvis 

spørgeskemaer. Disse giver snarere en mulighed for at undersøge større gruppers holdning til et emne 

og giver ikke samme mulighed for at undersøge de bagvedliggende årsager.  

De mest optimale forudsætninger at foretage kvalitative interviews under er ved personlige interviews.  

Ved personlige interviews har intervieweren muligheden for at aflæse den interviewedes ansigtsudtryk 

og dermed læse udtryk, som ikke er mulige ved andre interviewformer. I denne afhandling benytter jeg 

personlige interviews med to af de danske respondenter. Af geografiske årsager har det ikke været 

muligt at foretage personlige interviews med de tyske respondenter og den tredje danske respondent, 

hvorfor disse interviews foretages telefonisk. Under de telefoniske interviews er jeg særligt opmærksom 

på at udtrykke mig klart og sikre mig, at respondenten og jeg har forstået hinanden korrekt. På trods af 

de telefoniske interviews begrænsninger mener jeg, at denne interviewform stadig kan bidrage med 

interessante og brugbare refleksioner og informationer til analysen.   

De semistrukturerede interviews inddrages løbende i afhandlingen som citater, og andre steder 

refereres interviewenes indhold. I de enkelte kapitler i afhandlingen præsenteres brugen af 

interviewene nærmere. 

Der benyttes sekundære data i afhandlingen for at supplere den information, som interviewene giver, 

og for at give et mere nuanceret billede af problemstillingen. Disse data forklares nærmere i det 

følgende afsnit.  

2.3 Empiri  
Jeg vil nedenfor præsentere afhandlingens empiri og overvejelser om validitet og reliabilitet. Validitet 

dækker ifølge Andersen begreberne gyldighed og relevans. Gyldighed angår overensstemmelsen mellem 

teorien og empirien, og relevansen siger noget om, hvor relevant empirien er for problemformuleringen 

(Andersen, 2008: 83). Desuden diskuterer professor ved institut for statskundskab ved Syddansk 

Universitet Dahler-Larsen forskellige validitetsopfattelser. Han fremhæver særligt den 

håndværksmæssige validitet som et brugbart begreb. Validitet udgør i denne opfattelse, om de valgte 

metoder er brugt på en forsvarlig måde i forhold til undersøgelsesfeltet. Dahler-Larsen tager 

udgangspunkt i Kvale og angiver, at validiteten her sikres gennem løbende at spørge, begrebsliggøre og 

tjekke (Dahler-Larsen, 2008: 85). Reliabilitet omfatter nøjagtigheden af det der måles, og også hvor stor 

indflydelse tilfældigheder har på resultaterne (Andersen, 2008: 83). 



Bæredygtigt byggeri – ’Made in Germany’ 
Ninna Suhr Poulsen 

12 
 

Afhandlingens primære datagrundlag består af seks semistrukturerede kvalitative interviews med hhv. 

tre brancherepræsentanter fra Tyskland og tre danske arkitekter, som danner grundlaget for 

afhandlingens analyse. De tyske brancheeksperter repræsenterer hhv. det tyske råd for bæredygtigt 

byggeri, DGNB, (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), det tyske forbund for byggeindustrien 

(Hauptverband der deutschen Bauindustrie) og den tyske konsulentvirksomhed energiewaechter, som 

rådgiver tyske virksomheder inden for energieffektivt og bæredygtigt byggeri. De tre repræsenterede 

danske arkitektfirmaer er Henning Larsen Architects, schmidt/hammer/lassen og Juul & Hansen 

Arkitekter.  

Firma Person og funktion 

Hauptverband der deutschen Bauindustrie, Berlin Joachim Simon, arkitekt, leder af afdelingen 
Hochbau & Nachhaltigkeit 

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 
(DGNB), Stuttgart 

Frank Heinlein, Director Strategic Communications 

Energiewaechter, Berlin Thorsten Gusek, adm. direktør  
Henning Larsen Architects, København Steen Elsted Andersen, bygningskonstruktør og 

facadespecialist 
schmidt/hammer/lassen architects, Aarhus Torsten Sack-Nielsen, projektarkitekt og R&D-

chef, kompetencechef for bæredygtigt design og 
videreuddannelse 

Juul & Hansen Arkitekter, København Mads Herbøl, arkitekt og DGNB-konsulent 
Kilde: egen fremstilling 

De tyske respondenter er udvalgt på baggrund af, at de alle arbejder i branchen for bæredygtigt byggeri. 

De danske respondenter er udvalgt på den baggrund, at de repræsenterede firmaer har erfaring med 

tyske virksomheder inden for energieffektivt og bæredygtigt byggeri. Derfor har de udvalgte arkitekter 

et billede af tyske virksomheder inden for bæredygtigt byggeri, og afhandlingens problemstilling kan på 

den baggrund belyses. 

De seks kvalitative interviews foretages som ovenfor nævnt hhv. som telefoninterviews og som 

personlige interviews. For alle interviews har jeg opstillet en interviewguide på baggrund af Kvales 

tilgang til det personlige forskningsinterview (Kvale, 1997: 132-135). For både telefoninterviewene og de 

personlige interviews gælder, at de indledes med en briefing af den interviewede, hvor respondenten 

introduceres til omstændighederne for interviewet, og afsluttes med en debriefing, som indeholder en 

kort opsummering af hovedpunkter, og som giver respondenten mulighed for at byde ind med 

yderligere oplysninger (Kvale, 1997: 132-133). Ligeså er alle respondenter på forhånd blevet briefet om 

omstændighederne og temaerne for interviewene.  
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Spørgsmålene er forberedt i en interviewguide til hvert interview. Interviewguiden angiver de 

spørgsmål, som jeg ønsker at få svar på. På baggrund af Andersen indledes interviewene med mere 

enkle spørgsmål og udvikler sig senere til mere komplekse spørgsmål (Andersen, 2008: 172). Til 

information og for at skabe et trygt interviewmiljø under interviewet, hvor respondenterne føler sig 

sikre over for mig som interviewer, lægger jeg ud med at spørge ind til deres rolle på arbejdspladsen, og 

hvad firmaet beskæftiger sig med. Dernæst bliver respondenterne spurgt til hhv. definitioner og 

erfaringer med tyske virksomheder, og senere udvikler spørgsmålene sig til at omfatte mere komplekse 

problemstillinger. Rækkefølgen af spørgsmålene ligger dog ikke mere fast, end at den kan fraviges, hvis 

respondenternes svar giver anledning til det. For at sikre validiteten af interviewene er alle hhv. danske 

og tyske interviews blevet forberedt og foretaget ud fra samme standardspørgsmål. Spørgsmålene til de 

tyske respondenter fraviger dog hinanden en smule pga. respondenternes forskellige ekspertiser men 

ligger inden for samme ramme. Dette sikrer en større grad af sammenlignelighed mellem interviewene, 

og at dialogen i højere grad ligger inden for de ønskede rammer.  

Som eksempel på hvordan hhv. de tyske og danske interviews er forberedt, følger på de følgende sider 

interviewguiden til interviewet med repræsentanten for det tyske konsulentfirma energiewaechter og 

interviewguiden til de danske arkitekter. Som det ses af interviewguiden ligger udvalgte teorier bag 

spørgsmålene, som først er udformet i de forskningsspørgsmål, jeg ønsker at besvare i afhandlingen. På 

baggrund af forskningsspørgsmålene er der udformet en række spørgsmål til respondenten. 

Spørgsmålene er udviklet med henblik på at besvare forskningsspørgsmålene, men også med henblik på 

at belyse forskningsspørgsmålene fra forskellige vinkler.  
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Teoretisk 
baggrund 

Forskningsspørgsmål Spørgsmål til Herr Gusek 

Definition - Er der forskel på 
begreberne green 
building, nachhaltiges 
Bauen og 
energieeffizientes Bauen 

 

- Sie haben ganz bestimmt von dem Begriff 
Nachhaltiges Bauen gehört. Wie würden Sie 
diesen Begriff erklären? 

- Green Building und energieeffizientes Bauen? 
- Wie finden Sie die Unterschiede zwischen den 

drei Begriffen? 

Dinnies model 
for NBA-
opbygning 
(Dinnie, 2008: 
200) 
/ Anholts fokus 
på eksportpro-
grammer 
( Anholt, 2007: 

25) 

Jaffe & Neben-
zahls model for 
strategier til 
indtræden på 
nye markeder 
(Jaffe & 
Nebenzahl, 
2006: 122) 

- Hvad består EEF-
programmet af? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Giver programmet de 
deltagende virksomheder 
fordele? 

 
- Giver det fordele for 

virksomhederne at 
markedsføre sig som 
tyske? 

 

- In Deutschland gibt es die Exportinitiative 
Energieeffizienz durch das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie. Wie würden Sie 
die Initiative beschreiben? 

- Man gibt die Unternehmen die Möglichkeit, sich 
unter einer gemeinsamen Marke zu 
vermarkten, ‚Energy Efficiency – Made in 
Germany‘. Welche Vorteile und Nachteile sehen 
Sie dabei? 

-  Hintergrund des Programmes? 
 
- Ihrer Meinung nach, profitieren die deutschen 

Unternehmen vom Programm? 
 
 

- Man spricht oft von dem starken „Made in 
Germany“-Label. Spielt dieses, Ihre Meinung 
nach, auch bei den Unternehmen für 
nachhaltiges Bauen eine Rolle? 

Dinnie: image 
vs. identitet 
(Dinnie, 2008: 
49) 

- Hvordan opfatter den 
tyske branche for 
bæredygtigt byggeri sig? 
(styrker, svagheder) 

 
 
 
 
 
 

- Ihrer Meinung nach, was sind die Stärken der 
deutschen Industrie für nachhaltiges Bauen? 

- Und insbesondere im Vergleich zum 
internationalen Wettbewerb? 

- Wieso sind genau diese Themen die Stärken? 
- Wie entwickelt sich die Branche im Moment? 
- Wie würden Sie die größten internationalen 

Wettbewerber beschreiben? 
- Wo sehen Sie die deutsche Bauindustrie in der 

Zukunft? 

Interviewguide til repræsentanten for energiewaechter. 
Kilde: egen fremstilling 

 

Bagvedliggende 
teori 

Forskningsspørgsmål Spørgsmål til dansk arkitekt 

Definition - Hvordan opfattes 
bæredygtigt og 
energieffektivt byggeri? 

- Hvordan vil du beskrive bæredygtigt byggeri? 
- Og energieffektivt byggeri? 

'Halo-' & 
'summary effekt' 
(Jaffe & 
Nebenzahl, 2006: 
42) 

- Hvilket kendskab har 
respondenten til 
Tyskland? 

- Hvad er dit kendskab til Tyskland? 
- Hvordan vil du beskrive Tyskland som producent? 
- Hvilke erfaringer har du med tyske virksomheder 

inden for bæredygtigt byggeri og deres 
produkter? 
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Fordomme 
(Hinner, 2010: 53) 

- Hvilke fordomme har 
respondenten om 
Tyskland? 

- Er du stødt på nogen fordomme om tyske 
virksomheder og deres produkter? 

Dinnie image & 
identitet (Dinnie, 
2008: 49)        

- Hvilke tanker har 
respondenten om 
Tyskland og landets 
image? 

 

- Hvordan vil du beskrive tyske virksomheder 
inden for bæredygtigt byggeri? 

- Inden for hvilke områder er tyske virksomheder 
inden for bæredygtigt byggeri særligt stærke? 

- Hvor ser du muligheder for tyske virksomheder 
inden for bæredygtigt byggeri i Danmark? 

Konkurrence 
(Morello, 1993: 
304) 

- Hvordan udvikler det 
danske marked sig? 

- Hvordan udvikler det danske marked sig? 
- Hvordan vil du beskrive konkurrencen på det 

danske marked for bæredygtigt byggeri? 
- Hvilke områder inden for bæredygtigt byggeri er 

særligt oppe i tiden i DK lige nu? 

Interviewguide til de danske respondenter. 
Kilde: egen fremstilling 

 

Efter interviewene har jeg foretaget transskriptioner af samtlige interviews. Transskriptionerne er 

foretaget med det perspektiv for øje, at de skal vise den interviewedes besvarelse og holdning til 

emnerne samt bistå mig i af fastholde den interviewedes udsagn. På denne baggrund, og da 

transskriptionerne f.eks. ikke skal bidrage til en sproglig analyse af fænomener i det tyske og danske 

sprog, er ikke al tale og ej heller intonation m.m. blevet transskriberet. Dette netop for at opnå en 

transskription, som viser det essentielle for denne analyse: holdninger og ikke det talte sprogs 

karakteristika. Endnu et skridt mod at sikre interviewets og transskriptionernes validitet er, at alle 

respondenter er blevet tilbudt at læse transskriptionen af deres respektive interview igennem for at 

reducere risikoen for fejlagtige opfattelser eller misforståelser. 

På baggrund af den hermeneutiske fortolkningsmetode har jeg under interviewene forsøgt at fortolke 

de besvarelser, hvor der var tvivl om meningen, ved at stille yderligere spørgsmål. Metoden bidrager 

dermed til at fortolke interviewene og er også med til at sikre validiteten af interviewene, så risikoen for 

bias på baggrund af fortolkningen er blevet reduceret. I analysen af interviewene har jeg benyttet Kvales 

metode kondensering til at komme frem til en endelig mening med besvarelserne. Ved kondensering af 

et interview trækkes respondentens udtalelser og holdninger sammen til kortere formuleringer (Kvale, 

1997: 191). Efter gennemgangen og kondenseringen af hvert enkelt interview er hovedbestanddelene af 

besvarelserne i form af kondenseret tekst indsat i et display. 

Jeg benytter displays i analysen af interviewene for at skabe overblik over alle interviewene og for at 

sikre mig, at alle aspekter i besvarelserne bliver inddraget i analysen. Displayene bidrager derudover 

også til at sikre undersøgelsens validitet, da fremgangsmåden dermed fremstår tydeligere. I 

analysearbejdet er der opstillet ét display for interviewene med de tyske respondenter og ét for 
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interviewene med de danske respondenter. Et display er ifølge Dahler-Larsen en grafisk opstilling af 

resultaterne af en kvalitativ undersøgelse. Indholdet i displayet er ikke udvalgt tilfældigt men giver 

mulighed for at overskue indholdet af en kvalitativ undersøgelse ét sted (Dahler-Larsen, 2008: 41). 

Dahler-Larsen gør opmærksom på fordelene ved at benytte sig af displays til behandling af kvalitative 

data men fremhæver samtidig, at displays ikke altid egner sig til denne type data (Dahler-Larsen, 2008: 

42). For at sikre reliabiliteten i behandlingen af interviewene finder jeg dog displayet brugbart. 

Displayene præsenteres i hhv. kapitel 3 og kapitel 4.  

I opsætningen af displayene anbefaler Dahler-Larsen, at man påbegynder displayene tidligt i processen 

(Dahler-Larsen, 2008: 61). Desuden giver det store fordele, at følgende retningslinjer overholdes, når 

displayet laves. Autencitetsreglen omhandler, at displayet så vidt muligt baseres på de oprindelige data. 

Dette betyder bl.a., at interviewudskrifter bør benyttes direkte (Dahler-Larsen, 2008: 43). 

Inklusionsreglen medfører, at al data, som falder inden for det pågældende sted i displayet, skal 

medtages. Denne regel sørger for, at alle aspekter i undersøgelsen opdages (Dahler-Larsen, 2008: 46). 

Transparensreglen siger, at det skal være gennemskueligt, hvordan et display er lavet (Dahler-Larsen, 

2008: 48). Displayene i denne afhandling er opbygget ud fra de forskningsspørgsmål, jeg ønsker at få 

besvaret. I forhold til displayenes opdeling af forskningsemner er det kondenserede indhold fra 

interviewene indsat i displayene under det relevante punkt og analysen er foretaget ud fra dette. 

Dermed fraviger jeg autencitetsreglen, da jeg ikke bruger de oprindelige data i displayet men de 

kondenserede tekststykker. Disse angiver dog interviewets indhold, og jeg benytter i den videre analyse 

de oprindelige data i forbindelse med citater.  

Displayenes opstilling efter forskningsemner medfører, at noget indhold fra interviewene er blevet 

overflødigt. Alle respondenter er kommet med interessante betragtninger inden for feltet bæredygtigt 

byggeri, hvoraf nogle dog ikke har direkte betydning for afhandlingens problemformulering. Disse 

refleksioner som eksempelvis mere tekniske betragtninger om sundhed og informationer om 

respondenternes baggrund er derfor filtreret fra og ikke inddraget i displayene og i afhandlingen. Det 

skal bemærkes, at jeg for at øge læsevenligheden af displayene har valgt at opdele disse og bringe dem i 

de afsnit af kapitlerne, hvor de benyttes. 

Til supplering og støtte af de kvalitative interviews benyttes til videre undersøgelse af den tyske indsats 

inden for bæredygtigt byggeri og markedet i Danmark desuden sekundære data i form af rapporter og 

tekster fra bl.a. det tyske forbundsministerium for økonomi og teknik samt andre 

undersøgelsesresultater udarbejdet af danske og tyske forskere. Herunder anvender jeg Simon Anholts 

’Nation Brands Index’, som fortæller om, hvor stærkt et ’nation brand’ 50 udvalgte nationer har. For at 
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sikre validiteten af disse data er dataene udvalgte statslige kilder og forskningskilder samt veletablerede 

analysebureauer.   
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3. Teoretisk ramme 
Til at belyse mulighederne for at benytte oprindelseslandet som branding i Danmark for den tyske 

branche for bæredygtigt byggeri benyttes teorier om oprindelseslandseffekt og ’nation branding’. Jeg 

kigger desuden også på begreberne image og stereotyper, da begge teorifelter behandler disse helt 

centrale begreber.  

Teorier om oprindelseslandseffekt benyttes, fordi disse overordnet behandler, hvilken betydning et 

lands oprindelse har for produkter, der skal markedsføres i enten hjemlandet eller udlandet. I dette 

tilfælde drejer det sig om mulighederne i Danmark for tyske virksomheder inden for bæredygtigt 

byggeri, og disse teorier kan altså bidrage til at forklare, hvilke muligheder virksomhederne bør have i 

Danmark.  Teorier om ’nation branding’ inddrages i denne afhandling for at se på, hvilke muligheder den 

tyske stat har for at hjælpe sine virksomheder på vej med eksporten til Danmark. ’Nation branding’ 

beskæftiger sig netop med, hvordan det er muligt at brande nationer – både i hjemlandet og i udlandet.  

For en mere specifik analyse af ’nation branding’-indsatsen i Tyskland ville man med fordel kunne 

benytte teorier om nationers dannelse, eksempelvis Hobsbawms teori om nationers dannelse gennem 

traditioner og Andersons teori om nationer som forestillede, konstruerede fællesskaber. Fokus i denne 

afhandling er dog ikke en omfattende analyse af den tyske ’nation branding’-indsats, men derimod de 

tyske virksomheders muligheder i Danmark, hvorfor ovennævnte teorier om ’nation branding’ og 

oprindelseslandseffekt på bedste vis kan give svar på afhandlingens spørgsmål.  

3.1 Oprindelseslandseffekt 
I en mere og mere global verden bliver konkurrencen mellem verdens lande og virksomheder større. 

Mange forskellige faktorer har betydning for et lands eller en virksomheds konkurrencesituation. Et 

lands omdømme er én af de faktorer, som spiller en rolle for konkurrencen i form af bl.a. at have 

indvirkning på investeringer, turisme og eksport. Marketinglitteraturen har beskæftiget sig indgående 

med dette fagområde, ofte kendt som ’Country-of-origin effect’ eller oprindelseslandseffekt. Langer, 

som forsker i ‘corporate communication’ og herunder også ‘nation branding’, definerer 

oprindelseslandseffekt således: ”Country of origin image is the sum of beliefs, ideas and impressions that 

a person holds of products of a specific country”  (Langer, 2002: 69). 

Den meget fremtrædende ’nation branding’-teoretiker Simon Anholt fremhæver, at forbrugere ønsker 

at foretage købsbeslutninger på oplyst grundlag men ofte mangler tiden til at kunne undersøge 

produkter ordentligt. Derfor optræder oprindelseslandet ligesom andre parametre som eksempelvis 
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brandet som en mulighed for at give forbrugeren et oplyst købsgrundlag (Anholt, 2007: 10). Simon 

Anholt skriver således følgende om oprindelseslandseffekten:  

”The country’s reputation powerfully affects the way people inside and outside the place 

think about it, the way they behave towards it, and the way they respond to everything 

that’s made or done there.” 

(Anholt, 2007: 8) 

Også brandingeksperten Wally Olins lægger vægt på, at oprindelseslandet spiller en stor rolle i 

købssituationen af et brand eller produkt (Olins, 2003: 143-145), hvorfor oprindelseslandseffekten er 

relevant for besvarelsen af afhandlingen.  

På baggrund af at et lands image har betydning for, hvordan folk tænker om produkter, finder jeg det 

relevant at inddrage de betydende teoretikere inden for oprindelseslandseffekt Jaffe & Nebenzahls 

dynamiske teori om ’country image’ til besvarelse af afhandlingens problemstilling. Til forståelse af 

hvordan et lands image opstår, og hvilken betydning det har i forhold til landets produkter, opstiller 

Jaffe & Nebenzahl en teori for ’country image’. Teorien tager udgangspunkt i, at ’country image’ er den 

indflydelse, som generaliseringer og opfattelser om et land har på en persons evaluering af landets 

produkter og brands (Jaffe & Nebenzahl, 2006: 37-38). I teorien lægges særligt vægt på, hvilken 

betydning oprindelseslandet spiller i forbrugeres købsbeslutning, og hvordan ny information kan ændre 

opfattelsen af et brand.  

 

En kombineret model for halo og summary effekter for country image 
Kilde: (Jaffe og Nebenzahl 2006:42) 

Initial country 
image (halo) 

Beliefs about 
attributes 

Brand 
attitudes 

Purchase 
decisions 

Purchase of 
Products 

Experience Familarity 
with attributes 

Revised 
country image 

Revised 
country image 

(summary) 

Beliefs about 
attributes 

Brand 
attitudes 

Purchase 
decisions 
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Jaffe & Nebenzahl taler om de to forskellige aspekter ’halo’ og ’summary effekt’ (se modellen ovenfor). 

’Halo effekt’ beskriver det forhold, hvor forbrugeren ikke har nogen viden om produkter fra et bestemt 

land. I disse situationer vil forbrugeren alligevel have bestemte forventninger til produktet fra landets 

image. ’Country image’ stammer fra al slags kontakt og erfaringer, forbrugeren har haft med landet. 

Forbrugeren skaber så at sige sin opfattelse af brandet baseret på opfattelsen af oprindelseslandet. 

’Summary effekt’ betyder derimod, at ’country image’ er baseret på erfaringer med et lands produkter 

og brands. Produktattributter fra en produktkategori overføres til andre produktkategorier med samme 

oprindelsesland. Forbrugeren benytter så at sige oplevelser med nogle produkter til at skabe ’country 

image’ og derigennem ’brand image’ for ukendte produkter (Jaffe & Nebenzahl, 2006: 38-39). Flere 

undersøgelser af teoriens forklaringsmodel af både Jaffe & Nebenzahl samt marketingprofessoren C. 

Min Han, som empirisk har afprøvet teorien, viser, at ved manglende produktkendskab til et lands 

produkter fungerer country image som en ’halo effekt’ (Han, 1989: 228; Jaffe & Nebenzahl, 2006: 40), og 

dermed tages mange købsbeslutninger på stereotype nationale billeder. 

I forlængelse af deres teori om, hvilken betydning oprindelseslandet har for købsbeslutninger, opstiller 

Jaffe & Nebenzahl en model for, i hvilke situationer det kan være en fordel at benytte oprindelseslandet 

i branding, når man entrerer nye markeder. Jeg benytter denne model i analysen af, om det vil være en 

fordel eller en ulempe for de tyske virksomheder inden for bæredygtigt byggeri at benytte 

oprindelseslandet i markedsføringen over for danske arkitekter.  

 Brand image 

Strong Weak 

M
ad

e-
in

 c
o

u
n

tr
y 

im
ag

e 

St
ro

n
g 

- Made-in country 

- Global brand 

- Made in country 

W
ea

k 

- Brand alone 

- Associated country 

decomposition 

- Country of design 

- Country of 

components 

- Neutralize country and 

brand 

- Price discount 

- Store private label 

- Contract manufacture 

- Quality controls 

- Niche markets 

Kilde: (Jaffe & Nebenzahl, 2006: 122) 

Modellens elementer består af ’brand image’ og ’made-in country image’. Modellen opererer med hhv. 

stærkt og svagt brand og ’made-in country image’. De forskellige anbefalede strategier opstår i 
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sammenspillet mellem brand og ’made-in country image’. Hvis virksomheden både har stærkt ’made-in 

country image’ og ’brand image’ (øverste venstre felt) er strategien at fremhæve både brandet og 

oprindelseslandet i markedsføringen. Hvis ’made-in country image’ er stærkt og ’brand image’ er svagt 

(øverste højre felt) er strategien at lægge vægt på oprindelseslandet. Hvis der består et svagt ’made-in 

country image’ men et stærkt ’brand image’ (nederste venstre felt) kan forskellige strategier vælges. 

Først og fremmest bør fokus være på brandet, men valget kunne også være at fokusere på designlandet1 

eller landet, hvor produktet er blevet samlet, eller produktet kunne få et navn, som skulle associere 

produktet med et andet land. Hvis virksomheden derimod har et svagt brand og et svagt ’made-in 

country image’ (nederste højre felt) er muligheden at vælge landeneutrale navne til produkter, at blive 

distribueret sammen med velkendte produkter eller gennem velkendte distributionskanaler, blive 

markedsført som private label eller gå ind på små markeder (Jaffe & Nebenzahl, 2006: 123-127). 

Ovenstående gennemgang af de teoretiske elementer ved oprindelseslandseffekt viser dermed, at et 

lands image antages at have stor betydning for brugen af det nationale tilhørsforhold i markedsføringen 

af produkter og brands. Afhængigt af et lands image præsenterer teorierne forskellige muligheder for at 

vælge at benytte eller undertrykke det nationale tilhørsforhold i markedsføringen af produkter.  

3.2 ’Nation branding’ 
Analysens teoretiske baggrund suppleres af teorier inden for ’nation branding’. Disse er velegnede til at 

forklare, hvordan nationers omdømme opstår og aktivt kan benyttes. I denne afhandling kan de være 

med til at forklare, hvordan den tyske stat kan hjælpe til med at styrke eksporten af bæredygtigt byggeri 

til Danmark.  

’Nation branding’ beskæftiger sig med markedsføringen af nationer. Ifølge Wally Olins har nationer altid 

markedsført sig. Tidligere drejede det sig om udbredelse af den nationale identitet, national historie 

eller det nationale billede. I dag må nationerne også konkurrere for at opnå turisme, investeringer og 

eksport, og ifølge Olins benævnes fænomenet ’nation branding’ (Olins, 2003: 150, 152).  

Olins beskriver ’nation branding’ som:  

”Each nation now seeks to promote its individual personality, culture, history and values, 

projecting what may be an idealized but immediately recognizable idea of itself for 

economic as well as political purposes.” (Olins, 2003: 158-159).  

                                                           
1 Jaffe & Nebenzahl arbejder i deres teori omkring oprindelseslandseffekt med forskellige delkomponenter, 

eksempelvis ’designed-in country’, ’assembled-in country’, ’production country’ (Jaffe & Nebenzahl, 2006: 29), 

hvorfor det vil være en mulighed at fokusere på andre associaserede lande end ’made-in-country’.          
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Andre arbejder med den bredere definition ’place branding’ og herunder også ’country branding’ (Jaffe 

& Nebenzahl, 2006), og i Anholts terminologi benævnes begrebet ’Competitive Identity’. Tidligere 

brugte Anholt også begrebet ’nation branding’, da han sammenstiller et lands omdømme med en 

organisation eller et produkts ’brand images’. I sin forskning, som stadig i høj grad tager sit 

udgangspunkt i ’brand management’, er han dog kommet frem til, at markedsføringen af nationer 

nærmere har at gøre med national identitet og ønsket om konkurrenceevne end med branding i 

oprindelig betydning, hvorfor begrebet ’Competitive Identity’ i hans optik er mere dækkende (Anholt, 

2007: xi).  

’Competitive identity’ består af 6 kanaler, som nationen kommunikerer til omverdenen med, og som 

derfor er med til at skabe nationens image. Når staten har godt styr på sit eget image og formår at styre 

det, er der stor sandsynlighed for, at nationen kan opbygge og fastholde en konkurrencedygtig national 

identitet. De seks kommunikationskanaler er 1) turisme, 2) eksport brands, 3) politiske beslutninger, 4) 

hvordan investeringsmulighederne er i landet, og hvordan udenlandsk arbejdskraft tiltrækkes, 5) 

kulturelle aktiviteter og kulturel eksport og 6) nationens borgere (Anholt, 2007: 25-26). Anholts model 

for ’Competitive Identity’ er en del af afhandlingens teoretiske grundlag. Som teoretisk fundament 

benytter jeg den del af hans teori, der omhandler eksport for at give en overordnet forståelse af, hvad 

der er nødvendigt for at skabe et konkurrencedygtigt ’nation brand’. For at undgå forvirring vedholder 

jeg dog konsekvent at kalde begrebet ’nation branding’. 

Til forståelse af ’nation brandings’ kompleksitet vil jeg til supplering af Anholt også præsentere 

nedennævnte teoretikere inden for ’nation branding’. Keith Dinnie, som bredt arbejder med ’nation 

branding’ og de påvirkende fænomener som national identitet, tager i sin definition højde for aspekter 

som national identitet og nødvendigheden af, at et ’nation brand’ må omfatte mange forskellige 

facetter. ”… the unique, multi-dimensional blend of elements that provide the nation with culturally 

grounded differentiation and relevance for all of its target audiences.” (Dinnie, 2008: 15). 

Brandingeksperten Kevin Lane Keller arbejder overordnet med branding og altså ikke direkte med 

’nation branding’. Men i hans CBBE-perspektiv (Costumer Based Brand Equity) er brands noget, som 

består i forbrugernes sind, og regeringer over hele verden forsøger i højere grad at styre deres ’nation 

brands’, så de fremstår mere attraktive i forbrugernes øjne, end hvis ’nation brandet’ blev overladt til at 

bestå af forbrugernes stereotype forestillinger (Dinnie, 2008: 139).  

Ifølge Jaffe & Nebenzahl optræder ’nation branding’, når et land bruger marketingstrategier til at 

promovere landets image, produkter, attraktivitet i turisme og udenlandske investeringer. ’Nation 
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branding’ består af at udvikle et image baseret på landets positive kerneværdier og kommunikere dem 

internt og eksternt (Jaffe & Nebenzahl, 2006: 138).  

3.2.1 Aspekter og interessenter i ’nation branding’ 

Som det fremgår af ovenstående, er ’nation branding’ et komplekst fænomen. I det følgende afsnit vil 

jeg præsentere Dinnies model for forskellige aspekter ved ’nation branding’, samt hvordan man kan 

benytte ’nation branding’.  

Et vigtigt aspekt at holde sig for øje er, at selvom mange nationer i dag brander sig og dermed ønsker at 

fremkomme med et bestemt billede af sig selv, kan der være forskel på en nations identitet og så det 

image, som forbrugerne eller andre modtagere af ’nation branding’ har af en nation. Dinnie nævner i 

denne forbindelse tre parametre, som spiller en rolle ift. national identitet og nationalt image (se model 

på næste side). Først er der ’nation brandets’ identitet, som består af alt lige fra tradition, historie og 

sprog til kultur, uddannelse og arkitektur. Dernæst er der kommunikationsvejene, hvori ’nation 

brandets’ identitet udbredes. Disse kan være alt lige fra brandet eksport til sportsevents og 

udenrigspolitik. Den sidste parameter består i det reelle ’nation brand image’. Her er fokus på 

modtagerne af ’nation brandingen’ fra egne til udenlandske forbrugere og fra investorer til udenlandske 

regeringer (Dinnie, 2008: 49). Forskellige nationer kan ud fra Dinnies model vælge at fokusere på nogle 

bestemte områder, som de særligt ønsker at fremhæve. Modellen er velegnet i denne afhandling, da 

den giver en forståelse for sammenhængen mellem identitet og image og præsenterer en række af de 

kommunikationskanaler, som nationer kan benytte sig af. 

 

Kilde: (Dinnie, 2008: 49) 
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3.2.2 Opbygningen af stærke ’nation brands’ 

Nationer sender dagligt millioner af ”billeder” i form af politiske beslutninger, produkter, kultur mm. 

(Olins, 2003: 169), og med så mange forskellige afsendere kan det være svært at styre, hvordan 

nationen tager sig ud hos modtagerne. Dinnie taler netop om, hvordan man kan styre sit image og opnå 

en større korrelation mellem den faktiske identitet og imaget. En mulighed for at håndtere sit image 

udadtil og dermed ”at styre” sin ’nation branding’ er bl.a. at have en model for, hvordan den samlede 

’nation branding’ fremstår (Dinnie, 2008: 199). Dinnie opstiller hertil en model, der benyttes som 

redskab til at forstå, hvordan en nation kan opbygge et stærkt ’nation brand’, og er derfor velegnet i 

denne afhandling. 

 

The nation brand architecture model 
Kilde: (Dinnie 2008: 200) 

Dinnies præsentation af måden at håndtere brands på er oprindeligt møntet på virksomheder. Dinnie 

benytter dog også modellen til nationer. Modellen viser en måde, hvorpå nationer kan indrette deres 

’nation branding’ i tre forskellige niveauer. Der er den mulighed, at nationen benytter sig af ét samlet 

brand for alt. Dette udgøres af modellens øverste niveau, et såkaldt ’umbrella brand’. Næste mulighed 

fremgår af modellens andet niveau, hvor individuelle brands har deres egne brandnavne men stadig er 

tæt knyttet til det overordnede brand. Modellens tredje niveau udgøres af den mulighed, at der består 

helt individuelle brands uden noget sammenfald med det overordnede brand (Dinnie, 2008: 198). Inden 

for ’nation branding’ er ’umbrella brandet’ hele nationen og de nederstliggende brands kan være byer, 

regioner, særlige sektorer mm. Det mellemliggende niveau med ’endorsed brands’ kan udgøres af 

eksempelvis nationens turist- eller eksportindsats (Dinnie, 2008: 199). 

’Nation branding’ er som oven for beskrevet en vigtig del af mange nationers ønske om stærkere 

international konkurrencedygtighed. Teoretikerne præsenterer flere forklaringselementer for ’nation 

branding’, som vil ligge til grund for analysen. 
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3.3 Image og stereotyper 
Som ovenstående fremstilling af de teoretiske elementer i oprindelseslandseffekt og ’nation branding’ 

viser, spiller image en helt afgørende rolle. Ifølge marketingforsker ved det Tekniske Universitet i 

Dresden Robert Mai styres et lands oprindelseslandseffekt af landets image (Mai, 2011: 97). Et vigtigt 

begreb i behandlingen af ’nation branding’ og oprindelseslandseffekt er derfor image, og hvordan image 

i forbrugerens øjne stemmer overens med nationens selvopfattelse.  

Ifølge Jaffe & Nebenzahl “ an image is comprised of the subjective perception of the person about the 

object.” (Jaffe & Nebenzahl, 2006: 14). Billedet består dermed af forbrugerens subjektive opfattelse. De 

nævner endvidere, at disse mentale billeder ikke nødvendigvis stemmer overens med produktets 

objektive egenskaber. På samme måde definerer Anholt, at et brand image er et mentalt billede: ”… the 

perception of the brand that exists in the mind of the consumer or audience… “ (Anholt, 2007: 5).  

Undersøgelser fra flere teoretikere viser, at virksomheder bruger det nationale tilhørsforhold til at skille 

sig ud blandt andre mærker på den globale scene, og at forbrugere benytter stereotype billeder af 

nationer for hurtigt at kunne vælge mellem alskens produkter (Csaba, 2005: 143). Når vi har med 

subjektive opfattelser af image og nationer at gøre, kan nationale stereotyper derfor også spille en rolle 

for opfattelsen af den enkelte nation og dermed for oprindelseslandseffekten.  

Stereotyper er ifølge professorerne i marketing og ‘international business’ Chattalas, Kramer & Takada 

”beliefs about the characteristics, attributes and behaviors of certain groups.” (Chattalas, Kramer & 

Takada, 2008: 58), og ifølge Anholt spiller de ind på vores adfærd i forhold til steder, deres produkter og 

deres befolkninger.  

”We all navigate through the complexity of the modern world armed with a few simple  

clichés, and they form the background of our opinions […] These clichés and stereotypes – 

whether they are positive or negative, true or untrue – fundamentally affect our behavior 

towards other places and their people and products.” 

(Anholt, 2007:1) 

Ifølge Jaffe & Nebenzahl, som har undersøgt hvordan image opstår, og professor i engelsk  virksomheds-

kommunikation Michael Hinner, som har undersøgt stereotyper i forhold til oprindelseslandseffekt, 

opstår image og stereotyper på en meget identisk måde. Hinner mener, at når viden organiseres, sker 

det ligesom ifølge Jaffe & Nebenzahl gennem kategorisering, hvor bl.a. manglende informationer 

udfyldes individuelt af den enkelte som en form for generalisering. Kategorisering medfører ifølge 

Hinner tab af information, og kategorisering kan dermed øge eller reducere forskellighederne mellem 
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grupper. Ofte sker dog det, at man ved ny kategorisering leder efter særlig info, som passer ind i de 

allerede etablerede kategorier (Hinner, 2010: 49).  

Hinner arbejder med stereotyper og oprindelseslandseffekt i købsbeslutningen. Han nævner, at 

stereotyper øver indflydelse på, hvordan folk tænker om et bestemt land og dermed også, hvordan man 

interagerer med indbyggerne (Hinner, 2010: 49). Desuden fremhæver han det aspekt, at nationale 

stereotyper har betydning i købssituationen på den måde, at forbrugere ofte benytter disse stereotyper 

som et symbol på nogle bestemt opfattede kvaliteter, der ofte binder sig til bestemte produktkategorier 

(Hinner, 2010: 53). Hvis en bestemt produktkategori har positive associationer med et bestemt 

oprindelsesland, kan produkter fra produktkategorien benytte sig af den positive oprindelseslandseffekt 

pga. ’halo effekten’. Hvis en producent kommer fra et land med negative associationer i en bestemt 

produktkategori, kan han forsøge at markedsføre produktet som tilhørende et andet oprindelsesland. 

Ved meget anerkendte brands er det, ifølge Hinner, ikke nødvendigt at benytte sig af oprindelseslandet i 

markedsføringen (Hinner, 2010: 55). På baggrund af Hinners forslag til, hvilken betydning stereotyper 

spiller for oprindelseslandseffekten, er hans teori velegnet til besvarelse af afhandlingens 

problemstilling, hvorfor den her benyttes.  
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4. Bæredygtigt byggeri i Tyskland 

For at opnå en forståelse af, hvad den tyske branche ser som sine styrker og ønsker til image i udlandet 

samt hvilke muligheder, der er for forbedring af den tyske indsats inden for ’nation branding’ og 

eksportfremme af branchen, vendes blikket nu mod den tyske branche for bæredygtigt byggeri. Den 

samlede ‘nation branding’-indsats i Tyskland præsenteres først i kapitlet for at give en forståelse af, 

hvilken sammenhæng markedsføringen af bæredygtigt byggeri indgår i, og hvilke virkemidler den tyske 

stat benytter for at hjælpe virksomhederne på vej. Herunder præsenteres udvalgte dele af den samlede 

’nation branding’-indsats, og der kigges på Tysklands image i verden for at give en forståelse for landets 

overordnede status. I dette afsnit benyttes sekundær empiri i form af flere rapporter fra bl.a. 

Bundesministerium für Technik und Wirtschaft og Simon Anholts ’Nation Brands Index’. 

På baggrund af Dinnies opstilling af identitetens betydning for en nations image er fokus for kapitlet 

dernæst branchen for bæredygtigt byggeri, og hvordan denne anser begrebet, udbredelsen og styrkerne 

i branchen. Afsnit 4.2 indledes med en beskrivelse af, hvordan bæredygtigt byggeri opfattes fra den 

tyske stats side for at give en fornemmelse af, i hvilken kontekst den tyske branche befinder sig. 

Dernæst rettes fokus mod branchens selvopfattelse inden for begrebet bæredygtigt byggeri og 

udbredelsen af bæredygtigt byggeri. Herunder præsenteres den tyske certificeringsordning, DGNB. 

Dernæst følger afslutningsvist en analyse af, hvilke styrker den tyske branche ser hos sig selv og i forhold 

til udenlandske konkurrenter.  

Fundamentet for kapitlets andet hovedafsnit er analyser af primær og sekundær empiri. Den primære 

empiri består af de kvalitative interviews med de tyske brancheeksperter. Analysen af interviewene 

præsenteres løbende i de afsnit, hvor den finder anvendelse. Interviewene analyseres og benyttes til at 

vise den tyske branches selvopfattelse. Der inddrages løbende citater fra interviewene. Den sekundære 

empiri inddrages løbende efter den primære empiri til at underbygge interviewene. Den sekundære 

empiri består af flere rapporter.  

Resultaterne af kapitlets to første hovedafsnit sammenholdes i afsnit 4.3, hvor forskelle og ligheder 

mellem ’nation branding’-indsatsen og selvopfattelsen i branchen sammenlignes, og det vurderes, om 

’nation branding’-indsatsen stemmer overens med branchens selvopfattelse, og om den eventuelt 

kunne ændres.  

4.1 Det tyske ’nation brand’ 
Den tyske stat iværksatte i 2005 kampagnen ’Germany – Land of Ideas’. Kampagnens formål er at 

brande den tyske nation internt og eksternt og derigennem skabe et positivt image af Tyskland i verden. 
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Kampagnens slogan henviser til, at Tyskland har en lang historie af store tænkere, musikere, kunstnere, 

produkter og ingeniører. Kampagnen består af et samarbejde mellem staten og erhvervslivet (Land der 

Ideen, 2012d). Foruden kampagnens slogan er designet gennemgående karakteriseret af farverne fra 

det tyske flag, sort, rød og gul, og mere præcist udgør tre dahliablomster i hhv. sort, rød og gul 

kampagnens logo. Kampagnens slogan er ophavsretligt beskyttet, så ikke også andre nationer kan være 

ideernes land (Land der Ideen, 2012b).  

Bevæggrundene for kampagnen ’Germany - Land of Ideas’ kan forklares vha. Dinnies model for 

korrelationen mellem national identitet og nationalt image. ’Land of Ideas’ skal ses som essensen af den 

tyske identitet, som staten gennem forskellige kanaler forsøger at kommunikere til omverdenen og 

derigennem skabe et positivt image af Tyskland i verden. Den identitet og de værdier, der er i fokus, er 

ideerne. Det være sig både inden for kultur, produktion og viden.  

Jeg vil kort forlade Dinnies model for at gøre holdt ved Anholts forklaringsmodel til at skabe et 

succesfuldt ’nation brand’. For at skabe et succesfuldt ‘nation brand’ lægger Anholt de seks områder 

eksport brands, borgerne, investeringer, kultur, turisme og politiske beslutninger til grund for, hvordan 

staten bør tilrettelægge sin indsats. Af disse seks fokuserer den tyske kampagne på fire udvalgte, nemlig 

eksport brands, investering, kultur og borgerne. Fokus i kampagnen ligger altså ikke på de politiske 

beslutninger og ej heller direkte på turisme, som Anholt også fremhæver som essentielle for en 

succesfuld ‘nation branding’-kampagne.   

Modsat Anholt, som mener, at alle seks parametre skal være til stede i en ‘nation branding’-kampagne 

for at sikre så stor en succes som muligt, betoner Dinnie, at staten kan udvælge forskellige områder at 

koncentrere sin ‘nation branding’-indsats omkring. Dette er netop, hvad den tyske stat har valgt at gøre. 

Gennem tiden har kampagnens projekter ændret sig, og fokus har været på forskellige emner. Central 

for ‘nation branding’-indsatsen har dog altid været innovation (Land der Ideen, 2012e). 

Modellen på næste side viser, hvordan den tyske ‘nation branding’-kampagne ’Germany - Land of Ideas’ 

er realiseret. Nærmere kommentarer til modellen følger under modellen.  
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Egen fremstilling af den tyske ‘nation branding’-kampagne ’Germany – Land of Ideas’ 

på baggrund af Dinnies model for ’Nation Brands’ (Dinnie, 2008: 200). 

 

Overordnet for hele kampagnen er brandet ’Germany – Land of Ideas’. Under dette ’umbrella brand’ er 

der udviklet en række enkeltstående brands inden for de forskellige områder, som ‘nation branding’-

kampagnen retter sig imod. Disse brands er dog stadig knyttet til ’umbrella brandet’, da flere af 

kampagnerne bl.a. har slogans, der er opbygget på samme måde som ’umbrella brandet’ og derigennem 

binder sig til dette. Der har bl.a. været en kampagne rettet mod udenlandske investorer i New York, 

London og Tokyo (Land der Ideen, 2012a), flere kampagner rettet mod at tiltrække talenter inden for 

forskning og som studerende i Tyskland (Land der Ideen, 2012f; Land der Ideen, 2012g). Der udvikles 

hele tiden nye projekter, og nogle lukkes også ned. Flere af projekterne henvender sig også til de tyske 

borgere. Inden for eksportdelen af kampagnen findes projektet ’Innovation from Germany’, som sætter 

fokus på Tysklands ekspertise inden for områderne transport, byggeri og byudvikling (Land der Ideen, 

2012c). Særligt denne del af kampagnen er relevant for denne afhandling, som netop forholder sig til 

Tysklands indsats inden for bæredygtigt byggeri. Som et selvstændigt brand findes, som det ses i 

figurens nederste niveau, bl.a. eksportfremmeprojektet ’Energy Efficiency – Made in Germany’ (EEF-

projektet), som forklares nærmere i afhandlingens næste afsnit.  

4.1.1 EEF-projektet ’Energy Efficiency – Made in Germany’ 

‘Energy Efficiency – Made in Germany’ er et statsligt eksport- og markedsføringstilbud til tyske 

producenter af energieffektive produkter og udbydere af serviceydelser inden for denne branche, som 
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ønsker at eksportere. Virksomheder inden for bæredygtigt byggeri falder også inden for kategorien, 

hvorfor netop dette projekt er relevant at kigge på i afhandlingen.  

Tilbuddet er et komplet tilbud under det tyske ministerium for økonomi og teknik (Bundesministerium 

für Wirtschaft und Technik), som giver mulighed for forretningsrejser, informationsmøder, deltagelse på 

messer, indkøbsrejser mm. Desuden omfatter tilbuddet, at man kan benytte sig af det fælles brand, 

’Energy Efficiency – Made in Germany’, som er præget i de tyske nationalfarver gul, sort og rød 

(Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 2012a).  

Fordelene ved det fælles brand er ifølge ministeriet, at det indgyder et positivt image som følge af 

Tysklands ry som eksportnation. Desuden vil virksomhederne profitere af at være tilsluttet et statsligt 

initiativ og derigennem være legitimeret af den tyske stat. Det fælles brand vil også opnå en 

selvforstærkende effekt, jo mere det bliver brugt, og det vil bidrage til at styrke Tysklands position som 

en førende, innovativ spiller inden for energieffektivitet (Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie, 2009). Interviewet med adm. direktør for energiewaechter, Thorsten Gusek, viste desuden, 

at erfaringen med initiativet er, at det fælles brand er blevet aldeles godt modtaget. Nogle virksomheder 

foretrækker at benytte det fælles brand frem for egne brands, og rundt omkring i verden bliver ’Made in 

Germany’ stadig positivt opfattet (bilag 1), hvilket styrker incitamentet til at benytte dette label. 

For at blive i Dinnies forståelsesramme omkring national identitet og image kan den tyske 

eksportfremmeindsats ses som en udvælgelse af en af de parametre, som udgør en ‘nation branding’-

kampagne. Herunder kan modtagerne også karakteriseres på baggrund af Dinnies opstilling af de 

forskellige modtagere af ’nation branding’-indsatser. Med eksportfremmeprojektet henvender de tyske 

virksomheder sig til forskellige interessenter på eksportmarkederne, som er mål for den samlede 

eksportindsats i rammerne af EEF-projektet. Modtagerne vil have et billede af, hvordan de tyske 

virksomheder er; det såkaldte image. Med et eksportfremmeprojekt som dette ønsker den tyske stat 

som ovenfor beskrevet at styrke de tyske virksomheder og give interessenterne på eksportmarkederne 

et positivt billede af de tyske virksomheder. Som Dinnie nævner, kan der dog godt være et andet image 

blandt modtagerne af kampagnen på eksportmarkederne end den identitet, som afsenderne selv tager 

med sig (Dinnie, 2008: 49). Denne mulige forskel analyseres nærmere i afhandlingens afsnit 5.3. 

4.1.2 Tysklands generelle omdømme i verden 

Til at give et billede af hvordan et land opfattes i resten af verden, har Simon Anholt siden 2005 

undersøgt en række landes omdømme i verden. Anholts ’Nation Brands Index’ måler årligt 50 nationers 

omdømme gennem en internetundersøgelse blandt 20.000 respondenter fordelt på 20 lande. Hvis man 
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kigger kontinuerligt på undersøgelsens resultater, kan den også sige noget om, hvordan en ’nation 

branding’-kampagne kan ændre et lands omdømme. På denne baggrund belyses Tysklands generelle 

omdømme i verden kort i dette afsnit.  

De 50 undersøgte nationer vurderes bl.a. på de parametre, som Anholt også bruger i sin ‘nation 

branding’-teori– turisme, kultur, eksport, mennesker, investeringer og indvandring samt politiske 

beslutninger(se kapitel 3). Overordnet viser Anholts ’Nation Brands Index’, at Tyskland har forbedret sit 

omdømme i verden, efter ‘nation branding’-kampagnen ’Germany – Land of Ideas’ blev iværksat.  

I 2005 indtog Tyskland plads 7 i ’Nation Brands Index’. Tyskland scorede højt inden for parametrene 

politiske beslutninger, eksport og investeringer, og det tyske folk ansås også positivt, dog nærmere som 

gode ansatte end som gæstfrie og sympatiske mennesker. Inden for turisme og kultur scorede Tyskland 

ikke særlig højt i 2005 (Anholt, 2005: 65). De nyeste tal fra 2012 viser, at Tyskland ligger på en væsentligt 

højere plads med sin placering som nr. 2 (GFK, 2012). I 2012 udmærker Tyskland sig særligt ved at score 

højt inden for områderne økonomi og investering (videnskab og teknologi), og landet associeres med 

innovation, et godt forretningsklima, produkters høje kvalitet og kreativitet (German Missions in the 

United States, 2012).  

Allerede i 2007 var Tyskland steget til en plads 2 på indekset frem for plads 7 i 2005. ‘Nation branding’-

kampagnen ’Germany – Land of Ideas’ blev søsat i 2005. Om det er konsekvenser af denne kampagne, 

Tysklands store eksponering i forbindelse med VM i fodbold i 2006, der afholdtes i Tyskland, eller andre 

faktorer, som resulterer i Tysklands forbedrede ‘nation brand’, ligger ikke inden for denne afhandlings 

undersøgelsesfelt. Det kan dog konkluderes, at Tyskland nyder et væsentlig bedre samlet omdømme i 

verden i dag end i midt nullerne.  

At Tyskland har et ‘nation brand’ med stor værdi understøttes også af Tysklands generelt gode score i 

det britiske BBC World Services årlige undersøgelse af forskellige nationers opfattede indflydelse i 

verden. Siden 2008 har BBC World Services foretaget undersøgelsen, og den seneste undersøgelse fra 

årsskiftet 2010/2011 har knap 30.000 respondenter fra 27 forskellige lande. I denne undersøgelse svarer 

respondenterne, at Tyskland er det af de undersøgte lande, som har den største positive indflydelse i 

verden. Tyskland har stabilt indtaget denne position siden den første undersøgelse i 2008 (BBC World 

Service, 2011: 3, 26).  

4.2 Den tyske branche for bæredygtigt byggeri  
Efter analysen af den tyske ’nation branding’-indsats inden for bæredygtigt byggeri følger i dette afsnit 

en analyse af den tyske branche for bæredygtigt byggeri. Analysen tager sit udgangspunkt i Dinnies 
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model for samspillet mellem en nations identitet og image. Som led i en undersøgelse af mulighederne 

for den tyske branche for bæredygtigt byggeri for at benytte det nationale tilhørsforhold i 

markedsføringen over for danske arkitekter finder jeg det relevant at undersøge den tyske branches 

egen opfattelse af branchen og styrkerne med fokus på det øverste niveau i Dinnies model (identiteten). 

Denne form for ’nation branding’-kampagne kan i Dinnies model karakteriseres som en af 

kommunikationskanalerne, nemlig ’branded exports’. Branchens selvopfattelse er særlig relevant at 

undersøge, fordi det vil være interessant at få belyst, om der er forskelle i selvopfattelsen og opfattelsen 

af branchen blandt danske arkitekter.  

Afsnittet indledes med en præsentation af den tyske stats forståelse af bæredygtighed og bæredygtigt 

byggeri for at give en forståelse for den kontekst, som den tyske branche opererer i. Dernæst behandler 

afsnittet branchens opfattelse af bæredygtigt byggeri, udbredelsen i Tyskland og de selvopfattede 

styrker. Til støtte for den primære empiri, som løbende præsenteres i de forskellige afsnit, inddrages 

løbende sekundær empiri.  

4.2.1 Bæredygtighedsbegrebet i Tyskland 

Bæredygtighed er i dag et ord, man hører mange forskellige steder, og ofte er det måske ikke fuldt ud 

klart, hvad der menes med bæredygtighed. De fleste er klar over, at det er noget med ikke bare at bruge 

løs af de ressourcer, vi har her på Jorden, men så går forståelsen ofte heller ikke videre. Med sin rapport 

’Vores fælles Fremtid’ kom Brundtland-Kommissionen i 1987 med en definition af, hvad bæredygtighed 

er. Brundtland-Kommissionen med den forhenværende norske statsminister Gro Harlem Brundtland i 

spidsen udgjorde FN’s kommission for Miljø og Udvikling. Rapporten omhandler forskellige store 

miljøkriser og løsningsforslag på kriserne. I rapporten udgør en bæredygtig udvikling en udvikling, ”som 

opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at dække deres 

behov i fare.” (Brundtland-kommissionen, 1987: 51). Rapporten lægger vægt på, at en bæredygtig 

udvikling består af de tre aspekter økonomi, økologi og det sociokulturelle (Brundtland-kommissionen, 

1987: 46). De tre aspekter er bundet ind i hinanden, fordi udviklinger på det ene område nødvendigvis 

påvirker de andre.  

I Tyskland blev der for alvor sat fokus på bæredygtighed, da den nationale bæredygtighedsstrategi 

(’Nationale Nachhaltigkeitsstrategie’) blev godkendt i 2002. I strategien fokuseres der på en bæredygtig 

udvikling af flere forskellige politikområder, og strategien skal bidrage til en adfærdsændring hos 

virksomheder og borgere (Die Bundesregierung, 2002: 4). Strategien står ikke alene men er siden 2002 

blevet suppleret af flere forskellige opfølgende rapporter, de såkaldte ’Fortschrittsberichte’. Den seneste 

’Fortschrittsbericht’ udkom sidste år og regulerer bl.a. området energieffektivisering (Die 
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Bundesregierung, 2012b: 24, 29). Også området bæredygtigt byggeri udgør en del af rapporten, da der 

fremlægges initiativer til at fremme bæredygtigheden i byggeriet, bl.a. ved en forhøjelse af 

renoveringsandelen til årligt 2 % af bygningsmassen. Ved renoveringerne skal der være særligt fokus på 

energieffektiviseringer og energetisk sanering (Die Bundesregierung, 2012b: 147, 149).  

Som yderligere opfølgning og uddybning af bæredygtigheden i byggeriet udgav det tyske ministerium 

for transport, byggeri og byudvikling (’Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung’) i 2011 

en håndbog i bæredygtigt byggeri, ’Leitfaden Nachhaltiges Bauen’. Håndbogen giver anvisninger på, 

hvad bæredygtigt byggeri er, og hvordan det måles.   

Da håndbogen lægger sig op af den nationale tyske bæredygtighedsstrategi, er bæredygtighed også i 

håndbogen baseret på Brundtland-Rapportens definition af bæredygtighed med aspekterne økonomi, 

økologi og sociokulturelle aspekter. Håndbogen opstiller følgende mål for de tre aspekter på baggrund 

af brugen inden for bæredygtigt byggeri:  

 Økonomi: minimering af bygningers livscyklusomkostninger, opnåelse af kapital eller værdi, 

forbedring af den samlede lønsomhed 

 Økologi: beskyttelse af de naturlige ressourcer og økosystemet 

 Det sociokulturelle: bevaring af sikkerhed, sundhed og veltilfredshed, garanti for funktionalitet 

og sikring af bygningens kunstneriske og byplanmæssige udtryk 

(Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 2011: 14) 

Udover de ovennævnte klassiske kvaliteter i bæredygtigt byggeri inkluderer det tyske ministerium også 

den tekniske kvalitet og proceskvaliteten. Disse to fænomener går på tværs af de tre andre kvaliteter. 

Den tekniske kvalitet fordi denne skal sikres inden for alle tre områder. Denne har at gøre med 

kvaliteten i den tekniske udføring som eks. brand- og varmebeskyttelse og sikring af bygning og 

arbejdere undervejs i byggeprocessen (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 

2011: 35).  Den processuelle kvalitet går på tværs af de tre førstnævnte kvaliteter, fordi den omhandler 

planlægningsprocessen, gennemførelsen af byggeriet og kvaliteten i forberedelsen af ledelsen 

(Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 2011: 37). Begge de to nævnte områder 

yder indflydelse på både de økonomiske, økologiske og sociokulturelle aspekter.  

Det overordnede mål med denne karakterisering af bygninger er at optimere bygningen igennem den 

fulde livscyklus for at minimere energi- og ressourceforbruget, belastningerne på miljøet og til at 

forbedre den samlede lønsomhed. Meningen er, at man kigger på hele bygningens livscyklus ved 

opførelse af nye bygninger eller renovering af nuværende bygninger. Dermed skal der tages hånd om 
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alle faserne planlægning, byggefasen, bygningens brugstid og nedrivning (Bundesministerium für 

Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 2011: 15-16). Med udgivelsen af håndbogen trådte også et nyt 

certificeringssystem i kraft. Systemet er udviklet i samarbejde med det tyske Råd for bæredygtigt 

byggeri, ’Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen’ (DGNB), og er kendt som BNB-systemet, 

’Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen’. Certificeringssystemet tager sit udgangspunkt i de fem ovenfor 

nævnte aspekter (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 2011: 43-44) og lægger sig 

dermed tæt op ad DGNB’s eget certificeringssystem (se afsnit 4.2.4 for yderligere information om 

DGNB). DGNB’s system kan benyttes til mange forskellige bygningsgrupper som eksempelvis hospitaler, 

kontorbygninger, boliger og hoteller i hele verden. Derimod kan BNB-systemet indtil videre kun benyttes 

til tyske kontorbygninger og ved ønske om at benytte systemet, skal man indhente tilladelse fra 

ministeriet (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 2010: 1642).  

Ovenstående viser, at den tyske stat arbejder med et omfattende begreb for bæredygtigt byggeri, som 

tilgodeser fem aspekter inden for byggeriet; det økonomiske, det økologiske, det sociokulturelle, det 

tekniske og det processuelle. Bæredygtighed fylder noget inden for flere forskellige politikområder, som 

staten fra 2002 har haft fokus på. Overordnet set er bæredygtighed i Tyskland karakteriseret ved 

Brundtland-rapportens tre fokusområder økonomi, økologi og det sociokulturelle.  

4.2.2 Branchens opfattelse af bæredygtigt byggeri 

I en større undersøgelse af hvordan den tyske branche for bæredygtigt byggeri opfatter sig selv, finder 

jeg det relevant også at se på branchens opfattelse af fænomenet bæredygtigt byggeri. Dette aspekt 

undersøges gennem de kvalitative interviews med de tre tyske brancheeksperter. Som nævnt i 

afhandlingens metodeafsnit er de kondenserede interviewresultater indsat i et display for at skabe et 

overblik over alle aspekterne af respondenternes svar. Displayet for opfattelsen og forståelsen af 

bæredygtigt byggeri ses herunder og fortsætter på næste side.  

 Frank Heinlein,  
DGNB 

Joachim Simon, Hauptverband der 
deutschen Bauindustrie 

Thorsten Gusek, 
energiewaechter 

Green building Ikke det samme som 
bæredygtighed. Fokus 
på det økologiske.  

Det samme som bæredygtighed. 
Begreb fra LEED. 

Intet kendskab til green 
building. 

Bæredygtigt 
byggeri 

Bred definition: 
økonomi, økologi, det 
sociokulturelle, 
samfundsmæssige og 
tekniske aspekter. Fokus 
på en bygnings fulde 
livscyklus. Overvejelser 
om, hvor energi bruges 
og spares er vigtige. 

Økonomi, økologi og sociokulturelle 
aspekter. Overordnet at styrke 
lønsomheden: altså at ressourcerne 
ikke opbruges.  
Vinder indpas. Brugeradfærd spiller 
rolle for bæredygtigt byggeri. 

Bæredygtigt byggeri er mere 
omfattende end 
energieffektivt byggeri. 
Omfatter bæredygtigheden i 
hele bygningens livscyklus – 
ikke kun i brugstiden. Økologi, 
genbrug, nedrivning og 
byggeaffaldet er også del af 
begrebet bæredygtigt byggeri. 
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Vinder indpas. Angår 
særligt Hochbau 
(byggeri over 
fundamenthøjde). 

Energieffektivt 
byggeri 

Vigtig del af bæredygtigt 
byggeri, men ikke det 
samme. Risiko for fokus 
kun på øjeblikkeligt 
energiforbrug.  

Ikke det samme som bæredygtighed, 
men vigtig del af det. Opfattes ofte 
som det samme som bæredygtigt 
byggeri, selvom det ikke forholder sig 
sådan. 

Ved energieffektivt byggeri 
ligger fokus kun på 
bygningens brugstid. 
Energieffektivt byggeri er del 
af bæredygtigt byggeri. 
 

Kilde: egen fremstilling 

I interviewene bliver respondenterne spurgt ind til tre forskellige begreber, som ofte benyttes, når talen 

falder på emnet bæredygtigt byggeri. Det drejer sig om bæredygtigt byggeri, energieffektivt byggeri og 

green building. Der spørges ind til disse begreber for at komme til en forståelse af, hvordan branchen 

opfatter fænomenet bæredygtigt byggeri og de eventuelle forskelle til lignende fænomener. 

Spørgsmålene er i interviewet benyttet som indledende spørgsmål og giver respondenterne mulighed 

for at komme med deres umiddelbare holdning. Derefter har jeg stillet fortolkende spørgsmål for en 

videre uddybning af korrelationen mellem begreberne. På trods af de åbne spørgsmål, som stilles for at 

vise respondenternes umiddelbare holdning til emnerne, vælger jeg at få respondenterne til at definere 

flere forskellige begreber, fordi mange begreber bruges i flæng inden for bæredygtigt byggeri. Jeg 

ønsker derfor med spørgsmålene at undersøge begreberne og de eventuelle forskelle og få de tyske 

respondenter til at tage stilling.  

Resultaterne af interviewene viser, at respondenterne er enige om begrebet bæredygtigt byggeri. Her 

mener alle tre respondenter, at begrebet bæredygtighed hviler på de samme egenskaber, som 

Brundtland-rapporten lægger vægt på. De økonomiske, økologiske og sociokulturelle faktorer. To af de 

tre respondenter nævner desuden DGNB’s definition af bæredygtigt byggeri og har derfor en bredere 

definition af bæredygtigt byggeri, som også inkluderer processuelle og tekniske aspekter. Én respondent 

nævner eksplicit vigtigheden af at betragte en bygnings fulde livscyklus, hvilket også er et naturligt 

aspekt af DGNB’s definiton. Dermed kan det siges, at bæredygtigt byggeri opfattes som dækkende en 

bygnings fulde livscyklus fra planlægning, opførelse og brugstid til nedrivning. Alle tre respondenter 

nævner ligeledes, at der er forskel på bæredygtigt og energieffektivt byggeri, selvom begreberne ofte 

sammenblandes.  

Forskellen mellem de to fænomener består i, at energieffektivt byggeri er en del af bæredygtigt byggeri 

(se display ovenfor). Det er dermed muligt at betragte bæredygtigt byggeri som et mere omfattende 

begreb end energieffektivt byggeri. Omkring energieffektivt byggeri nævner to af respondenterne 

energieffektiviteten i forhold til en bygnings livscyklus. Thorsten Gusek fra energiewaechter angiver, at 
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fokus udelukkende ligger på energiforbruget i bygningens brugstid og altså ikke som i bæredygtigt 

byggeri på hele bygningens livscyklus. Frank Heinlein fra DGNB nævner, at der er stor risiko for, at man 

ved energieffektivt byggeri kun kigger på energiforbruget i en bygnings brugstid og ikke i hele 

bygningens livscyklus. Begge nævner dette forhold for begrebsforståelsen af energieffektivt byggeri, 

men der er en mindre forskel i opfattelsen. Den ene angiver den kortere tidshorisont i energieffektivt 

byggeri som et definitorisk karakteristikum, hvorimod den anden udtaler, at den kortere tidshorisont 

kan være konsekvensen af energieffektivitet over for bæredygtigt byggeri. Alle tre respondenter er dog 

enige om, at energieffektivitet udgør en ganske væsentlig del af bæredygtigt byggeri. 

Foruden bæredygtigt byggeri og energieffektivt byggeri bliver respondenterne bedt om at tage stilling til 

begrebet ’green building’, som inden for områderne energieffektivitet og bæredygtigt byggeri også er et 

meget benyttet begreb. Denne definition er der ikke enighed om blandt respondenterne. Én respondent 

udtaler sig ikke om begrebet, og de to andre mener hhv., at ’green building’ i højere grad lægger vægt 

på de økologiske aspekter i byggeriet, og at begrebet er det samme som bæredygtigt byggeri. Joachim 

Simon fra organisationen for byggeindustrien mener, at begrebet stammer fra det amerikanske 

certificeringssystem LEED og dermed er et label. 

For den tyske branches opfattelse af bæredygtigt byggeri kan det altså sammenfattende siges, at 

fænomenet i sin grundsubstans opfattes som byggende på Brundtland-rapportens treenighed økologi, 

økonomi og det sociokulturelle. Desuden er den uddybede definition gennem ’Deutsche Gesellschaft für 

Nachhaltiges Bauen’, som yderligere lægger vægt på de processuelle og tekniske aspekter, relativt bredt 

funderet i den tyske branche. Branchen anser desuden energieffektivt byggeri som en vigtig del af 

bæredygtigt byggeri men sætter ikke lighedstegn mellem begreberne. Fokus for energieffektivt byggeri 

er ikke på hele bygningens livscyklus, som det er ved bæredygtigt byggeri.  

4.2.3 Udbredelsen af bæredygtigt byggeri i Tyskland 

Som i ovenstående afsnit udgør dataene for undersøgelsen i dette afsnit de kvalitative interviews med 

de tre tyske brancheeksperter. De er blevet spurgt ind til bæredygtigt byggeris udbredelse i Tyskland, og 

hvilke forventninger de har til markedet i fremtiden. Disse spørgsmål er relevante i forhold til 

afhandlingens problemformulering, fordi svarene også siger noget om branchens selvopfattelse. Igen 

har jeg ønsket at spørge åbent for at få så åbne og ærlige svar fra respondenterne, som ikke er farvet af 

mine spørgsmål.  Jeg har ønsket at sikre interviewets validitet ved at følge op på svarene og stille nye 

fortolkende spørgsmål (Kvale, 1997: 232).  
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 Heinlein 
(DGNB) 

Simon (Hauptverband der 
deutschen Bauindustrie) 

Gusek 
(energiewaechter) 

Bæredygtigt 
byggeris 
udbredelse 

Bæredygtigt byggeri er 
kendt i markedet. 
Fænomenet har vundet 
stort indpas de senere år. 
Debatten om bæredygtigt 
byggeri har ændret sig og 
videreudviklet sig til at ligge 
på et højere niveau. Dette 
viser, at fænomenet har 
vundet udbredelse. 

Love og regler tvinger os i EU 
til at bygge bæredygtigt. 
Bæredygtigt byggeri er 
udbredt pga. tilskud. Meget 
udbredt i offentligheden. 
Bæredygtighed bliver mere og 
mere til standard. 

 

Udviklinger i 
branchen 

Større fokus på 
bæredygtighed som følge af 
krisen. Bæredygtighed vil 
opnå større betydning.  

Produktudvikling og facility 
management, bæredygtighed 
er voksende.  

Fortsat udvikling i branchen 
pga. fortsat økonomisk pres 
(elpriserne stiger i 
gennemsnit 12 % i 2013) og 
udfasningen af atomkraft 
2022. Nødvendigt med 
energieffektivitet, da 
vedvarende energi ikke 
rækker. 

Kilde: egen fremstilling 

Interviewundersøgelsens resultater viser, at respondenterne opfatter bæredygtigt byggeri som et 

voksende fænomen i Tyskland. Således mener alle tre, at bæredygtigt byggeri vinder indpas i det tyske 

samfund (se display ovenfor). Respondenterne angiver forskellige årsager til denne udvikling, men alle 

årsagerne kendertegnes ved at være udefrakommende faktorer, som stimulerer markedet i retning af 

mere bæredygtigt byggeri i byggebranchen. Som årsager til udviklingen angives den økonomiske krise, 

lovgivningen i EU, tilskudsordninger, stigende el- og energipriser og udfasningen af atomkraft i 2022.   

Den økonomiske krise fremhæves af repræsentanten for DGNB at være årsag til den stigende interesse 

for bæredygtigt byggeri, fordi ”Gerade in der Krisensituation erkennen die Leute, wie wichtig 

nachweisbare Qualität ist.”. I modsætning til et fokus på hurtigt byggeri og hurtige penge før krisen, 

interesserer folk sig nu nærmere for bæredygtigheden og kvaliteten i byggeriet (bilag 2). Derimod 

lægger Joachim Simon fra den tyske interesseorganisation for byggeindustrien vægt på de høje krav, 

som stilles til den europæiske byggebranche gennem lovgivningen fra EU, som værende en af årsagerne 

til interessen for bæredygtigt byggeri. Han udtaler bl.a. at, ”die europäischen Richtlinien zwingen uns in 

Europa eigentlich sehr stark dazu, nachhaltiges Bauen zu berücksichtigen.“  Desuden mener han, at 

muligheden for finansiel støtte til energieffektivitet gennem den nationale bank KfW2 skaber incitament 

                                                           
2
 KfW Bankengruppe er en tysk bank, som er førende i verden inden for støtte af erhvervslivet. De støtter årligt 

borgere, erhvervsliv og staten i Tyskland, det tyske og europæiske erhvervsliv til bedre muligheder på de globale 
markeder samt sociale og erhvervsrettede fremskridt i ulande (KfW Bank, 2013). 
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til at bygge energieffektivt og bæredygtigt. Denne finansielle støtte finder han nødvendig for at tage det 

endelige skridt mod bæredygtighed i byggeriet (bilag 3).   

Gusek fra energiewaechter angiver målene sat i den tyske ’Energiewende’3 som grund til udviklingen 

mod mere energieffektivitet og bæredygtigt byggeri. ”[Die Branche] wird sich auch weiter entwickeln 

müssen, weil sich Deutschland das ehrgeizige Ziel gesetzt hat, bis 2022 aus der Atomkraft auszusteigen.“ 

(bilag 1). Konsekvenserne af ‚Energiewende‘ er, at strøm- og varmeforsyningen i Tyskland går over til 

vedvarende energi, og der sættes høje mål for energibesparelser (Die Bundesregierung, 2012a). 

Thorsten Gusek fremhæver, ligesom den tyske regering gør i sit energiudspil, at energieffektivisering 

spiller en afgørende rolle for at kunne nå målsætningerne i energiudspillet (bilag 1).   

En række af de samme årsager til den støt stigende interesse for energieffektivt og bæredygtigt byggeri 

som nævnt ovenfor påpeger bæredygtighedsgruppen i den tyske afdeling af RICS (The Royal Institution 

of Chartered Surveyors), som er den verdensomspændende erhvervsorganisation for 

ejendomsbranchen, i sin statistikrapport fra 2012 om bygningscertificering i Europa. Rapporten 

fremhæver netop stigende energipriser, energipolitiske udviklinger som ’Energiewende’ i Tyskland og 

store værditab og fokus på istandsættelse af boliger som årsager til det stigende fokus på 

byggebestanden og byggeriet (RICS Deutschland Ltd., 2012: 1).  

Rapporten viser en støt stigende udbredelse af bygningscerficeringer i Europa. Der certificeres i Europa 

stadig klart flest nybygninger, men branchen er enig om, at den nuværende bygningsmasse udgør den 

kritiske masse. Rapporten konstaterer, at der i 2010 blev certificeret flere nuværende bygninger ved 

renovering end nybyggeri i USA med det amerikanske system LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design), hvilket muligvis kunne brede sig til Europa i de kommende år (RICS Deutschland 

Ltd., 2012: 2). I Tyskland ses en stigning i certificerede bygninger fra 2011 til 2012, og det er tydeligt, at 

DGNB’s certificeringssystem er det mest udbredte i Tyskland. Der ses ligeledes en tendens til, at 

certificeringerne af nuværende bygninger langsomt vinder frem (RICS Deutschland Ltd., 2012: 3-4). Også 

Frank Heinlein fra DGNB udtaler i interviewet, at bygningscertificeringerne vinder frem. Således var hver 

fjerde solgte kontorbygning i 2011 certificeret gennem en af de godkendte certificeringer, bl.a. DGNB’s 

certificeringssystem (bilag 2).  

Der er altså grund til at mene, at udbredelsen af bæredygtigt byggeri er stigende i Tyskland. 

Udbredelsen af bygningscertificeringer stiger og vinder langsomt også indpas i den nuværende 

                                                           
3
 ’Energiewende’ omfatter i Tyskland omstillingen til vedvarende energi frem mod 2050 og nedlukningen af landets 

atomkraftværker frem mod 2022. 
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bygningsmasse og ikke kun i nybyggeriet. Opfattelsen i branchen udviser samme tendens. Årsagerne bag 

udbredelsen af bæredygtigt byggeri karakteriseres af udvalgte brancheeksperter til at være 

udefrakommende påvirkninger som ’Energiewende’, lovgivning, økonomiske tilskudsordninger og den 

økonomiske krise.  

4.2.4 DGNB - Det tysk udviklede certificeringssystem  

Den øgede brug af certificeringssystemer viser som ovenfor nævnt, at bæredygtigt byggeri vokser i 

Tyskland. Det mest populære certificeringssystem i Tyskland er det tysk udviklede DGNB-system. På 

denne baggrund beskrives organisationen og certificeringssystemet kort i dette afsnit.  

I Tyskland kunne det tyske Råd for bæredygtigt byggeri , ’Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen’, 

i sommeren 2012 fejre 5 års jubilæum (baulinks.de, 2012a). Organisationen blev stiftet i 2007 gennem et 

tæt samarbejde mellem byggeriets parter. Arkitekter, forskere, ingeniører m.fl. tog del i udarbejdelsen 

af DGNB. Herefter tog det fart med at skabe en certificeringsordning, som tager højde for mere end blot 

de økologiske aspekter ved byggeriet, og som tager sit udgangspunkt i de europæiske standarder i 

stedet for de amerikanske (bilag 2).  

DGNB-certificeringssystemet er opbygget med fokus på områderne økologi, økonomi, sociale aspekter 

(de tre bæredygtighedselementer fra Brundtland-rapporten), samt elementerne teknisk og processuel 

kvalitet. De fire førstnævnte vægter hver især 22,5 % og den processuelle kvalitet 10 % i vurderingen af 

en bygnings bæredygtighed. DGNB-certificeringsordningen er en såkaldt 2. generationsordning, da den 

netop har et bredere fokus på bæredygtigt byggeri end tidligere udviklede ordninger som det 

amerikanske LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) og det britiske BREEAM (Building 

Research Establishment Environmental Assessment Method), der fokuserer mest på det økologiske 

aspekt. Desuden tager DGNB-systemet højde for hele bygningens livscyklus, og dermed også for 

bygningens nedrivning, når den certificeres, og der kigges også på beboernes velbefindende (DGNB, 

2012b).  

DGNB lægger sit fokus inden for tre områder: certificeringssystemet, uddannelse af auditører til 

certificering og information om byggeprodukter gennem DGNB Navigator, en omfattende database med 

byggeprodukter standardiseret efter DGNB- og ISO-standarder (DGNB, 2012a). Selvom DGNB-

certificeringssystemet kun har været i brug siden 2007, er det det mest udbredte certificeringssystem i 

Tyskland. En undersøgelse foretaget af virksomheden BNP Paribas Real Estate viser, at antallet af 

kontorbygninger, som certificeres eller er certificeret, udgør 30 % af alle kontorbygninger – en andel, 

som er 3 gange større end i 2008. Af de certificerede bygninger er mere end 80 % af dem blevet 
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certificeret efter DGNB-systemet, hvilket gør denne certificeringsordning til den mest populære i 

Tyskland (baulinks.de, 2012b).  

4.2.5 Branchens styrker 

Oven på analysen af hvor udbredt bæredygtigt byggeri er i Tyskland set med branchens øjne, er det også 

relevant at se på, hvilke forhold branchen fremhæver som sine styrker. Denne undersøgelse giver et 

vigtigt indblik i branchens selvopfattelse, der ifølge Dinnie kan yde indflydelse på ’nation brandets’ 

identitet.  

De tre tyske respondenter er alle blevet spurgt ind til branchens styrker, da jeg ønsker at belyse denne 

del af branchens identitet. Jeg benytter åbne spørgsmål for at få respondenternes umiddelbare holdning 

til spørgsmålet. Desuden stiller jeg opfølgende, direkte spørgsmål til respondenten fra 

interesseorganisationen for byggeindustrien for at høre hans holdning til fænomenet tyske produkter og 

kompetencer inden for planlægning. Tyske produkter nyder generelt stor anerkendelse, og da 

respondenten fra DGNB i sit interview nævner dette og kompetencerne inden for planlægning, ønsker 

jeg at undersøge dette aspekt nærmere. De andre to respondenter kommer selv ind på dette fænomen. 

Herunder ses displayet for denne del af interviewene (displayet fortsætter på næste side).  

 Heinlein 
(DGNB) 

Simon (Hauptverband der 
deutschen Bauindustrie) 

Gusek 
(energiewaechter) 

Styrker i 
branchen 

Produkter, styresystemer, 
planlægningskompetence med 
fokus på teamwork, stor 
erfaring, fælles definition af 
bæredygtighed gn. DGNB, 
facadesystemer, intelligent 
energiudnyttelse. Store 
personligheder som Werner 
Sobek, der udfordrer det 
gængse. 

Ingeniørstudiet og de tyske 
ingeniører. Fokus på teori og 
praksis. Styrke i komplette 
løsninger (planlægning og ’facility 
management’). Fordel at tyske 
virksomheder har stærke 
kompetencer inden for 
planlægning og fuldstændige 
løsninger, som gør sig godt inden 
for bæredygtigt byggeri. 

Lang tradition for energieffektivt 
byggeri og derfor mange 
udbydere af produkter. Mange 
teknologier og løsninger, som 
ikke ses i andre lande. 
Facadesystemer. 

Svaghe-
der i 
branchen 

 Det vil være vanskeligt at nå det 
sidste stykke vej mod 
bæredygtighed uden økonomisk 
støtte. 
Love og regler kan udgøre 
hindring for bæredygtigt byggeri, 
da en individuel vurdering ofte er 
nødvendig. Love og regler kigger 
ikke på de individuelle tilfælde.  

 

Konkur-
renter til 
tysk bære-
dygtigt 
byggeri 

Fordelen for Europa som 
helhed er den store interne 
konkurrence, som findes pga. 
stor kompetence. 

Konkurrenter ønsker at få fat i 
tysk knowhow. Byggeri er ofte 
nationalt anliggende, bl.a. pga. 
forskellige byggeforskrifter. 

 

DGNB Systemet er kerne i DGNB’s 
arbejde. Systemet omfatter 

For komplekst. Ikke så 
konkurrencedygtigt som eks. 
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mange aspekter (ser 
bæredygtighed som bredt som 
muligt). 

LEED. 

Eksport-
program 
Energie-
effizienz 

 Antager at rette sig mere mod 
Heizungzbauer og 
Maschinenbauer end mod 
byggefirmaer.  

Målet er fremme af beskyttelsen 
af klimaet i hele verden. Sker 
gennem informationsudveksling, 
internationalt samarbejde, 
messebesøg, forretningsrejser. 
Initiativet er også et gratis tilbud 
om eksportfremme af tyske 
virksomheder. Særligt, at der er 
overordnet brand, som 
virksomhederne kan benytte sig 
af. Opfattes meget positivt blandt 
virksomhederne. ’Made in 
Germany’ opfattes stadig som 
kvalitetsmærke i mange lande. 
Mange er glade for initiativet, 
men nødvendigt at udbrede 
eksportinitiativet til alle de tyske 
virksomheder, som endnu ikke 
kender det.  

Kilde: egen fremstilling 

De tyske brancheeksperter angiver en række forhold, som i deres øjne udgør styrkerne i branchen for 

bæredygtigt byggeri. Jeg vurderer, at respondenterne udtaler sig om styrker i branchen, når de svarer på 

de direkte spørgsmål hertil. Desuden vurderer jeg, at flere af respondenterne også taler om branchens 

styrker i deres besvarelse på spørgsmålet om internationale konkurrenter. Respondenterne fra DGNB og 

byggeindustriens interesseorganisation svarer på dette direkte spørgsmål ikke på, hvem konkurrenterne 

er, og hvad der kendetegner dem, men fokuserer nærmere på, hvordan den tyske branche skiller sig ud. 

Jeg vil herunder komme nærmere ind på hvert enkelt punkt.  

- Mange forskellige firmaer, stort udvalg af produkter, herunder styresystemer, teknologier , 

intelligent energiudnyttelse og facadesystemer 

- Lang tradition og erfaring inden for branchens område 

- Planlægningskompetencer og komplette løsninger 

- Knowhow og ingeniørstudiet 

- DGNB 

Udbuddet af firmaer og produkter inden for bæredygtigt byggeri 

To af de tre respondenter vurderer, at udbuddet af produkter og firmaer i Tyskland udgør en styrke for 

branchen. Det fremhæves, at der er mange udbydere af produkter til bæredygtigt byggeri og mange 
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forskellige produkter. Frank Heinlein fra DGNB lægger særligt vægt på det udbud af styresystemer, 

teknologier og intelligent energiudnyttelse, de tyske firmaer udbyder.  

„Aber was die Planungsbüro auch aufgezeigt hat, wie man durch intelligente, effiziente Pumpen, also für 

Heizungen und Lüftungen, sehr, sehr viel Energie sparen kann. Also welchen großen Unterschied so eine 

Technik ausmacht. Ich denke, dass das eine Stärke ist. Es gibt gute Produkte, gute Maschinen, gute 

Steuerungssysteme.” (Bilag 2).  

Og særligt inden for facadesystemer er de tyske virksomheder stærke (bilag 1 og 2). Thorsten Gusek 

vurderer, at det store udbud skyldes den lange tradition, som karakteriserer energieffektivitet og 

bæredygtigt byggeri i Tyskland (bilag 1). Denne styrke hænger dermed også sammen med næste punkt.  

Tradition og erfaring 

”Energie sparen im Gebäudebereich [hat] in Deutschland eine lange Tradition. […] Das ging schon in den 

Ölkrisen in den siebziger Jahren los, dass der Gebäudestandard eingeführt wurde und Energie gespart 

werden musste.“ (Bilag 1).  

Foruden dette fokus på traditionen vurderer Gusek, at der kommer yderligere fokus på området med 

den tyske stats strategi for ændring af energiproduktionen og målene om at nedsætte energiforbruget, 

det såkaldte ’Energiewende’. Guseks opfattelse støttes af Heinlein, som også påpeger sammenhængen 

mellem den lange erfaring og udviklingen fra energieffektivitet i starten og nu bæredygtighed (bilag 2).  

Planlægning og kompletløsninger 

Som endnu en af branchens styrker nævnes gode kompetencer inden for planlægning og komplette 

løsninger. Ifølge Heinlein er det en styrke for den tyske branche, at projektmedarbejderne har erkendt, 

at det er nødvendigt at arbejde i integrerede designteams, hvorved planlægningen og gennemførelsen 

af projekter fremstår som et hele (bilag 2).  Denne styrke omtaler også Simon fra 

interesseorganisationen for byggeindustrien. I hans øjne udgør styrken for den tyske branche, at man 

kan tilbyde komplette løsninger i alt fra planlægningsfasen, udførelsen og den efterfølgende ’facility 

management’. For Simon udgør planlægning som styrke for den tyske branche desuden ingeniørernes 

faglige kombination af teori og praksis, som gør sig godt inden for planlægningen af projekter (bilag 3).  

Knowhow og det tyske ingeniørstudium  

Simon anser det tyske ingeniørstudium som en styrke for branchen, idet at bæredygtighed generelt 

nyder respekt på studiet. Dermed får de ingeniørstuderende kendskab til bæredygtighed allerede i 
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uddannelsen (bilag 3). Denne betragtning nævner de andre respondenter dog ikke. Simon lægger 

desuden også vægt på den tyske knowhow, da han udtaler, at ”Die europäischen Mitbewerber 

versuchen sich, deutsches Know-How einzukaufen.“ (Bilag 3). Jeg vurderer på denne baggrund, at den 

tyske branche må være velanset i udlandet, når Simons erfaring med udenlandske konkurrenter er som 

ovenfor.  

DGNB 

Der er også forhold, som ikke udelukkende fremhæves af én respondent, men som respondenterne 

ligefrem forholder sig forskelligt til. Heinlein fra DGNB anser DGNB for en styrke for den tyske branche, 

hvorimod Simon fra interesseorganisationen for byggeindustrien forholder sig kritisk over for DGNB og 

certificeringssystemet. Begge respondenter bliver spurgt direkte til DGNB, og der er dermed mulighed 

for, at jeg som interviewer med min spørgeteknik kan have påvirket svarene. Spørgemetoden benyttes 

dog, efter at respondenterne er kommet med egne førstehåndsbeskrivelser af deres opfattede styrker 

for branchen, hvorfor de har haft mulighed for upåvirket at give deres mening til kende.  

DGNB udgør, ifølge Heinlein, en styrke for branchen, da organisationen opstiller en objektivt etableret 

definition for bæredygtigt byggeri, som hele branchen kan samle sig om. I dag er der mere end 1.200 

medlemmer i DGNB Tyskland fra bl.a. ingeniør- og arkitektstanden, byggefirmaer, producenter og 

kommuner, hvorved definitionen er bredt funderet (bilag 2). Det skal hertil bemærkes, at Heinlein 

nødvendigvis må være påvirket af sin ansættelse i DGNB og dermed sandsynligvis anser DNGB-systemet 

for mere positivt end mange andre repræsentanter for branchen. 

Simon forholder sig mere kritisk til DGNB-systemet end Heinlein, da han finder systemet mindre 

konkurrencedygtigt end det amerikanske LEED-system. DGNB-systemet indeholder for mange faktorer, 

som skal tilgodeses ved certificering (bilag 3).  

Interviewene viser dermed både styrker i branchen, der er enighed om som erfaring, stort udbud af 

firmaer og produkter; styrker, der støttes af flere parter som planlægning og kompletløsninger; og 

styrker som DGNB, der er uenighed om. En række af de oplistede styrker fremhæves også i en 

forskningsrapport fra det tyske ministerium for transport, byggeri og byudvikling fra 2011, som 

undersøgte innovationen i byggebranchen i almindelighed sammenlignet med en række andre 

europæiske markeder. Det skal naturligvis bemærkes, at forskningsprojektet undersøgte den tyske 

byggebranche generelt og ikke kun branchen for bæredygtigt byggeri. Jeg antager dog, at nogle af de 

samme tendenser går igen i denne branche, da bæredygtigt byggeri er en del af den samlede 

byggebranche.  
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Forskningsprojektet finder frem til følgende seks styrker i den tyske byggebranche:  

- mange industrielle underleverandører 

- Tyskland er førende inden for tekniske innovationer, når der måles på patenter 

- Tyskland er førende inden for byggeprocessens effektivitetsindikatorer 

- Der er forskellige erfaringer med clusters i byggeriet, som dog endnu ikke er blevet vurderet 

systematisk 

- Forskningslandskabet for byggeriet er fordelt over en bred vifte 

- Tyskland er førende i Europa inden for støtte af energieffektivt byggeri 

Forskningsprojektet og afhandlingens empiriske undersøgelse af styrkerne i den tyske branche for 

bæredygtigt byggeri understreger begge det forhold, at der er et stort udbud af leverandører, ligesom 

også den høje tekniske og innovative kvalitet af produkterne fremhæves. Desuden understøttes 

forskningsprojektets pointering af Tysklands førerstilling inden for økonomisk støtte af energieffektivitet 

af Joachim Simons udtalelse om økonomisk støtte gennem den nationale bank KfW (bilag 3). Han 

nævner dog ikke den økonomiske støtte som en styrke i branchen for bæredygtigt byggeri men som en 

årsag til, at bæredygtigt og energieffektivt byggeri vinder indpas i Tyskland. 

4.3 Branchens styrker i forhold til det tyske ‘nation brand’ 
Dette kapitel har i anden halvdel beskæftiget sig med, hvilke styrker den tyske branche for bæredygtigt 

byggeri har. Dette er interessant og relevant at undersøge for at kunne sammenholde det med, hvordan 

branchen pt. bliver markedsført. Den tyske stat har siden 2005 ført den overordnede ‘nation branding’-

kampagne ’Germany - Land of Ideas’ med fokus på Tyskland som ideernes land inden for mange 

forskellige områder som eksempelvis eksport, for intern identitetsstyrkelse og for uddannelse. En af de 

centrale markedsføringskampagner er for energieffektivitet. Herunder brander mange tyske 

virksomheder inden for bæredygtigt byggeri sig også.  

Kampagnen ’Energy Efficiency – Made in Germany’  ønsker at være en platform for de innovative 

produkter inden for energieffektivitet i Tyskland og udnytte Tysklands velansete omdømme i verden til 

en styrket markedsføring af de tyske virksomheder (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 

2012b). Også under det mere overordnede brand ’Germany – Land of Ideas’ brandes den tyske 

byggebranche og kompetencerne inden for bæredygtigt og energieffektivt byggeri, da dette område er 

et af de områder, hvor tysk ekspertise efterspørges. Her fremhæves bl.a. konceptet ’Plus-Energie-Häuser 

’ (Land der Ideen, 2012c). 
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De forskellige dele af den tyske ‘nation branding’-indsats lægger dermed vægt på  innovation og stærke 

produkter. Disse forhold fremhæves også af de tyske brancheeksperter som værende nogle af 

branchens styrker. Der består dermed en korrelation mellem branchens opfattelse af egne styrker og 

statens indsats for at brande branchen samt fremme eksporten. Dog ses det i kapitlets forrige afsnit, at 

den tyske branche også opfatter sig selv som havende andre styrker end blot innovative og stærke 

produkter. Hvis branchen i højere grad skulle tilgodeses, kunne kampagnerne også fokusere på de 

komplette planlægningsløsninger, som flere af respondenterne nævner som værende nogle af 

branchens styrker. Den tyske ’nation branding’-indsats kunne også fremhæve den lange tradition for 

bæredygtighed og energieffektivitet i byggeriet og dermed den store erfaring, som branchen angiver 

som endnu en styrke. Den tyske knowhow og en promovering af de tyske ingeniører ville også kunne 

bruges i en videre indsats for at brande Tyskland i udlandet.  

4.4 Delkonklusion – bæredygtigt byggeri i Tyskland 
Bæredygtigt byggeri nyder en stadig stigende interesse i Tyskland. Undersøgelser fra 

bæredygtighedsgruppen i den tyske afdeling af den verdensomspændende erhvervsorganisation for 

ejendomsbranchen (RICS) viser, at certificeringer af bæredygtigt byggeri bliver mere og mere udbredt i 

Tyskland, og den tysk udviklede DGNB-certificeringsordning er den mest udbredte.  

Bæredygtigt byggeri opfattes i branchen og fra statens side som bestående af Brundtland-rapportens 

aspekter økonomi, økologi og det sociokulturelle. Desuden er opfattelsen fra statens side og i 

overvejende grad også i branchen, at bæredygtigt byggeri desuden omfatter tekniske og processuelle 

aspekter, som har indflydelse på de tre andre aspekter. Respondenterne er enige om, at energieffektivt 

byggeri er en vigtig del af bæredygtigt byggeri, men bæredygtigt byggeri omfatter i modsætning til 

energieffektivt byggeri hele bygningens livscyklus fra planlægningsfasen til nedrivningen mange år 

senere.  

I en undersøgelse af branchens selvopfattede styrker fremhæver udvalgte branchefolk, at der i Tyskland 

er mange forskellige firmaer, som udbyder en stor palet af produkter inden for bæredygtigt og 

energieffektivt byggeri, herunder styresystemer, teknologier, intelligent energiudnyttelse og 

facadesystemer. Desuden er der i Tyskland en lang tradition og erfaring inden for branchens område, og 

branchen besidder stærke planlægningskompetencer og mulighed for at tilbyde komplette løsninger. 

Opfattelsen hos flere af respondenterne er, at tysk knowhow og ingeniørstudiet efterspørges i udlandet. 

Sidst skal nævnes den tyske certificeringsordning DGNB, som respondenterne forholder sig forskelligt til. 

Repræsentanten for DGNB ser naturligt nok certificeringssystemet og organisationen som en fordel for 

branchen, da der hermed er en fælles objektiv definition for branchen samt en platform til vidensdeling. 
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Derimod ser repræsentanten for organisationen for byggeindustrien DGNB-systemet som mindre 

konkurrencedygtigt end det amerikanske system LEED, som er mere enkelt opbygget end DGNB-

systemet.  

Flere af de nævnte styrker inden for bæredygtigt byggeri markedsføres gennem det tyske ‘nation 

branding’-initiativ ’Germany – Land of Ideas’.  Her lægges der særligt vægt på innovation og de stærke 

tyske produkter. For at imødegå branchens selvopfattede styrke kunne kampagnen med fordel udvides 

til også at omfatte kompetencerne inden for planlægning, komplette løsninger, tysk knowhow og 

erfaring og et fokus på ingeniørstudiet. Desuden giver den tyske stat virksomheder inden for 

bæredygtigt og energieffektivt byggeri mulighed for at brande sig under det ”tyske brand” i form af 

eksportprogrammet ’Energy Efficiency – Made in Germany’, hvor dette fælles label frit kan benyttes.  
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5. Bæredygtigt byggeri i Danmark  
Afhandlingen har indtil videre beskæftiget sig med, hvad der karakteriserer det tyske marked for 

bæredygtigt byggeri, og hvordan den tyske branche opfatter sig selv. Fokus for afhandlingen vil nu dreje 

sig mod at behandle det danske marked for bæredygtigt byggeri. Herunder vil jeg komme ind på, hvad 

der karakteriserer det danske marked, og hvilke emner der er særlig interesse omkring netop nu. 

Desuden vil dette kapitel  gennem en analyse af de kvalitative interviews med tre danske arkitekter 

behandle arkitekternes opfattelse af tyske virksomheder inden for bæredygtigt byggeri, hvilket er en hel 

central del af vejen mod at besvare afhandlingens problemstilling, om hvordan den tyske branche for 

bæredygtigt byggeri kan benytte sit oprindelsesland i markedsføringen over for danske arkitekter.  

Kapitlet er struktureret først med et afsnit om det danske marked for bæredygtigt byggeri for at give en 

forståelse af det marked, som de tyske virksomheder skal markedsføre sig på. Dette afsnit er baseret på 

sekundær empiri i form af div. rapporter. Dernæst følger et afsnit om danske arkitekters kendskab til 

den tyske branche for bæredygtigt byggeri, et afsnit om stereotyper og opfattelserne af den tyske 

branche, som fører til et særskilt afsnit med en vurdering af branchens image blandt danske arkitekter, 

og afslutningsvist sammenholdes den tyske branches ønskede opfattelse med branchens image blandt 

danske arkitekter. I kapitlet benyttes primær og sekundær empiri. Den primære empiri udgøres af de 

kvalitative interviews med de danske arkitekter. Interviewene er analyseret ud fra Kvales metode 

kondensering, og resultaterne er indsat i et display, som præsenteres i afsnit 5.2, hvor de finder 

anvendelse. Den sekundære empiri består af forskellige rapporter, som løbende benyttes til at støtte 

den primære empiri. Den sekundære empiri efterfølger dermed den primære i de enkelte afsnit af 

kapitlet.  

5.1 Det danske marked for bæredygtigt byggeri 
I Danmark spiller energieffektivitet og vedvarende energi en stor rolle. Den danske regering ønsker, at 

Danmarks energibehov i 2050 bliver fuldstændig dækket af vedvarende energi. Bæredygtigt byggeri 

hører ikke direkte ind under energiområdet, men spiller alligevel en stor rolle. Op mod 40 % af det 

samlede energiforbrug benyttes nemlig i bygninger (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2009: 5), og det vil 

derfor også spille en rolle, hvordan og hvor meget energi bygningerne bruger.  

Fra statslig side er der de seneste år gjort en række tiltag til forbedring af energieffektiviteten, og en 

omlægning af Danmarks samlede energiforbrug til vedvarende energi er sat i værk. Senest indgik 

regeringen og resten af Folketingets partier på nær Liberal Alliance i marts 2012 en energipolitisk aftale 

for perioden 2012-2020 (Energistyrelsen, 2012a). Målet er bl.a., at Danmarks energiforbrug i 2050 

udelukkende dækkes af vedvarende energi, og at bruttoenergiforbruget i 2020 skal være 12 % lavere 
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end i 2006 (Klima- Energi- og Bygningsministeriet, 2012b: 1). Særlig stor betydning for byggebranchen 

har stramningen af bygningsreglementet. I august 2011 blev bygningsreglementet fra 2010 strammet, så 

det i 2020 bliver standard, at nyopførte bygninger skal have et energiforbrug, der er 75 % lavere end i 

2006 (Energistyrelsen, 2012b).   

Der blev fra statslig side i 2009 ydermere udarbejdet en ’Strategi for reduktion af energiforbruget i 

bygninger’ inden for byggeområdet. Fokus i denne strategi er at opstille strengere energikrav til 

nybyggeri, at opnå energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse og at sætte fokus på innovation 

og uddannelse (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2009: 6, 9, 13).  

Den energipolitiske aftale 2012 bygger inden for byggeområdet oven på strategien fra 2009 og lægger 

særlig vægt på renoveringen af den bestående bygningsmasse. På denne baggrund skal der foreligge en 

strategi for energirenovering af den eksisterende bygningsmasse senest med udgangen af 2013 (Klima- 

Energi- og Bygningsministeriet, 2012a).  

Danmark har dermed store ambitioner for fremtiden, hvad angår energiforbrug og energieffektivitet i 

byggeriet, og det kan antages at være nødvendigt at søge udenlands for at finde løsninger, der er 

innovative nok til at opfylde de strenge krav i bl.a. bygningsreglementet.  Innovationsnetværket 

Innobyg, som hører under Forsknings- og Innovationsstyrelsen, fremhæver under alle omstændigheder, 

at den danske byggebranche bremses af en konservativ holdning til anvendelsen af ny viden. Dette 

forklares bl.a. ved branchens organisatoriske udfordringer som den aktørmæssige opsplitning af 

branchen (InnoBYG, 2012). Denne opsplitning giver sig til kende i de mange forskellige faggrupper i 

byggeriet, som sjældent arbejder direkte sammen, men i højere grad overtager byggeriet i de forskellige 

byggefaser. 

5.1.2 Bygningscertificeringer i Danmark 

Ikke kun fra statslig side står energiforbrug og energieffektivitet i byggeriet i midtpunktet. Også i 

branchen er der fokus på emnerne, hvilket naturligvis bl.a. afstedkommes af den strammere lovgivning 

på området. I 2010 oprettedes ’Green Building Council Denmark’ (Wounlund, 2010), som bl.a. kan ses 

som resultat af det stigende fokus på energieffektivitet og energiforbrug. Formålet med organisationen 

er bl.a. at udvikle en dansk certificeringsordning til byggeriet (Green Building Council Denmark, 2011: 1). 

Dette skete ved en lancering i foråret 2012. Organisationen valgte det tyske DGNB-system som sin 

certificeringsordning i Danmark, da dette system vægter mange aspekter af bæredygtighed og desuden 

giver mulighed for at sammenligne bygninger på tværs af landegrænser (Green Building Council 

Denmark, 2012b). Systemet kendes i Danmark som ’DGNB Denmark’, og ’Green Building Council 
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Denmark’ er ansvarlig for uddannelse af DGNB-auditører og -konsulenter, som fungerer som 

certificeringsudstedere. Indtil videre er seks danske kontorbygninger og et sygehus med videncenter i 

Slagelse certificeret efter den danske DGNB-certificeringsordning (Green Building Council Denmark, 

2012a).  

Det kan konkluderes, at bæredygtigt byggeri får en større og større udbredelse i Danmark. Foruden 

statens skrappe krav til energiforbruget i bygninger, har ’Green Building Council Denmark’ indført et 

dansk certificeringssystem til certificeringen af bæredygtige bygninger.  

5.2 Danske arkitekters opfattelse af den tyske branche for bæredygtigt 

byggeri 
Ovenpå gennemgangen af udviklingerne på det danske marked fokuserer den resterende del af kapitlet 

på en analyse af opfattelsen af den tyske branche for bæredygtigt byggeri blandt danske arkitekter.  

Der følger her en kort gennemgang af temaerne for interviewene, som udgør afsnittets datagrundlag. 

Derefter tager afhandlingens følgende afsnit fat i resultaterne af interviewene. I interviewene bliver 

respondenterne spurgt ind til deres opfattelse af bæredygtigt byggeri, deres kendskab til Tyskland og 

tyske producenter, deres opfattelse af samme og deres vurdering af tendenser på det danske marked. 

Mit udgangspunkt er at stille åbne spørgsmål for at opnå svar med så lille en risiko for 

afsenderforårsaget bias som muligt. Jeg benytter dog også opfølgende, direkte og fortolkende 

spørgsmål for at sikre interviewets validitet ved at fortolke svarene undervejs i interviewet (Kvale, 1997: 

232). 

Som det står beskrevet i afhandlingens metodeafsnit er alle de danske interviews i analysen indsat i et 

display, som ses på de kommende to sider. Displayet er opdelt i forhold til mine forskningsspørgsmål, og 

benyttes i afhandlingens næste to afsnit. 
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 Torsten Sack-Nielsen, s/h/l Steen Elsted Andersen, 
Henning Larsen Architects 

Mads Herbøl, Juul-Hansen Arkitekter 

Bæredyg-
tigt 
byggeri 

Bæredygtighed i holistisk 
sammensætning. Økologisk, 
økonomisk og sociokulturel 
bæredygtighed. Bygger på 
DGNB’s system. Anser den 
processuelle del under den 
sociokulturelle del på den 
måde, at brugerne involveres. 

Tenderer imod at skabe 
nul-energi-huse. 
Byggetekniske tiltag som 
den rigtige facade og 
placering af bygning i 
forhold til sollys og 
varme/kulde.  
Vigtigt at betragte en 
bygnings hele livscyklus. 
Forskel til energieffektivt 
byggeri. 

Bæredygtigt byggeri og arkitektonisk 
kvalitet har ikke noget med hinanden 
at gøre. Bæredygtig bygning har et 
højere kvalitetsmæssigt fundament.  
Større chance for at få lejet 
bygningen ud og en højere 
handelsværdi. 
To miljømæssige aspekter ved en 
bygnings livscyklus: energimæssig og 
CO2-mæssig del. DGNB er eneste 
system, som arbejder med en full live 
cycle assessment.  

Kendskab 
til og erfa-
ringer 
med 
Tyskland 

Er tysker. Uddannet i Tyskland 
og kom senere til Danmark.  
Bæredygtig tankegang del af 
uddannelsen allerede 
dengang. 
Har erfaring med tyske 
producenter inden for 
bæredygtigt byggeri.  

Har bygget i Tyskland. 
Erfaring med de tyske DIN-
normer. Føltes først som 
en hæmsko men sidenhen 
en hjælp.  
Kan godt lide at arbejde 
med tyskere: udfører 
arbejdet uden tvivl på 
arkitekten. 
Mavefornemmelsen er, at 
tyskere er til at stole på. De 
leverer altid det lovede. 

Ansat i to tyske arkitektvirksomheder 
1991-1996.  
Har deltaget i studietur til Stuttgart 
ang. det tyske DGNB-system og 
bygningscertificeringer. Studieturen 
fandt sted juni 2012 og var 
arrangeret af Dansk-Tysk 
Handelskammer. 
 

Fordom-
me om 
Tyskland 

Nej, men ulempe for tyskerne, 
at de er længere væk end 
danske sælgere. Sproget udgør 
problem. 
Mange tegnestuer er ikke klar 
over , hvad der foregår i 
Tyskland.  
Tyskland er mere konservativt 
end Danmark. Vigtigt at 
mediebilledet og -
præsentationen af en 
virksomhed er godt og enkelt 
designet og præsenteret. Der 
må ikke være skjult info og 
ikke på tysk. 

Tyskere har været mere 
regelrette end danskere, 
dette har ændret sig. 
Man kan regne med 
tyskerne. De er lidt mere 
stive i det, men mener ikke, 
at dette holder. Tekniske 
løsninger på tekniske 
problemer. 

Der kan opstå konflikter, hvis 
danskere og tyskere skal arbejde 
sammen. Nødvendigt at kende 
lovgivningen og standarderne.  
Egen fordom at produkterne i starten 
var lidt tunge. Tyske produkter = høj 
kvalitet. Audi mest populære 
bilmærke i DK -> det er Tyskland også 
inden for mange andre produkter. 

Styrker i 
tysk 
branche 
for bære-
dygtigt 
byggeri 

Mange års erfaring. Stort fokus 
på udvikling. Gode tekniske 
løsninger. Meget stort 
produktudvalg.  
Kan også være negativt, da det 
kan virke for uoverskueligt.  
Isoleringsmaterialer.  
Nye typer materialer, 
certificerede 
bygningsmaterialer, større 
fokus på cradle to cradle-
produkter 
(materialeressourceknaphed). 

På forkant med 
udviklingen. Men til tider 
en udvikling mod tekniske 
løsninger. I retning mod 
mere effektive produkter. 
Foran med materialer og 
produktion af materialer, 
udviklingen. Opfattelse: 
mange penge på udvikling 
og forskning for at kunne 
konkurrere. 
Tyske ingeniører: 
fordomsfrie og 

Antager at producenter, videnskab 
og arkitekt- og designbranchen har 
tæt samarbejde. Treenighed er med 
til at skabe produkter af høj kvalitet. 
Langt fremme med glas- og 
facadebyggeri. 
Høj kvalitet, også designmæssig.  
Meget stærke reguleringer (DIN-
normer).  
Længere fremme. Vilje til at 
finansiere nye byggeløsninger.  
Stærke institutter inden for 
letbyggeri og indeklima. 
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Glasteknologi, facadeløsninger 
og isolering.  
Systemreferencer – hele 
pakken. Meget professionelle.  
Mange løsninger. 
 

veluddannede. 
Kvalitetsprodukter, kender 
deres produkter så godt, at 
der kan laves afvigelser. 
Ikke bare 
standardløsninger. 

Kom-
mentarer 
til tysk 
branche 

Som udgangspunkt ikke dyre 
produkter, men nogle gange er 
producenterne 
opmærksomme på, hvis de har 
unikke produkter. 
Problem for tyske 
virksomheder, at hjemmesider 
oftest er på tysk og meget 
teknisk opbygget.  
Nødvendigt at sætte sig ind i, 
hvordan dansk branche 
fungerer for at kunne 
markedsføre sig ordentligt. 
Inden for bygningsintegrerede 
løsninger er Tyskland begyndt 
at kigge på løsninger, som er 
del af design og arkitekturen. 

 Stor energibesparelse i at 
transformere bygninger i stedet for 
at rive dem ned.  
Flere interessante 
transformationsprojekter i Tyskland 
end i DK. Bygninger udvides i højden. 
Arkitekt- og designmæssigt er 
Tyskland broget.  
 

Efter-
spørges i 
Danmark 

Generelt udvikling imod, at 
bæredygtigt byggeri er vigtigt.  
Der kræves nye produkter, ny 
lovgivning.  
I DK fokus på 
bygningsintegrerede løsninger 
og ’cradle to cradle’. 
Muligheder for helt nye 
forretningsmodeller. 

Karakteriseret af solceller 
lige nu. Fokus er generelt 
på, at der skal spares 
energi. 

Fokus på energi. Masser af 
muligheder for tyske virksomheder i 
DK inden for deres stærke områder. 
Måske indgå alliancer mellem tyske 
og danske virksomheder.  
Kunne godt forestille sig 
hampproduktion til 
isoleringsmaterialer som i Tyskland. 
God mulighed for, at danske og tyske 
virksomheder supplerer hinanden. 
Den ene kan noget med energi, den 
anden noget med indeklima. 
Byggetransformationer kan være 
mulighed i fremtiden. 
Muligheder for udviklinger inden for 
det biologiske marked i DK. 

Konkur-
rencen i 
Danmark 

Dansk branche er lidt indspist -
> problem for branchen.  
Øget konkurrence ville gavne 
forbrugerne. Konkurrencen er 
for svag. 
 

Stor konkurrence i 
Danmark, som er drevet af 
lovgivningen 
(bygningsreglement 
2015+2020). Ønsker andet 
fokus end blot 
energieffektivitet. Er 
bekymret for 
følgevirkningerne af 
varmeisolering i gamle 
bygninger. 

DK marked: stadig stort fokus på 
energi. DGNB-systemet har dog 
påvirket, så fokus i dag også ligger på 
den brede bæredygtighed.  
 

Kilde: egen fremstilling 
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5.2.1 De danske arkitekters kendskab til Tyskland og den tyske branche for bæredygtigt 

byggeri 

Det er relevant for afhandlingens problemstilling at undersøge de danske arkitekters kendskab til og 

erfaring med den tyske branche for bæredygtigt byggeri, da dette aspekt har en betydning for, hvordan 

forbrugere og professionelle købere opfatter et bestemt brand (Jaffe & Nebenzahl, 2006: 38-39).  

Til brug for dette vil jeg benytte Jaffe & Nebenzahls model for ’country image’, som er præsenteret i 

afhandlingens kapitel 3. Jaffe & Nebenzahls model for ’country image’ opstiller forskellige muligheder 

for, hvilken betydning et lands image har for opfattelsen af brands og produkter fra det respektive land.  

’Country image’ kan fungere som en ’halo effekt’, hvor forbrugeren skaber sin opfattelse af det ukendte 

brand baseret på opfattelsen af oprindelseslandet. Desuden kan ’country image’ fungere som en 

’summary effekt’, hvor forbrugeren benytter oplevelser med nogle produkter fra et land til at skabe 

’country image’ og derigennem ’brand image’ for ukendte produkter fra landet (Jaffe & Nebenzahl, 

2006: 38-39). Om ’country image’ fungerer som det ene eller det andet, afhænger af købers kendskab til 

produkter fra landet.  

I undersøgelsen af hvordan tyske producenter i branchen for bæredygtigt byggeri kan benytte deres 

oprindelsesland i markedsføringen over for danske arkitekter, er det derfor relevant at finde frem til, om 

oprindelseslandet for danske arkitekter udgør en ’halo-’ eller en ’summary effekt’. Interviewene med de 

tre danske arkitekter viser, at alle tre arkitekter har et kendskab til Tyskland. Den ene arkitekt fra s/h/l er 

tysker og er uddannet arkitekt i Tyskland (bilag 4). Den næste fra Juul & Hansen arkitekter har været 

ansat i to tyske arkitektvirksomheder i en periode på 5 år i 1990’erne og har i 2012 deltaget i en 

studietur til Stuttgart med det Dansk-Tyske Handelskammer (bilag 5), og den sidste arkitekt fra Henning 

Larsen har udført et projekt i Tyskland for omkring 15 år siden og har fra sit arbejde i Henning Larsen 

været i kontakt med forskellige tyske producenter. Desuden har respondenten fra sit arbejde i Tyskland 

stiftet bekendtskab med de tyske DIN-normer fra det tyske institut for normering, ’Deutsche Institut für 

Normung’ (bilag 6).  

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at alle tre respondenter har et udmærket kendskab til 

Tyskland og produkter fra landet inden for bæredygtigt byggeri. Det kan dermed formodes, at ’country 

image’ i tilfældet Tyskland og bæredygtigt byggeri blandt danske arkitekter vil fungere som en ’summary 

effekt’. Det kan derfor gøre sig gældende, at nye ukendte produkter inden for bæredygtigt byggeri fra 

tyske producenter vil opfattes som havende de samme karakteristika som velkendte tyske produkter 
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inden for branchen, simpelthen af den grund at de er tyske, og de danske arkitekter har et kendskab til 

andre produkter fra branchen.   

På baggrund af udvælgelsen af de danske respondenter, som udgør repræsentanter for den del af de 

danske arkitekter, der har et kendskab til Tyskland, kan det dog tænkes, at ’country image’ for nogle 

danske arkitekter, som ikke kender til produkter inden for bæredygtigt byggeri fra tyske producenter, 

ville fungere som en ’halo effekt’. I dette tilfælde ville et forudgående kendskab til Tyskland, men ikke til 

branchen, kunne skabe et brand image, og der ville i så fald være tale om, at ’country image’ ville 

udgøre en ’halo effekt’. Dette scenarium er sandsynligt, da langt de fleste danskere er bekendt med 

Tyskland i større eller mindre grad fra ferier, medieomtale eller undervisning i skolen. Ved dette 

scenarium kunne det naturlige udviklingsforløb for det tyske ’country image’ på baggrund af Jaffe & 

Nebenzahl (2006) antages at være, at ’country image’ først ville fungere som en ’halo effekt’. Køberen af 

produktet ville opnå erfaringer med produktet og ville på ny skabe sig et billede af ’country image’. 

Herefter ville ’country image’ fungere som en ’summary effekt’ ved købet af ukendte produkter, der ville 

påhæftes samme karakteristika som andre brands inden for bæredygtigt byggeri.  

5.2.2 Opfattelsen af den tyske branche for bæredygtigt byggeri 

I forlængelse af ovenstående analyse af kendskabet blandt danske arkitekter til den tyske branche for 

bæredygtigt byggeri vil analysen i dette afsnit behandle, hvordan de danske arkitekter opfatter den 

tyske branche, og om der er nogle stereotyper om branchen.  

Denne del af analysen er relevant for problemstillingen, om hvordan tyske virksomheder inden for 

bæredygtigt byggeri kan benytte deres oprindelsesland i markedsføringen over for danske arkitekter, 

fordi det for at vurdere om en virksomhed bør benytte sit oprindelsesland i markedsføringen, er 

nødvendigt at vide, om de danske arkitekter har et overvejende positivt eller negativt billede af Tyskland 

og branchen. Herunder udgør stereotyperne om Tyskland og den tyske branche en betydning for, 

hvilken holdning de danske arkitekter har til branchen. 

Interviewene med repræsentanterne for de tre danske arkitektvirksomheder udviser en række 

forskellige opfattelser af den tyske branche. Udvalgte karakteristika fremhæves af alle respondenter, 

andre kun af 2 ud af 3 respondenter, og endelig er der også karakteristika, som kun fremhæves af en 

enkelt respondent. Samtlige respondenter angiver både positive og negative karakteristika.  

Opdelingen af karakteristikaene i positive og negative værdier sker på baggrund af analysen af 

interviewene. Alle respondenter er blevet spurgt åbent til, hvordan de opfatter den tyske branche. 

Baggrunden for dette spørgsmål er at opfange positive og negative holdninger til branchen, som 
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respondenterne muligvis ikke ville have svaret på direkte. Svarene på dette spørgsmål indgår i både de 

positive og negative karakteristika om branchen. Desuden bliver respondenterne direkte spurgt ind til 

den tyske branches styrker. Disse resultater er angivet som positive karakteristika. Besvarelserne på 

spørgsmålet om fordomme om den tyske branche ligger til grund for de negative karakteristika, da jeg 

har vurderet, at respondenterne her angiver negative karakteristika for branchen.  

Respondenterne knytter følgende karakteristika til den tyske branche for bæredygtigt byggeri og 

byggebranchen i almindelighed. Punkterne og de nærmere omstændigheder for hvert punkt uddybes på 

de kommende sider.  

Positive karakteristika Negative karakteristika 

 Stort fokus på udvikling og forskning  

 Gode tekniske løsninger  

 Stort produktudvalg  

 Kvalitetsprodukter  

 Godt produktkendskab -> Løsninger ud 

over standardløsninger 

 Nye typer materialer og certificerede 

materialer 

 Glasteknologi og facadeløsninger  

 Høj professionalisme  

 Tyskere er til at stole på  

 På forkant med udviklingen  

 Ingeniører er fordomsfrie og 

veluddannede  

 Konservative  

 Regelrette  

 Tyskerne finder tekniske løsninger på 

tekniske problemer  

 

Kilde: egen fremstilling 

Stort fokus på udvikling og forskning 

Både Andersen og Sack-Nielsen fremhæver, at den tyske byggebranche er karakteriseret af et fokus på 

udvikling og forskning (bilag 4 og 6). Således udtaler Steen Elsted Andersen:  ”jeg [synes], at de er på 

forkant med udviklingen .[…]Det er mit indtryk, at det er den måde, de holder virksomheden i gang på. 

De bliver ved med at forske og holde sig på forkant med tingene.” (Bilag 6). 
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Gode tekniske løsninger 

Tyske virksomheder inden for bæredygtigt byggeri opfattes desuden af én respondent som havende 

mange gode tekniske løsninger. I Sack-Nielsens øjne er det tyske marked bl.a. på den baggrund et 

fantastisk marked (bilag 4). 

 Stort produktudvalg 

Foruden de gode tekniske løsninger fremhæver Sack-Nielsen også, at der findes et meget stort 

produktudvalg i Tyskland. ”Det er som at gå i et varehus og have frit valg fra alle hylder.” Samtidig bliver 

det dog fremhævet, at det store udvalg også kan udgøre en ulempe, fordi det kan være svært at finde 

rundt i alle produkterne. Det kan særligt udgøre et problem, fordi mange tyske virksomheder kun har 

sine informationer tilgængelige på tysk (bilag 4).  

Kvalitetsprodukter og høj kvalitet 

Ud over et stort produktudvalg fremhæver to af respondenterne også, at tyske produkter har en høj 

kvalitet. Ifølge Herbøl skyldes den høje kvalitet et samarbejde mellem forskellige aktører i branchen. 

”Jeg tror, at producenterne og videnskaben i Tyskland har et stort samarbejde. Jeg tror, at videnskaben 

og arkitekt- og designvirksomhederne har et stort samarbejde. Denne treenighed er med til at skabe 

nogle produkter af meget høj kvalitet.” (Bilag 5).  

Herbøl udtaler også, at tyskerne efter hans opfattelse generelt er kendt for høj kvalitet. F.eks. ønsker 

langt de fleste danskere sikkert at eje en Audi, og dette mener Herbøl også gælder for andre produkter. 

(Bilag 5) 

Godt produktkendskab -> Løsninger ud over standardløsninger 

Elsted-Andersen udtrykker begejstring for de tyske kvalitetsprodukter, idet han fremhæver, at tyskerne 

kender deres produkter så godt, at de ikke bare kan tilbyde standardprodukter. De ved i stedet lige 

nøjagtig, hvad de kan ændre i design mm. De tyske produkter er derfor på mange måder mere 

interessante end eksempelvis kinesiske produkter, som ofte er kopier af andre originalprodukter (bilag 

6). Også Sack-Nielsen fremhæver, at de tyske producenter leverer integrerede løsninger, hvor der er 

tænkt skridtet videre end blot at levere f.eks. en facade. ”Jeg vil sige, at Tyskland er rigtig god til 

systemreferencer. Altså man får hele pakken med. Det er ikke bare én løsning, men man får en masse 

omkringliggende med.”(Bilag 4). 
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Nye typer materialer og certificerede materialer 

Herudover lægges der også vægt på, at tyske producenter af bæredygtige produkter er særligt stærke 

inden for nye typer materialer. Sack-Nielsen nævner både certificerede byggematerialer, cradle to 

cradle-produkter4 og generelt produkter inden for materialeressourceknaphed. Hele kredsløbstanken er 

mere og mere med (bilag 4).  

Glasteknologi, facadeløsninger og isolering  

Både Herbøl og Sack-Nielsen påpeger, at de tyske producenter er meget stærke inden for glasteknologi 

og facadeløsninger. Herbøl udtaler, at ”Glasbyggeri i det hele taget er tyskerne nok førende indenfor.” 

(Bilag 5).  Desuden fremhæver Sack-Nielsen også isoleringsmaterialer som en af den tyske branches 

store styrker (bilag 4).  

Høj professionalisme og erfaring 

Sack-Nielsen fremhæver også, at Tyskland generelt opfattes som en professionel producent, og at den 

tyske branche for bæredygtigt byggeri er karakteriseret af en længere erfaring end den danske branche. 

Bl.a. nævner han, at han i uddannelsen til arkitekt i Tyskland oplevede, at bæredygtighed allerede 

spillede en rolle i uddannelsen, da han blev uddannet (bilag 4).  

Tyskere er til at stole på  

Ét karakteristikum for det tyske marked lægger Elsted Andersen særligt vægt på. Hans oplevelse er, at 

tyske producenter er til at stole på, på den måde at de altid leverer det lovede. ”Min mavefornemmelse 

er, at de er til at stole på. Jeg har ikke oplevet, at jeg er blevet lovet noget, som de ikke har kunnet 

holde.” Han har andre erfaringer med danske producenter, hvor det kan ske, at en sælger lover for 

meget og efterfølgende må trække det lovede tilbage (bilag 6).  

På forkant med udviklingen  

Herbøl og Elsted Andersen nævner som noget af det første, at de tyske producenter er på forkant med 

udviklingen og generelt er længere fremme (bilag 5 og 6). Elsted Andersen fremhæver områderne 

materialer og materialeproduktion. Dog konstaterer han også, at udviklingen ikke altid går i en ønsket 

retning (bilag 6). 

                                                           
4
 Cradle to Cradle® designkonceptet er udviklet af den tyske professor i procesteknik Michael Braungart og den 

amerikanske arkitekt William McDonough. Konceptet opstiller en ny forståelsesramme for produktdesign og 

industrielle processer. Materialer skal indgå i et materialekredsløb, så vi minimerer og helst undgår restaffald 

(www.braungart.com, 2012). 
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En grund, til at de tyske virksomheder er længere fremme, er bl.a., at der ifølge Herbøl er en større vilje 

til at finansiere nye byggeløsninger. Desuden har de stærke reguleringer i Tyskland også betydning for, 

at landet på mange områder er langt fremme. Der findes i Tyskland et nationalt institut for normering, 

Deutsche Institut für Normung, som opstiller normer for næsten alt, der produceres (bilag 5).  

Ingeniører er fordomsfrie og veluddannede 

Endnu en styrke ved det tyske marked er ifølge Elsted Andersen de tyske ingeniører. Hans erfaringer fra 

samarbejder med tyske ingeniører er, at de er meget veluddannede og væsentlig mere fordomsfrie end 

danske ingeniører. Ingeniørerne beskrives som ”mere villige til at gøre det, som arkitekten gerne vil. […] 

de ved, hvad de skal bruge deres uddannelse til. Forstået på den måde, at de kan deres kram.” (Bilag 6).  

Det kan dermed konkluderes, at de udvalgte tre danske arkitekter påhæfter en række forskellige 

karakteristika til den tyske branche for bæredygtigt byggeri og Tyskland generelt som producent. 

Karakteristikaene går særligt på produkterne og den høje kvalitet, som karakteriserer branchen.  

De danske respondenter nævner dog også nogle karakteristika, som ikke er direkte positive. Disse vil jeg 

her kort præsentere.  

Konservativ  

Et af de mere negative karakteristika, som forbindes med tyske virksomheder, er, at de fremstår mere 

konservative, hvad angår brugen af it-medier i markedsføringen.  

”Internettet er i Danmark meget udbredt, og alle går rundt med smartphones. Der er man mere 

konservativ i Tyskland, hvad det angår. Så medierne er ekstremt vigtige. Og de skal være enkelt 

tilgængelige og så lækre som muligt. Jeg tror, at man virkelig skal have fokus på det.” (Bilag 4). 

Ifølge Sack-Nielsen er markedsføringen enormt vigtig, og det er essentielt, at de tyske virksomheder 

målretter deres hjemmesider og præsentationer mod danskerne. Hjemmesiderne udgør simpelthen 

indgangen til det danske marked ifølge Sack-Nielsen. Dette vil også sige, at sproget på hjemmesiderne 

ikke må være tysk. Det skal i det mindste være engelsk. Desuden er det nødvendigt for de tyske 

virksomheder at sætte sig ind i, hvordan det danske marked er opbygget, og hvordan det fungerer (bilag 

4). 

Regelrette 

På spørgsmålet om hvilket kendskab respondenterne har til Tyskland, nævner Elsted Andersen sine 

erfaringer med tyskere som mere regelrette end danskere. Denne opfattelse har dog ændret sig i løbet 

af de seneste år, hvor han oftere oplever, at man i højere grad siger ’du’ til hinanden i stedet for ’de’. 



Bæredygtigt byggeri – ’Made in Germany’ 
Ninna Suhr Poulsen 

58 
 

Desuden fremhæver Elsted Andersen den fordom om tyskere, at de er mere stive i det end danskere på 

spørgsmålet om, hvilke fordomme han hører om tyskere. Dette kan han dog ikke selv nikke 

genkendende til (bilag 6).  

Tyskerne finder tekniske løsninger på tekniske problemer 

Ifølge Elsted Andersen er den tyske branche på forkant med udviklingen. Han mener dog, at udviklingen 

til en vis grad går i en uønsket retning.  

”Man kan sige, at tyskerne er meget teknisk orienterede, og de finder en teknisk løsning på disse 

problemer, men så bygger de jo egentlig tekniske løsninger op for at løse et teknisk problem. Og det 

bliver meget lag på lag.” (bilag 6). 

Elsted Andersen omtaler her det aspekt, at de tyske producenter ofte fokuserer på at løse de 

følgevirkninger, som nogle produkter viser sig at have i stedet for at kigge på kilden til følgevirkningerne 

(bilag 6).  

Mere generelt om den tyske branche angiver Elsted Andersen, at han godt kan lide at arbejde med 

tyskere, fordi de udfører arbejdet uden tvivl på arkitekten. Desuden fremhæver Sack-Nielsen, at det er 

en ulempe for de tyske virksomheder, at de er det længere væk fra kunderne end de danske 

virksomheder og deres sælgere. Mange danske tegnestuer er ifølge Sack-Nielsen sandsynligvis slet ikke 

bevidste om, hvad der foregår i Tyskland (bilag 4). Dette understøtter også Sack-Nielsens udtalelse om, 

at de tyske virksomheder i højere grad skal tilpasse deres markedsføring til det danske marked. 

Afslutningsvist skal det forhold også fremhæves, at Herbøl mener, at det er en nødvendighed at sætte 

sig ind i hinandens kulturer og regler for at få succes med et samarbejde over den dansk-tyske grænse 

(bilag 5).  

5.2.3 Vurdering af den tyske branches image blandt danske arkitekter  

Ovenstående præsentation af resultaterne fra interviewene viser, at de udvalgte danske arkitekter 

forholder sig overvejende positivt til Tyskland som producent og til den tyske branche for bæredygtigt 

byggeri. Der er dog også forhold, som respondenterne fremhæver som mindre positive ved Tyskland og 

branchen. Herunder fordommene at tyskere opfattes mere konservative og regelrette end danskere. Så 

er der det forhold, at en enkelt respondent fremhæver udviklingen i Tyskland som delvist præget af 

tekniske løsninger på tekniske problemer i stedet for at finde kilden til det først opståede problem.  

Respondenterne fremhæver, at Tyskland generelt er langt fremme i udvikling og forskning. Branchen i 

Tyskland kendetegnes af rigtig mange produkter og af produkter af høj kvalitet. Desuden fremstår de 
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tyske virksomheder meget kompetente og kender deres produkter så godt, at de kan tilbyde meget 

andet end blot standardløsninger. Den tyske ingeniørbranche fremhæves også som meget veluddannet 

og fordomsfri i en sammenligning med de danske kollegaer.  

I respondenternes svar til fordommene om den tyske branche og Tyskland generelt ses det, at 

respondenterne også ytrer sig om nogle få fordomme. Flere af disse fordomme om tyskere som mere 

konservative og regelrette kan opfattes som stereotype billeder af Tyskland. Ifølge Hinner influerer 

nationale stereotyper på køberes billede af produkter, og det kan derfor få betydning for den tyske 

branche, hvis den associeres med disse mere negative fordomme. Dog understreger Elsted Andersen, at 

han ikke selv finder tyskerne stive og regelrette mere. Dette kan være et vidnesbyrd om, at de negative 

fordomme om tyskere og branchen er tilpas svage til ikke at overdøve de mange positive opfattelser af 

branchen.  

Interviewundersøgelsen giver værdifuld viden om, hvordan tyske virksomheder opfattes blandt danske 

arkitekter, og hvilke karakteristika de påhæftes. Gruppen af danske arkitekter med et kendskab til 

Tyskland udviser et aldeles positivt billede af den tyske branche for bæredygtigt byggeri. 

5.3 Sammenhold mellem den tyske branches identitet og branchens image 

blandt danske arkitekter 
I forlængelse af ovenstående analyse af de udvalgte danske arkitekters opfattelse af Tyskland som 

producent og den tyske branche for bæredygtigt  byggeri vil den danske opfattelse i dette afsnit blive 

sammenlignet med den tyske branches selvopfattelse.  

Denne sammenligning er relevant for afhandlingens problemstilling, da det på denne måde er muligt at 

vurdere om markedsføringen i Danmark skal forsøge at ændre imaget for den tyske branche for 

bæredygtigt byggeri blandt danske arkitekter, eller om indsatsen i højere grad skal rette sig mod andre 

aspekter som eksempelvis at gøre opmærksom på branchen.  

Ud fra den empiriske undersøgelse ses det, at der er flere sammenfald mellem den tyske branches 

identitet og selvopfattelse og opfattelsen af branchen blandt de danske arkitekter. Begge undersøgelser 

fremhæver det store produktudvalg og muligheden for komplette løsninger, herunder produkter som er 

ud over standarden. Der lægges også fra begge sider vægt på, at man i Tyskland har en længere erfaring 

end mange andre steder inkl. Danmark. Desuden stemmer den tyske opfattelse omkring 

ingeniørstudiets attraktivitet overens med den danske opfattelse af, at de tyske ingeniører er 

veluddannede og fordomsfrie over for samarbejdet med arkitekter. Den tyske branche er i Danmark 

kendt for sine glas- og facadeløsninger, hvilket branchen også selv opfatter som en styrke. Branchen i 
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Tyskland lægger selv vægt på sine teknologiske løsninger, og også inden for dette områder nævner de 

danske arkitekter de tekniske løsninger.  

Undersøgelsen udviser dog også forskelle mellem selvopfattelsen og det opfattede image i Danmark af 

den tyske branche. De af branchen opfattede styrker inden for styresystemer, intelligent 

energiudnyttelse, planlægningskompetencer, den tyske knowhow og certificeringssystemet DGNB 

nævnes ikke af de danske arkitekter. Dermed kan det dog ikke udelukkes, at disse områder også bliver 

opfattet som styrker, men det er ikke forhold, som de danske arkitekter i første omgang fremhæver som 

styrker i den tyske branche.  

Ligeså er der også forhold, som danskerne har udpeget som karakteristika for den tyske branche, som 

branchen ikke selv har lagt vægt på. Det drejer sig om den tyske professionalisme, styrkerne inden for 

isoleringsmaterialer, og at tyskerne er til at stole på. De mindre positive kendetegn som tekniske 

løsninger på tekniske problemer, og at tyskere er mere konservative og regelrette er heller ikke noget, 

som den tyske branche nævner.  

Disse forskelle i opfattelsen af den tyske branches styrker kan bl.a. skyldes undersøgelsens opbygning, 

hvor interviewene er præget af åbne spørgsmål. Desuden skyldes de danske respondenternes 

fremhævning af de mere negative karakteristika, at de er blevet spurgt direkte ind til dem. Derimod har 

dette ikke været fokus i interviewene med de tyske respondenter. Hvis undersøgelsen havde været 

bygget anderledes op, eksempelvis med svarkategorier eller en vurdering af en række udvalgte udsagn 

eller karakteristika om den tyske branche, kunne der meget vel have været større korrelation mellem 

svarene fra de danske og tyske respondenter.  

Forskellene i opfattelserne er imidlertid noget, som den tyske branche skal være særligt opmærksom på, 

da der dermed florerer både positive og negative opfattelser af branchen, som den muligvis ikke er 

bevidst om. I forlængelse af Hinners understregning af nationale stereotypers betydning for købet af 

produkter, kunne det tænkes, at forskellene i opfattelserne kunne udgøre en hindring for 

markedsføringen over for danske arkitekter. De positive betragtninger af branchen, som de danske 

arkitekter har angivet, kunne udgøre nye muligheder for en positiv markedsføring af branchen, og en 

manglende håndtering af de negative opfattelser muligvis kunne skade branchens markedsføring i 

Danmark.  
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5.4 Delkonklusion – den danske opfattelse af den tyske branche for 

bæredygtigt byggeri 
I Danmark spiller energieffektivitet og vedvarende energi en stor rolle. I 2050 er målet, at den danske 

energiforsyning skal være fuldstændig overgået til vedvarende energi, og frem mod 2020 skal der spares 

12 % af energien i forhold til 2006. I denne forbindelse spiller byggebranchen en vigtig rolle, da omkring 

40 % af det samlede energiforbrug bruges i bygninger og ejendomme. Der er de senere år sket 

stramninger af bygningsreglementet i Danmark, og senest med udgangen af 2013 skal der foreligge en 

strategi for energirenovering af den bestående bygningsmasse. Fokus på energieffektiviteten i bygninger 

understreges også af, at der i 2010 blev stiftet et dansk ’Green Building Council’, som i 2012 valgte at 

skabe en dansk certificeringsordning på baggrund af den tysk udviklede certificeringsordning DGNB.   

En undersøgelse af tre danske arkitekters opfattelse af den tyske branche for bæredygtigt byggeri viser, 

at der er et godt kendskab til den tyske branche. Dermed vil ’country image’ for nye ukendte produkter 

til dels have den effekt i Danmark, at de nye brands vil blive påhæftet samme karakteristika som 

tidligere produkter fra branchen.  

Disse karakteristika vil i så fald være de samme, som de danske arkitekter påhæfter branchen i dag. De 

danske arkitekter opfatter den tyske branche positivt med et stort fokus på udvikling og forskning, 

mange kvalitetsprodukter og et godt produktkendskab, så der dermed også udbydes særligt tilpassede 

løsninger. Desuden karakteriseres den tyske branche af nye typer materialer, særlig styrke inden for 

glasteknologi, facadeløsninger og isolering, og en stor erfaring, professionalisme og dygtige ingeniører.  

Der er dog også fordomme om den tyske branche som værende konservativ og tidligere også regelret, 

hvilket respondenten fra Henning Larsen dog har erfaringer med ikke mere gør sig gældende. Desuden 

oplever samme respondent, at branchen til tider er karakteriseret af at udvikle tekniske løsninger på 

tekniske problemer i stedet for at koncentrere sig om grunden til problemet.  

Overvejende er mange af de netop nævnte karakteristika i overensstemmelse med de selvopfattede 

styrker i den tyske branche, hvorfor der er en god korrelation mellem ønsket og reelt opfattet image. 

Der er dog også forskelle i opfattelserne, som kan skyldes undersøgelsens opbygning. Den tyske branche 

bør imidlertid være opmærksom på disse forskelle i opfattelsen af branchen, da nationale stereotyper 

kan have betydning i købssituationen. Negative stereotyper kunne tænkes at udgøre en hindring for at 

indtage det danske marked, hvis de ikke blev adresseret, og de positive opfattelser, som den tyske 

branche endnu ikke er bevidst om, kunne medføre større succes i Danmark.  
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6. Tyske virksomheder inden for bæredygtigt byggeri på det danske 

marked  
I afhandlingens foregående afsnit er der tegnet et billede af, hvad der kendetegner hhv. det tyske og det 

danske marked for bæredygtigt byggeri. Det er gennem en interviewundersøgelse blevet undersøgt, 

hvordan den tyske branches selvopfattelse er, og hvordan branchen opfattes af danske arkitekter. 

Undersøgelsens resultater danner grundlag for en analyse og vurdering af den tyske branches 

muligheder for at benytte oprindelseslandet som branding i Danmark, hvilket er indholdet i 

afhandlingens nærværende kapitel.  

6.1 Muligheder for at bruge det nationale tilhørsforhold over for danske 

arkitekter 
I lyset af at der i Danmark er stort fokus på energieffektivitet, og at bæredygtigt byggeri generelt vinder 

indflydelse i Danmark, kan markedet være interessant for den tyske branche for bæredygtigt byggeri. 

Branchen tilbyder mange produkter og services, som kan benyttes på det voksende danske marked.  

Det er tidligere i afhandlingen fastslået, at de danske arkitekter allerede har et kendskab til den tyske 

branche for bæredygtigt byggeri. Dermed vil Tysklands ’country image’ blandt de danske arkitekter 

fungere som en ’summary effekt’ for nye brands og virksomheder fra branchen. Det vil sige, at de nye 

brands vil blive vurderet ud fra den erfaring, de danske arkitekter har med produkter fra branchen og vil 

blive associeret med karakteristika fra branchen.  

Disse karakteristika er i høj grad positive. Det viser sig, at på trods af nogle få overvejende negative 

fordomme om den tyske branche er de danske arkitekter i ganske høj grad positivt stemt over for den 

tyske branche for bæredygtigt byggeri. Der blev både lagt vægt på de mange forskellige tyske produkter, 

som er kendetegnet ved høj kvalitet og ved at være længere fremme end mange andre produkter, tyske 

ingeniører og komplette løsninger. Denne positive holdning yder indflydelse på, om det vil være til 

fordel eller ulempe at markedsføre sit brand som tysk blandt danske arkitekter.  

Jaffe & Nebenzahl har udviklet en teoretisk model for, hvilke muligheder der er for at markedsføre et 

brand på nye markeder. De faktorer, som har betydning for, hvilke strategier der vil være mest egnede, 

er ’brand image’ og ’made-in country image’ (Jaffe & Nebenzahl, 2006: 122). Modellen ses på næste 

side. 
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Kilde: (Jaffe & Nebenzahl, 2006: 122) 

På baggrund af den positive opfattelse af den tyske branche for bæredygtigt byggeri kan det 

konkluderes, at den tyske branche blandt danske arkitekter har et stærkt oprindelseslandsimage 

(’made-in country image’). Strategierne for de tyske virksomheder bør altså tage udgangspunkt i 

modellens to øverste kasser. Afhandlingen tager ikke udgangspunkt i enkelte tyske cases, og det kan 

derfor ikke vurderes, om de enkelte brands har stærke eller svage ’brand images’. Det skal dog 

pointeres, at de danske respondenter positivt omtaler flere forskellige tyske virksomheder som 

eksempelvis facadeproducenterne Schüco og Seele Glasbau (bilag 4, 5, og 6). Deraf kan naturligvis ikke 

konkluderes på samtlige brands i branchen, men det kan dog konkluderes, at der er virksomheder med 

stærke brands. Jeg vil på denne baggrund her nedenfor præsentere de strategier, som virksomhederne i 

branchen kan vælge at benytte, når det danske marked entreres.  

Hvis virksomheden har både et stærkt ’made-in country image’ og ’brand image’, som eksempelvis 

Schüco, befinder virksomheden sig i en ideel strategisk position. I dette tilfælde bør 

markedsføringsstrategien være at fremhæve både brand og oprindelseslandet. Jaffe & Nebenzahl 

fremhæver særligt denne mulighed, hvis der er tale om et globalt brand (Jaffe & Nebenzahl, 2006: 123). 

For de tyske virksomheder, som allerede er aktive i Danmark, og for udbredt velkendte brands i det 

danske marked vil det altså være en fordel at benytte sig af både brandet og oprindelseslandet i 

markedsføringen, da Tyskland netop opfattes som et positivt oprindelsesland. Ligeså fremgår det af 

interviewene med de danske arkitekter, at Schüco er kendt i hele verden inden for sin branche (bilag 4 

og 6), og dermed kan siges at være et globalt brand.  
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Hvis en tysk virksomhed inden for branchen bæredygtigt byggeri derimod har et produkt med et svagt 

’brand image’ men et stærkt ’country image’ bør markedsføringsstrategien være at markedsføre sig med 

sit oprindelsesland. Jaffe & Nebenzahl har undersøgt den strategi at benytte sig af ’word-of-mouth’- 

markedsføring, hvor salgsmedarbejderen omtaler oprindelseslandet i salgssituationen. Denne metode 

har vist gode resultater (Jaffe & Nebenzahl, 2006: 126), hvorfor sådanne strategier også kan anbefales 

som supplering af andre markedsføringsstrategier, hvor oprindelseslandet benyttes. Strategien 

anbefales at benyttes af nye, ukendte brands, som ønsker at entrere det danske marked. Desuden kan 

virksomheder, som allerede har gjort bekendtskab med det danske marked men endnu ikke har bredt 

anerkendte brands, benytte denne strategi på det danske marked.  

Stod de tyske virksomheder i den situation, at de besad et negativt ’country image’ blandt målgruppen 

danske arkitekter, kunne de benytte sig af en lang række strategier. Men da virksomhederne netop har 

et positivt ’country image’ blandt danske arkitekter vil det være de ovenfor nævnte strategier, som vil 

være anbefalelsesværdige.  

6.2 Delkonklusion - tyske virksomheders muligheder i Danmark 

Det viser sig, at tyske virksomheder inden for bæredygtigt byggeri bør benytte sig af tilknytningen til 

Tyskland i markedsføringen over for danske arkitekter. Tyskland og de tyske virksomheder opfattes 

blandt danske arkitekter overvejende positivt, hvorfor det vil være anbefalelsesværdigt at fremhæve 

tilhørsforholdet til Tyskland. Både for virksomheder, som har stærke ’brand images’ og for 

virksomheder, som har et svagt ’brand image’, vil det være en fordel at benytte sig af det nationale 

tilhørsforhold i markedsføringen over for danske arkitekter. I det første tilfælde bør man samtidig også 

benytte sit brand i markedsføringen. Ved brugen af det nationale tilhørsforhold vil en række ukendte 

produkter og brands muligvis kunne høste samme positive associationer som allerede velkendte tyske 

brands på baggrund af ’summmary effekten’.  
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7. Konklusion 
Det er meget oppe i tiden, hvordan vi bruger vores energi. I Danmark udgør energiforbruget i bygninger 

omkring 40 % af det totale energiforbrug. Det spiller derfor også en stor rolle, hvordan vi håndterer 

vores energiforbrug i vores hjem og bygninger. I Tyskland har energieffektivitet i mange år spillet en 

afgørende rolle og gennem det tyske eksportinitiativ ’Energy Efficiency – Made in Germany’ forsøger en 

række tyske virksomheder med ekspertiser inden for energieffektivt og bæredygtigt byggeri at komme 

ind på det danske marked.  

Nærværende afhandling undersøger de tyske virksomheders muligheder for at benytte 

oprindelseslandet i brandingen over for danske arkitekter. Afhandlingen giver sit bud på, først hvordan 

den tyske branche for bæredygtigt byggeri opfatter sig selv og sine styrker, dernæst hvordan branchen 

opfattes blandt danske arkitekter og afslutningsvist hvordan den tyske branche kan bruge sit 

oprindelsesland i markedsføringen over for danske arkitekter.  

Undersøgelsen af hvordan den tyske branche opfatter sig viser, at bæredygtigt byggeri og certificeringen 

af byggerier vinder udbredelse i Tyskland. Både i den tyske branche for bæredygtigt byggeri og fra 

statens side opfattes bæredygtigt byggeri i forhold til Brundtland-rapportens aspekter økonomi, økologi 

og det sociokulturelle. Både i branchen og i den statslige administration er der de senere år udviklet 

certificeringssystemer, som foruden de nævnte aspekter inkluderer tekniske og processuelle aspekter. 

Der er bred enighed om, at energieffektivt byggeri er en vigtig del af bæredygtigt byggeri, men der 

sættes ikke lighedstegn mellem de to begreber, da bæredygtigt byggeri omfatter et bredere spektrum af 

egenskaber end energieffektivt byggeri. Eksempelvis omfatter bæredygtigt byggeri, at en bygnings hele 

livscyklus tages i betragtning.  

De selvopfattede styrker i den tyske branche for bæredygtigt byggeri udgøres af, at der i Tyskland for 

det første findes mange forskellige udbydere af produkter og services. Bl.a. fremhæves produkter inden 

for bæredygtigt og energieffektivt byggeri, herunder styresystemer, teknologier , intelligent 

energiudnyttelse og facadesystemer. Dernæst besidder branchen stærke kompetencer inden for 

planlægning og udbyder mange kompletløsninger, som bl.a. skyldes den lange erfaring og tradition for 

at bygge energieffektivt og bæredygtigt. Desuden fremhæver flere af respondenterne deres opfattelse 

af, at det tyske ingeniørstudium nyder stor anerkendelse i udlandet, og at den tyske knowhow 

efterspørges uden for de tyske grænser. Foruden disse selvopfattede styrker berører flere af 

respondenterne også den tyske certificeringsordning DGNB. Respondenten fra DGNB opfatter 

naturligvis ordningen som en styrke for den tyske branche, da der her består en fælles forståelse for 

branchen. Derimod anser repræsentanten for den tyske byggeindustri certificeringsordningen som 
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mindre konkurrencedygtig end den amerikanske LEED-ordning, som er mere enkelt opbygget end den 

tyske ordning. Dermed er der også uenigheder internt i branchen om, hvilke styrker branchen besidder.  

For den tyske branche er der mulighed for at markedsføre sig under den statsligt indrettede ’nation 

branding’-kampagne ’Germany – Land of Ideas’. Kampagnen lægger vægt på de stærke tyske produkter 

og på innovation. For i højere grad at imødekomme branchens selvopfattede styrker kunne kampagnen 

udvides til også at lægge vægt på styrkerne inden for kompetencer i planlægning og komplette 

løsninger. Nærmere betegnet kan branchen også benytte sig af kampagnen ’Energy Effeciency – Made in 

Germany’ , hvor det stilles frit til rådighed for virksomheder inden for energieffektivitet at benytte det 

fælles udviklede brand, som hører til kampagnen.  

Ovenpå analysen af den tyske branches selvopfattede styrker viser analysen af den danske 

arkitektstands opfattelse af samme branche, at der er et godt kendskab til tyske virksomheder inden for 

bæredygtigt byggeri blandt de danske arkitekter. De kvalitative interviews med de danske arkitekter 

viser, at arkitekterne har en positiv opfattelse af den tyske branche. De danske arkitekter lægger særligt 

vægt på, at den tyske branche har et stort fokus på udvikling og forskning, at der er mange 

kvalitetsprodukter og virksomhederne har et godt produktkendskab, så der også udbydes særligt 

tilpassede løsninger. Derudover mener de danske arkitekter, at den tyske branche er specialist inden for 

nye typer materialer, at branchen er stærk inden for glasteknologi, facadeløsninger og isolering, og at 

der er en stor erfaring, professionalisme og dygtige ingeniører i branchen.  

Foruden den meget positive opfattelse af den tyske branche for bæredygtigt byggeri fremhæver de 

danske arkitekter også en række fordomme over for de tyske virksomheder. Fordommene omhandler 

overordnet, at den tyske branche skulle være konservativ og tidligere også regelret. Arkitekternes 

opfattelse af den tyske regelrethed gælder dog ikke mere, da holdningen er, at der er sket et kulturelt 

skifte. En enkelt respondent beskriver også opfattelsen af, at den tyske branche er præget af tekniske 

løsninger på tekniske problemer. Dermed forstået, at der findes tekniske løsninger i stedet for at kigge 

på grunden til problemets opståen.   

Der er ikke fuldstændig overensstemmelse mellem den tyske branches selvopfattelse og de danske 

arkitekters opfattelse af den tyske branche. Bl.a. nævner de tyske respondenter ikke de karakteristika, 

som de danske arkitekter ytrer  omkring fordomme, og der er også forhold som eksempelvis den tyske 

knowhow og kompetencerne inden for planlægning, som de danske arkitekter ikke nævner. 

Interviewundersøgelserne i den tyske branche for bæredygtigt byggeri og den danske arkitektstand viser 

dog, at der er en overvejende overensstemmelse mellem opfattelsen i den tyske branche og opfattelsen 
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af branchen blandt danske arkitekter, og at den tyske branche opfattes positivt blandt de danske 

arkitekter.  

På denne baggrund kan det derfor konkluderes, at det vil være en fordel for de tyske virksomheder i 

branchen for bæredygtigt byggeri at benytte sig af oprindelseslandet i markedsføringen over for danske 

arkitekter. Tyskland og tyske produkter opfattes positivt blandt danske arkitekter, og ukendte produkter 

og brands vil dermed muligvis blive associeret med de positive konnotationer, som andre velkendte 

tyske produkter inden for bæredygtigt byggeri har i Danmark, hvis de nye produkter benytter sig af 

oprindelseslandet i markedsføringen. Hvis et brand samtidig besidder et stærkt ’brand image’ kan det 

også anbefales at benytte dette i markedsføringen.  
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8. Perspektivering 

Afhandlingens resultater viser, at det vil være til fordel for de tyske virksomheder inden for bæredygtigt 

byggeri at benytte oprindelseslandet i markedsføringen over for danske arkitekter. Da den danske 

arkitektstand ikke udgør den eneste mulige aftager af tyske produkter inden for bæredygtigt byggeri 

kunne en undersøgelse af andre danske brancher med god mening gennemføres. En sådan undersøgelse 

kunne naturligvis udføres med samme kvalitative metoder som i afhandlingen. Dog viser afhandlingens 

undersøgelse allerede interessante aspekter omkring den tyske branche, og de danske arkitekters 

holdninger kunne derfor i stedet udgøre grundlaget for en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse i andre 

danske brancher. En sådan undersøgelse kunne også bidrage til at understøtte afhandlingens resultater 

nærmere, hvis den også gennemførtes blandt danske arkitekter. 

I en forlængelse af afhandlingens resultater kunne det imidlertid også være interessant at undersøge, 

præcist hvordan de tyske virksomheder kunne gribe markedsføringen an. En sådan undersøgelse kunne 

tage sit fundament i marketingprofessoren Gabriele Morellos model for, hvilke 

kommunikationsstrategier firmaer kan benytte, når nye markeder entreres. De respektive faktorer, som 

ligger til grund for udvælgelsen af kommunikationsstrategier, er hhv. oprindelseslandsimage og 

konkurrenceevne. Ud fra de to faktorer fremkommer et matrix opdelt i de 4 forskellige dele 1) svag 

konkurrenceevne, stærkt image, 2) stærk konkurrenceevne, stærkt image, 3) svag konkurrenceevne, 

svagt image og 4) stærk konkurrenceevne, svagt image. Morello opstiller forskellige 

kommunikationsstrategiske muligheder for hvert scenarie (Morello, 1993: 304). 

Ved scenarie 3 med svag konkurrenceevne og svagt ’country image’ bør man ifølge Morello fokusere på 

langsigtede strategier, som opbygger nye attituder til produktet. Det være sig f.eks. langsigtede 

informationsstrategier som PR (ved eksempelvis rejser til landet) og reklamer for oprindelseslandet. I 

denne situation kræves store investeringer i eksempelvis kommunikation. Ved scenarie 2 med stærk 

konkurrenceevne og stærkt ’country image’ bør man benytte strategier til styrkelse af den stærke 

markedsposition, herunder eksempelvis at benytte sit oprindelsesland og gennem reklamer at minde 

forbrugere om positive brandelementer. Ved de andre scenarier afhænger strategien af, præcist hvor 

brandet befinder sig i modellen. Hvis brandet har et godt nationalt image, er det ifølge Morello en fordel 

at benytte sig af oprindelseslandet i kommunikationen, og hvis brandet har et negativt nationalt image, 

er det mere fordelagtigt at informere om brandet. Hvis scenariet desuden indebærer en stor 

konkurrenceevne er den bedste strategi at informere meget om produktet (Morello, 1993: 303-305). 

Ved en lav konkurrenceevne anbefales det at forbedre produktet (Morello, 1993: 307). Forbedringer af 

produktet bør tage udgangspunkt i en analyse af produktet og eventuelt en ændring af marketingmixet. 
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Endnu andre muligheder kunne være at indgå et samarbejde med en mellemmand (Morello, 1993: 307). 

Morello kommer som vist med forskellige kommunikationsstrategier til brug på eksportmarkeder. 

Derfor er modellen velegnet til at beskrive de muligheder, som tyske virksomheder inden for 

bæredygtigt byggeri vil kunne benytte i Danmark. 

Det konkluderes i afhandlingen, at den tyske branche for bæredygtigt byggeri har et overvejende 

positivt nationalt image i Danmark. Tyskland og den tyske branche karakteriseres af høj kvalitet og en 

høj grad af knowhow. Dermed kan det siges, at kommunikationsstrategierne for den tyske branche skal 

findes i modellens to kvadrater, 1 og 2. Dermed vil de mest attraktive kommunikationsstrategier alle 

indebære at fremhæve oprindelseslandet i markedsføringen på det danske marked.  

Næste step i en undersøgelse af mulige kommunikationsstrategier for den tyske branche ville være en 

undersøgelse enten af hele branchens konkurrenceevne på det danske marked eller af enkelte brands 

og virksomheders konkurrenceevne. Dette kunne udføres gennem eksempelvis en SWOT-undersøgelse, 

hvor brandets stærke og svage sider undersøges i forhold til markedet. Undersøgelsen kunne bygge på 

en analyse af foreliggende data og kombineres med interviews med udvalgte brancheeksperter. Når en 

sådan undersøgelse er gennemført, vil det dermed kunne vurderes, præcist hvilke 

kommunikationsstrategier den tyske branche vil kunne benytte med størst succes.  

I forhold til de mest succesfulde markedsføringskampagner og kommunikationsstrategier for den tyske 

branche vil det også være anbefalelsesværdigt at tage hensyn til de forskelle i opfattelserne af den tyske 

branche, som undersøgelsen viser. Den tyske branche bør være særligt opmærksom på at adressere de 

opfattelser af branchen og tyske virksomheder generelt som konservative og regelrette, da sådanne 

stereotyper ifølge Hinner benyttes som symboler på bestemt opfattede kvaliteter. Disse negative 

nationale stereotyper kunne angiveligt svække nye tyske produkter på det danske marked, hvis disse 

produkter markedsførte sig under oprindelseslandet. De negative opfattelser bør derfor adresseres for 

at undgå, at produkterne associeres med noget negativt i stedet for de mange positive karakteristika, 

som påhæftes branchen.  
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Bilag 1: Interview med Thorsten Gusek 
Interviewet blev foretaget pr. telefon torsdag d. 22. november 2012 kl. 16.45-17.10  

(G= den interviewede, P= intervieweren) 

Den interviewedes professionelle baggrund:  

Geschäftsführer ved energiewaechter, Berlin. 

Interviewtransskription Tema 
(meningskondensering) 

P: Könnten Sie hier am Anfang kurz erwähnen, was Sie bei energiewaechter 
machen, und was energiewaechter macht? 
 

 

G: energiewaechter ist ein Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen mit 
Schwerpunkt auf den erneuerbaren Energien und Energieeffizienz. Wir sind 
ein junges Unternehmen und einer unseren aktuellen Schwerpunkte ist, dass 
wir für das Bundeswirtschaftsministerium tätig für diverse Projekte im 
Rahmen der Exportinitiative für erneuerbare Energien und auch 
Energieeffizienz sind. Meine Tätigkeit ist Geschäftsführer, und ich bin 
durchaus auch oft in den Projekten involviert. D.h. ich war u.a. auch auf der 
Geschäftsreise zum Thema nachhaltiges Bauen nach Dänemark involviert. 
Und diverse andere Tätigkeiten auch noch.  
 

 

P: Okay. Und dann zum Begriff; wie würden Sie nachhaltiges Bauen erklären? 
 

 

G: Ich habe jetzt keine Definition im Hinterkopf. Es gibt wahrscheinlich 
diverse. Im Zusammenhang mit dem DGNB-Standard geht es natürlich 
insbesondere darum, nicht nur klassisch auf die Gebäude zu schauen, dass sie 
im Nutzungszeitraum besonders energieeffizient sind. D.h. dass sowohl für 
Strom als für die Heizung besonders wenig Energie aufgewendet werden 
muss. Nachhaltiges Bauen geht einen ganzen Schritt weiter. Es betrachtet aus 
meinem Sicht und Kenntnis den kompletten Lebenszyklus eines Gebäudes. 
Sowohl Nachhaltigkeitskriterien bei dem Bau des Gebäudes und der 
Verwendung von Komponenten müssen berücksichtig werden, als auch 
Kriterien während der Nutzung und inklusive dem Rückbau. Damit alles, was 
ich genannt habe, berücksichtigt wird. Dass man schon im Vorfeld darauf 
achtet, dass Baustoffe ausgewählt werden, die vielleicht besonders 
ökologisch sind, oder einfach wo ein Recycling auch möglich ist. Ich meine, 
dass sogar 40 % des Mülls in Deutschland Baumaterialien ist. Das ist ein sehr 
großer Umfang. Bei der Art und Weise jetzt bauen, wo ein Recycling schwierig 
ist, ist besonders, weil die unterschiedlichen Baustoffe vermischt sind. Eine 
Trennung ist alleine schwierig. Nachhaltigkeit in diesem Sinne gehört auch 
zum nachhaltigen Bauen.  
 

Bæredygtigt byggeri tager 
skridtet videre end 
energieffektivt byggeri. I 
forlængelse af DGNB-
standard drejer det sig om 
bygningens bæredygtighed 
i hele livscyklussen og ikke 
kun energieffektiviteten i 
den periode, hvor 
bygningen bruges. Særligt 
fokus på økologiske 
produkter og genbrug. 
Vanskeligt at sortere 
byggeaffald, hvilket aspekt 
også er del af bæredygtigt 
byggeri.  

P: Okay. Und energieeffizientes Bauen, wie würden Sie denn das beschreiben? 
 

 

G: Von der Begrifflichkeit würde ich halt sagen, wie wir es hier bei uns 
benutzen und wie es nach Gefühl in der Öffentlichkeit definiert wird, ist der 
Blick wirklich nur auf der Nutzungszeit des Gebäudes.  
 

Fokus ved energieffektivt 
byggeri er udelukkende på 
bygningens brugstid.  
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P: Dann habe ich auch von dem Begriff Green Building gehört, was man auch 
hier in Dänemark benutzt, obwohl es Englisch ist. Wie würden Sie diesen 
Begriff erklären? 
 

 

G: Das ist schwierig. Ich weiß nicht, ob es halt nur mit energieeffizientem 
Bauen gemeint ist oder ob dann durchaus auch sustainable building mit 
darein ist. Ich weiß es nicht.  
 

Intet kendskab til green 
building.  

P: Ne, okay. Wenn ich Sie dann richtig verstanden habe, gehören zum 
nachhaltigen Bauen mehrere Aspekte als zum energieeffizienten Bauen? 
 

 

G: Energieeffizientes Bauen ist für mich ein Teil von diesem nachhaltigen 
Bauen.  
 

Energieffektivt byggeri er 
del af bæredygtigt byggeri. 

P: Okay. Dann möchte ich gern ein bisschen weiter gehen zur Exportinitiative. 
Wie würden Sie die Initiative beschreiben? 
 

 

G: Die Exportinitiative Energieeffizienz gibt es seit 2007. Die Ziele sind den 
Klimaschutz nicht nur in Deutschland sondern in der Welt zu fördern, zu 
informieren, Know-how Austausch, internationale Zusammenarbeit zu 
fördern, aber es geht natürlich auch darum deutsche Unternehmen zu 
unterstützen, mit ausländischen Unternehmen zusammen zu arbeiten. Das 
sind also die Ziele. Dann ist es halt ein Förderprogramm vom 
Bundeswirtschaftsministerium.  
 
 
 
 
Im Auftrag der Bundesregierung wurden verschiedene Instrumente, wie diese 
Know-how Austausch und die Förderung der deutschen Unternehmen 
umgesetzt, z.B. Geschäftsreisen, wo ich auch in Dänemark war, mit den 
Außenlandshandelskammern umgesetzt werden, wo deutsche Unternehmen 
und deutsche Experte jeweils in das Land gehen und diese Veranstaltungen 
und Treffen mit den Unternehmen haben. Es gibt auch Messeauftritte, wo 
zum Teil auch Vorträge mit eingeplant sind. Das ist jetzt weniger geworden, 
aber wird noch gemacht. Es gibt aber auch Informationsveranstaltungen in 
Deutschland mit außenländischen Experten und halt deutschen Teilnehmern, 
die über die Märkte, z.B. nachhaltiges Bauen in Dänemark informieren. Es gibt 
auch die, auf Englisch Sect-finding-Missions, wo im Rahmen dieses Programm 
Delegationen aus dem Ausland nach Deutschland organisiert werden. Z.B. 
haben wir im Rahmen der Initiative erneuerbaren Energien letzte Woche eine 
Delegation aus Südafrika gehabt, und es war keine hochrangigen Politiker, 
sondern eher Entscheidungsträger aus der 2. oder auch 3. Ebene von 
Ministerien und Verwaltungen, Energieagenturen. Sie wurden dort mit 
Forschungsinstitutionen zusammen gebracht, oder man schaut sich 
Leuchtturmsprojekte an, und oft wird der Kontakt zu deutschen Firmen 
hergestellt. Also auch eine Form Austausch von Know-how.  
 

Målene for 
eksportinitiativet 
energieffektivitet er at 
fremme beskyttelsen af 
klimaet i verden gennem 
informationsudveksling og 
internationalt samarbejde. 
Også statsligt 
eksportfremmeprogram for 
tyske virksomheder.  
 
Muligheder i programmet 
er forretningsrejser til 
udenlandske markeder, 
messebesøg, 
informationsmøder i 
Tyskland for udenlandske 
interessenter. 

P: Okay. Sie haben früher irgendwas damit gesagt, dass das Programm  
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international initiiert ist. Ist es ein deutsches Programm oder ein 
internationales? 
 
G: Ne, es ist ein reines deutsches Förderprogramm, das von deutschen 
Steuermitteln gefördert wird. Der internationale Bezug ist einfach, dass es 
natürlich in einzelne Länder reingeht bzw. Vertreter aus dem Land nach 
Deutschland kommen.  
 

Eksportinitiativet er tysk 
men har internationalt 
fokus.  

P: Okay. Und für die Unternehmen geht es ja um Exportförderung? Dass den 
Unternehmen einfach ins Ausland geholfen werden?  
 

 

G: Genau, für die ist es eine Marketing-/Vertriebsunterstützung. Sie kennen ja 
die AHK Geschäftsreisen. Da haben die Unternehmen eine Möglichkeit sich 
und ihre Lösungen, Produkte und Dienstleistungen auf einer organisierten 
Konferenz hervor zustellen und werden dann mit potenziellen 
Geschäftspartnern im jeweiligen Zielland in Kontakt gebracht. Das müssten 
die Vertriebsmitarbeiter normalerweise selber machen, aber so in dieser 
Weise wird es durch das Bundeswirtschaftsministerium gefördert, weil die 
AHK’s vor Ort alles organisiert, und das Unternehmen in Deutschland halt 
keine Kosten und Teilnahmegebühren zu tragen hat. Sie müssen nur ihre 
eigenen Reisekosten tragen.  
 

For firmaerne er 
eksportinitiativet en 
marketingstøtte, som 
virksomhederne gratis kan 
benytte sig af.  

P: Diese Exportinitiative gibt dann die Unternehmen die Möglichkeit sich unter 
einer gemeinsamen Marke – dieses „Energy Efficiency – Made in Germany“ zu 
vermarkten. Sehen Sie damit Vorteile oder Nachteile, oder wie verhalten Sie 
sich? 
 

 

G: Nachteile, da werde ich nein sagen. Das ist auch ein Unterschied zu den 
erneuerbaren Energien. Da ist es z.B. nicht so eine allgemeine Dachmarke, die 
frei verwendet werden kann. Bei Energieeffizienz ist das anders. Da können 
die deutschen Unternehmen sogar das Logo für sich verwenden. Das ist so 
eine Branding. Das Logo scheint gut anzukommen bei den deutschen 
Unternehmen, und es gibt auch Unternehmen, z.B. Solarunternehmen, die 
lieber dieses Energieeffizienzlogo benutzen, weil die deutschen Farben darin 
sind usw. Es wurde eigentlich bis her positiv aufgenommen, und ich sehe das 
Logo auch öfters mal auf Internetseiten von deutschen Unternehmen 
abgebildet, die schon teilgenommen haben. Ich denke mal, das ist schon eine 
gute Marke. Ich weiß nicht wie es im Dänemark ist, aber in vielen anderen 
Ländern habe ich es gehört, dass dieses „Made in Germany“-Label immer 
noch eine Marke ist und relativ hoch angesehen wird. Wenn es natürlich mit 
dem Thema Energieeffizienz verknüpft wird, d.h. wenn „Efficiency – Made in 
Germany" mit dem Thema verknüpft wird, würde ich es als etwas sehr 
Positives bewerten. Ich habe ja keine Studien gemacht, aber mir fällt auf 
jeden Fall nicht etwas Negatives auf.  
 

Særligt for dette program, 
at der findes et fælles 
overordnet brand, som 
man kan benytte.  
Logoet opfattes meget 
positivt blandt tyske 
virksomheder bl.a. pga. 
farverne.  
Mange steder i verden er 
”Made in Germany” stadig 
et kvalitetsmærke, og med 
sammenkoblingen med 
energieffektivitet ville 
respondenten opfatte det 
positivt.  

P: Okay. Es ist also auch für die Branche ein Vorteil, sich unter dieses „Made in 
Germany“-Label zu vermarkten? 
 

 

G: Ja, richtig.   
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P: Meine nächste Frage war eigentlich, ob die deutschen Unternehmen vom 
Programm profitieren, aber das meinen Sie dann? Also diese gemeinsame 
Vermarktung  
 

 

G: Ja, denke ich schon, weil das Förderprogramm besonders kleine und 
mittelständische Unternehmen unterstützt, ist es für die Unternehmen eine 
sehr große Hilfe. Ich war gerade Dienstag zum Thema Energieeffizienz in der 
Industrie in Finnland. Da war ein Unternehmen für das zweite Mal dabei, und 
sie haben mir gesagt: super, viel besser kann man das nicht haben, dass man 
so unterstützt wird, einen Markt kennenzulernen. Das ist eine tolle Sache, 
und das hört man immer wieder. Es gibt auch viele andere Firmen dabei, die 
auch noch mehr von Erfahren wissen. Dann gibt es aber auch Firmen, die die 
Initiative nicht kennen. Wir haben gerade heute ein Treffen im BMW gehabt, 
wo wir die Geschäftsreisen für das nächste Jahr besprochen haben. Da kam 
auch noch wieder ein bisschen heraus, dass es auch Unternehmen gibt, die 
unter dieses neues Stichwort Energieeffizienz, d.h. Energie einsparen, das im 
Deutschland seit 2007 durch die Bundesregierung sehr hoch gehoben wird, 
nicht kennen. Viele Unternehmen, die z.B. Produkte herstellen, die eigentlich 
zum Energieeinsparungen führen, wissen es zum Teil gar nicht. Sie sind es gar 
nicht so bewusst, dass sie energieeffiziente Produkte anbieten. Da hat man 
wirklich auch das Gefühl, dass man es denen erst mal bewusst machen muss. 
Dass man sagen muss, guck doch mal ihre Produkte an. Die sind in 
Energiesparen viel besser als andere Produkte. Ihr solltet euch damit mehr 
identifizieren oder es mal in eurem Marketing verwenden. Sie haben den 
Blick nicht darauf. Da muss man es oft näher erklären.  
 

Eksportinitiativet udgør 
stor hjælp til målgruppen 
(små og mellemstore 
virksomheder). Mange 
kender eksportinitiativet 
men en stor del er også 
uvidende om det. Mange 
virksomheder er sig ikke 
bevidst om, at deres 
produkter rent faktisk er 
energibesparende. En 
vigtig opgave er altså at 
gøre opmærksom på 
tilbuddet.  

P: Dann will ich die Exportinitiative ein bisschen verlassen. Und dann fragen: 
Ihrer Meinung nach, was sind dann die Stärken der deutschen Bauindustrie 
oder Branche für energieeffizientes Bauen? 
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G: Ja, das ist ein sehr breites Feld. Es ist schwierig zu beantworten. Ich glaube 
schon, dass wenn ich mit vielen anderen Ländern vergleiche, da gibt es sehr 
viele Unternehmen, die Produkte in dem Bereich Energieeffizienz anbieten. 
Das hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass das Thema sehr groß geworden ist, 
sondern Energie sparen im Gebäudebereich in Deutschland eine längere 
Tradition hat. Der Fokus wurde darauf gelegt. Das ging schon in den Ölkrisen 
in den siebziger Jahren los, dass der Gebäudestandard eingeführt wurde und 
Energie gespart werden musste. Jetzt natürlich im Rahmen der Energiewende 
und auch vorher schon, wurde es mehr angezogen. Auch immer im Vergleich 
zu anderen Ländern, z.B. in Nordamerika und den USA ist ein längst nicht so 
ein großes Thema Energie zu sparen. In vielen Ländern ist es noch nicht so 
weit, weil die Energiepreise noch zu niedrig sind. Dänemark ist natürlich auch 
noch eine Ausnahme. In Deutschland ist es auch relativ teuer. Die Zahlen für 
das nächste Jahr gehen gerade durch die Presse. Im nächsten Jahr müssen die 
privaten Verbraucher im Durchschnitt für Strom 12 % mehr bezahlen. Im 
Rahmen der Kosten für die erneuerbaren Energien des letzten Ausbaus durch 
die Energiewende. D.h. Energie wird immer teuer. Gerade jetzt stark teuer in 
Deutschland.  
 
 
Noch um zurück zur Fragen zu kommen. Wir haben eine lange Tradition 
eigentlich in Deutschland, auch im Gebäudebereich, und deswegen gibt es 
halt durchaus viele verschiedene Technologien und Lösungen im 
Gebäudebereich, die es vielleicht in anderen Ländern nicht gibt, die diesen 
Druck noch nicht hatten. Wenn der Bedarf nicht da ist, dann entwickelt sich 
doch auch keine Märkte. Ich war z.B. im diesem Jahr auf einer Messe, auch im 
Rahmen der Exportinitiative, in Vancouver in Kanada. Da habe ich ein 
Gespräch mit einem Besucher gehabt. Er meinte, dass wir Deutschen es gut 
haben, wir sind viel weiter als Kanada z.B. Das Problem ist einfach, dass 
Kanada es zu leicht hat. Die Energiepreise sind relativ niedrig durch die 
eigenen Vorkommen. Dann besteht ja nicht den Bedarf, dort entsprechende 
Produkte von der heimischen Industrie zu entwickeln, weil die Nachfrage im 
Heimmarkt nicht so groß ist. Das ist in Deutschland schon länger der Fall. 
Durch Vorgaben der Bundesregierung wurden die Auflagen verschärft, und 
dadurch wurde einen Markt verschaffen, wo Produkte entwickelt wurden. 
Dadurch werden viele kleine und mittelständische deutsche Unternehmen, 
die klassisch sehr stark in Deutschland vertreten sind, viele innovative 
Produkte entwickeln und sind weiter als in vielen anderen Ländern. Sicherlich 
nicht in allen, aber in vielen Ländern.  
 

Fordele ved tysk branche 
for bæredygtigt byggeri: 
mange tilbyder 
energieffektive produkter, 
fordi der er en lang 
tradition for dette i 
Tyskland. Det begyndte i 
1970’erne med oliekriserne 
og det blev forstærket med 
”Energiewende”. I 
sammenligning med mange 
andre lande er man i 
Tyskland langt, da man har 
høje energipriser. I 
Tyskland stiger elpriserne 
2013 i gennemsnit 12 % 
som følge af forøgelsen af 
vedvarende energi i 
Energiewende.  
 
Pga. den lange tradition for 
energieffektivitet også på 
byggeområdet er der 
mange teknologier og 
løsninger, som der måske 
ikke er i andre lande. 
Markederne udvikler sig 
ikke, når de ikke udsættes 
for pres.  

P: Wie sehen Sie dann die Baubranche, also die Branche für nachhaltiges und 
energieeffizientes Bauen in der Zukunft? 
 

 

G: Also jetzt im Moment in Deutschland geht kein Weg vorbei. Sie wird sich 
auch weiter entwickeln müssen, weil sich Deutschland das ehrgeizige Ziel 
gesetzt hat, bis 2022 aus der Atomkraft auszusteigen. Ich glaube auch nicht, 
dass davon irgendwie wirklich abgesichert wird, abgesehen davon dass von 
gewisser Substanz für die ganze EU gelt. Da sehe ich, nicht nur für die 
deutschen Unternehmen sondern grundsätzlich, in diesem Marktsegment viel 

Branche må også udvikle 
sig i fremtiden pga. målet 
om at udfase atomkraft i år 
2020.  
 
Generelt ser respondenten 
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Potenzial. Dahin führt einfach der Weg. Energie muss einfach eingespart 
werden. Nur mit erneuerbarer Energien oder sonstiger Energieträgern ist es 
nicht zu machen, sondern wir müssen effizienter unsere Energie nutzen. Im 
Gebäudebereich, wo gerade jetzt in Deutschland und auch Dänemark viel 
gemacht wird, da geht, ich denke, 40 % der Energien für die Beheizung der 
Gebäude. Da gibt es natürlich ein enormes Einsparpotenzial, das genutzt 
werden muss. Alle, die in diesem Bereich tätig sind, sind in einem 
Geschäftsfeld mit einer starken Zukunft. Ich kenne z.B. hier in Berlin auch ein 
Lüftungsunternehmen. Sie stellen Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung 
her, und sie kommen mit dem Produzieren gar nicht nach. Der Markt ist da, 
die Nachfrage ist da. Sie können es gar nicht schaffen. Es ist ja wunderbar. Sie 
können sich nicht beschweren. 
 

stort potentiale i markedet 
for bæredygtigt byggeri. 
Vedvarende energi rækker 
ikke, og det er derfor også 
nødvendigt med 
energieffektivitet. Der er 
stort potentiale i 
opvarmningen af 
bygninger, da ca. 40 % af 
energien i Tyskland går til 
opvarmning.  
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Bilag 2: Interview med Frank Heinlein 
Interviewet blev foretaget pr. telefon fredag d. 16. november 2012 9.30-10.05  

(H= den interviewede, P= intervieweren) 

Den interviewedes professionelle baggrund:  

Director Strategic Communications ved Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) 

Interviewtransskription Tema 
(meningskondensering) 

P: Hier am Anfang, könnten Sie bitte erwähnen, was Sie bei der DGNB 
machen, und was die DGNB macht? 
 

 
 

H: Ja, das eine kann man schnell beantworten. Ich unterstütze die DGNB 
bei strategischen Projekten in der Kommunikation mit Gremien, 
Verbänden und Vereinen, und bin in der Funktion seit 2008 dabei, als 
Werner Sobek Präsident der DGNB wurde. Ich bin eigentlich im Büro von 
Werner Sobek. Dadurch bin ich in dieser Doppeltfunktion gekommen.   
 
Was die Tätigkeit der DGNB betrifft, wurde die DGNB 2007 als ein 
gemeinnütziger Verein von einer kleinen Gruppe von engagierten 
Architekten, Ingenieuren, Professoren und Bauphysikern gegründet. Das 
war ein kleiner Kreis von Leuten, die erkannt haben, dass man ein 
Instrument braucht mit dem man die Nachhaltigkeit in der gebauten 
Umwelt beschreiben und bewerten kann. Und das deutlich über das 
hinausgeht, was die Energieeinsparverordnung (EnEV) oder andere 
normale Bauvorschriften in Deutschland leisten.  Das war auch aus 
Erkenntnis heraus, dass es im Markt ein zunehmendes Interesse an 
solchen Dingen gibt, eine Nachfrage. Also dass viele Leute angefangen 
haben, sich mit LEED oder BREEAM zu beschäftigen. Dieser Kreis von 
Engagierten hat erkannt, man braucht so etwas, und dann war die große 
Diskussion, nimmt man das was vorhanden ist oder braucht man was 
Eigenes? Natürlich auch wenn das aufwendiger ist. Man hat dann, 
nachdem man sich das alles näher angeschaut hat, festgestellt , dass LEED 
und BREEAM nicht einfach adaptierbar sind. Das hat nicht nur sprachliche 
Gründe sondern hat auch mit der Baukultur zu tun, mit der Struktur des 
Systems etc., und man hat dann beschlossen ein eigenes System zu 
entwickeln. Das System stellt den Kern der Aktivitäten des Councils dar.  
 
Man hat dann mit einer Gruppe von Ehrenamtlichen, das sind mittlerweile 
ca. 500 Personen, die in unterschiedlichen Arbeitsgruppen tätig sind, 
begonnen, erst eine Systematik festzulegen. Also was sind die Qualitäten, 
die man in der gebauten Umwelt betrachten möchten, und was sind die 
Kriterien, die in diesen einzelnen Gruppen zuhören, damit man ein 
möglichst umfassendes und komplexes Bild von Gebäuden und 
Standquartieren dann auch zeigen kann. Das war dann die Arbeit der 
DGNB von Gründung im Sommer 2007 bis Januar 2009, wo die ersten 
Zertifikate überreicht wurden.  
 
Man hat  das System natürlich in den Jahren immer weiter ausgebaut auf 

 
 
 
 
 
 
DGNB blev stiftet 2007 for 
at tilfredsstille behovet for 
at kunne måle en bygnings 
bæredygtighed. Noget 
som var mere og mere 
efterspurgt. DGNB-
systemet udgør kernen i 
organisationens arbejde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I opstartsfasen 
beskæftigede 
organisationen sig med 
hvilke faktorer, der skulle 
indgå i certificeringen. 
 
 
 
 
 
 
I de senere år blev 
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andere Nutzungsprofile, also d.h. andere Typen von Gebäuden und von 
Nutzungen ausgeweitet und von neuen Gebäuden auf bestehende 
Gebäude etc. Man hat auch sehr schnell Anfragen aus dem Ausland 
bekommen. Die Österreicher waren die ersten. Das hat ja klar sprachliche 
und kulturelle Gründe. Es gibt einen sehr engen wirtschaftlichen Austausch 
zwischen den beiden Ländern, und sie haben gesagt, wir brauchen genau 
die gleichen Fragen und Probleme wir ihr, und bevor wir doch was neues 
entwickelt, lass uns doch schauen, ob wir das nicht adaptieren können, 
was ihr gemacht habt.  
 
Die Grundsystematik ist die gleiche, egal ob das Gebäude in Deutschland 
oder Österreich oder in Zentralasien steht. Die Anforderungen, die an das 
Gebäude oder an Stadtquartiere gestellt werden, die sind natürlich 
unterschiedlich von Land zu Land. Das muss man natürlich 
berücksichtigen, und das war auch bei der Entwicklung des Systems sehr 
wichtig, weil man in Deutschland gemerkt hat, wenn wir das 
amerikanische System LEED nehmen, dann müssen wir nicht nur alles auf 
Englisch machen, und alles nach Washington schicken, sondern wir 
müssen auch im Period Unit alles rechnen und wir müssen halt Eschrew-
Normen zu Grunde legen, und das entspricht einfach nicht unseren 
Anforderungen. In Dänemark ist es sicher nicht anders als in Deutschland: 
Wenn ein ganz normal gebautes Gebäude einfach dem Standard 
entspricht, ist es im Grunde fast LEED-zertifizierungsfähig, ohne dass es 
irgendwas besonders macht. Das hat damit zu tun, dass LEED in Amerika 
viele Normen und Standard ersetz, die da nicht so existieren und staatlich 
vorgegeben sind. Wir haben in Europa in dieser Hinsicht eine wesentlich 
höhere Regelungsdichte.  
 
Die Dänen haben 2009 angefangen sich auch mit der Frage zu 
beschäftigen, welche Nachhaltigkeitszertifizierung können Sie wählen. Sie 
haben einen Vergleich gemacht, haben sich die drei großen Systeme LEED, 
BREEAM und DGNB genau angeschaut, haben Zertifizierungen mit dem 
unterschiedlichen Systemen gemacht und haben sich dann nach einem ca. 
einjährigen Prozess dafür entschieden, das DGNB-System zu adaptieren. 
Dieser Prozess ist dann nochmal über ein Jahr gelaufen. Erst wurden 
sogenannte Auditoren ausgebildet, d.h. Leute, die das System kennen und 
es dann auch angewendet haben. Diese Auditoren haben dann zusammen 
mit der DGNB ein technical comittee gegründet und haben das System 
adaptiert. Die dänische Green Building Council macht auch selber die 
Ausbildungen. Das ist wirklich eine schöne Entwicklung und eine tolle 
succes story.  
 
Es war jetzt eine lange Antwort auf Ihre erste Frage, Entschuldigung.  
 

systemet udvidet til at 
omfatte flere profiler og 
brede sig til udlandet.  
 
 
 
 
 
 
 
Daværende 
certificeringssystemer 
vurderes at have for lave 
krav ift. EU-standarder, og 
der udvikles derfor et helt 
nyt system.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Danmark begynder man 
at undersøge 
certificeringsmuligheder i 
2009 og ender med at 
vælge DGNB-systemet . 
Systemet adapteres og 
man begynder at uddanne 
danske auditører.  
 
 
 
 
 
 
 

P: Ne, ne, das ist nur toll, dass Sie so lange Antworten geben. DGNB steht 
ja für nachhaltiges Bauen. Wir würden Sie diesen Begriff erklären? 
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H: Ja, da ist es auch ganz wichtig. Als die DGNB gegründet wurde, wollte 
man natürlich auch Mitglied im World Green Building Council werden. Das 
ist ein Zusammenschluss von Landesverbänden, die sich mit dem 
nachhaltigem oder dem green building beschäftigen. Eigentlich werden 
alle Councils weltweit Green building councils genannt, nur wir haben 
gesagt, green building ist zwar gut und wichtig, aber bezieht sich vor allem 
auf ökologische Fragestellungen, auf Energieverbrauch, vielleicht nach 
Landesverbrauch, Ressourcenverbrauch etc. Zu uns ist aber Nachhaltigkeit 
mehr.  
 
Nachhaltigkeit umfasst zum einen die drei klassischen Säulen. Sie kennen 
wahrscheinlich schon den Brundtland-Rapport? Dann gibt es natürlich 
auch darauf bauende unterschiedliche Definitionen. Es ist aber ganz klar, 
dass es das Drei Säulen-Modell gibt; Ökologie, die Ökonomie und die 
Gesellschaft. Wir haben immer gesagt, wenn wir jetzt schon die Qualität 
der gebauten Umwelt betrachten wollen, dann dürfen wir uns nicht alleine 
auf die Energiewerte oder ähnliches beschränken, sondern müssen das 
wirklich umfassend holistisch angehen. Deshalb wurde ganz bewusst der 
Name nachhaltiges Bauen gewählt oder German Sustainable Building 
Council. Das hat erst etwas Sturm bei den Kollegen vorgerufen, 
insbesondere in Nordamerika, aber man hat es akzeptiert und hat es 
verstanden. Ich denke, es ist auch ganz wichtig für das Grundverständnis 
der DGNB. Es geht um die Nachhaltigkeit im breitest möglichen Sinne. Es 
wird die Ökologie, die Umwelt betrachtet, wirtschaftliche Aspekte, also 
das Live-Cycle-Costing spielt eine große Rolle im System, das 
gesellschaftliche ebenso wie technische und Prozessaspekte. Wie wird das 
Ganze geplant, wie ist die Baustelle, wie ist die Dokumentation, Planung 
und das Bauprozess? Wie ist das Einlernen des technischen Personals; das 
ist bei modernen Gebäuden auch ganz wichtig. Nicht nur zu sagen, hier ist 
der Schlüssel, sondern dass Sie sich genau damit beschäftigen, wie 
funktionieren diese sehr elaborierten, sophisticated, technische Anlagen. 
Was muss ich machen, damit die Gebäudestörung optimal funktioniert? 
Das sind alle Dinge, die betrachtet werden müssen. Nachhaltigkeit ist also 
wesentlich mehr als nur der Energieverbrauch, oder ob es sustainable 
timber ist oder nicht.  
 

Bæredygtighed er mere 
end blot de økologiske 
overvejelser, som green 
building beskæftiger sig 
med.  
 
 
 
 
 
Brundtland-rapporten 
ligger til grund for 
definitionen af 
bæredygtigt byggeri. 
Grundholdning hos DGNB 
er, at det drejer sig om 
bæredygtighed i ordets 
bredeste forstand. 
Økologiske, økonomiske, 
samfundet, tekniske og 
processuelle aspekter 
spiller en rolle i 
definitionen af 
bæredygtighed.  

P: Man hört auch oft über energieeffizientes Bauen.  
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H: Ja, das ist natürlich der Ursprung vieler Bewegung gewesen. Das ist 
auch sehr wichtig. Wir sagen aber, wir wollen uns nicht auf die 
Energieeffizienz alleine beschränken, weil das führt dann halt z.B. dazu 
dass man sagt, ich isoliere jetzt mein Haus, mache mehr Isoliermaterial 
drauf, um die Heizenergieverbrauch zu verringern. Das ist zum einen auch 
richtig, man muss aber auch bedenken, dass es für die Herstellung des 
Isoliermaterials auch Energie aufgewendet wird. Die Ersparnis an Energie 
wird immer geringer, relativ gesehen, je dicker die Isolierung ist. Im 
Deutschland ist der Mittelwert des Isoliermaterials 15 Zentimeter. Und für 
jede Zentimeter, den Sie mehr darauf packen, ist der Energieaufwand, den 
Sie für die Herstellung des Dämmmaterials brauchen, grösser als den Sie 
im 20 Jahren einsparen werden mit diesem Dämmmaterial. Und da 
müssen Sie natürlich fragen, ist es dann richtig nur auf das Gebäude oder 
nur auf die Energieeffizienz zu lenken. Da denken wir nein.  
 
Das Ganze hat sein Ursprung in den 70’er Jahren in der Ölkrise, als die 
europäische Länder gemeinsam abhängig von den Ölimporten aus den 
mittleren Osten waren. Da kann sehr schnell eine Situation entstehen, und 
da hat man auch gesagt, wir müssen einfach sparen, das war also die 
politische Betrachtung. Es gab auch den Bericht des Club of Rome, der 
vielen von Auge geführt hat, dass die Ressourcen begrenzt sind.  Und wir 
müssen mit diesen Ressourcen besser aushalten. Das war die ökologische 
Perspektive, die dazu kam. Vor diesem Hintergrund war zunächst Aspekte 
der Energieeffizienz, die eine große Rolle spielten, deshalb hat man ja auch 
Entwicklungen wie das Passivhaus in Deutschland in den 80’er und 90’er 
Jahren sehr gefördert, und das war sicherlich sehr wichtig, aber wir sind 
jetzt einfach ein Schritt weiter. Wir müssen den Blick auf das Ganze legen; 
wir müssen fragen, gibt es ein angemessenes Verhältnis zwischen Kosten 
und Return of Investment sowohl in ökologischer als auch in ökonomischer 
Hinsicht. Man muss den Betrachtungshorizont angemessen ansetzen. Man 
kann nicht sagen, ich spare auf jeden Fall die Heizenergie, interessiere 
mich dafür aber nicht für die Energie, die man für die Dämmmaterialien 
ausgeben, sondern wir müssen es als Gesamtheit betrachten. Man spricht 
da auch von dem Embodied Energy, also wie viel Energie wenden Sie auf, 
um das Produkt herzustellen und an dem Ort zu bringen, zu installieren 
und danach auch wieder wegzunehmen. Das alles geht ja in die Ökobilanz 
dieses Gebäudes ein.  
 

Energieffektivitet er vigtig 
del af bæredygtigt byggeri. 
DGNB vil dog ikke 
begrænse sig til dette, da 
det ofte fører til, at man så 
kun kigger på den 
øjeblikkelige 
energibesparelse og ikke 
påtænker den forbrugte 
energi til produktionen af 
energitiltaget med.  
 
 
 
 
Fokus skal ligge på hele 
processen, såkaldt 
Embodied Energy. 
Produktets energibehov i 
fremstillingen, transporten 
til brugsstedet, installation 
og afskaffelse.  
 
 
 
 
 

P: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind also Green Building und 
energieeffizientes Bauen was weniger als nachhaltiges Bauen.  
 

 

H: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es was weniger ist. Ich formuliere 
es halt lieber diplomatisch. Wichtig ist nicht nur die Energieeffizienz zu 
betrachten, sondern Nachhaltigkeit als ein Zusammenspiel 
unterschiedlicher Faktoren zu sehen. Energieeffizienz gehört dazu, aber 
genauso wichtig sind Fragen der Rezipierbarkeit, also wo spare ich Energie, 
wo gebe ich Energie aus. Das sind alle Dinge, die man betrachten muss.  
 

Bæredygtighed er et 
sammenspil af forskellige 
faktorer.  

P: Okay. Und dann will ich gern ein bisschen weiter gehen mit der Frage:  
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wie verbreitet ist eigentlich nachhaltiges Bauen in Deutschland? 
H: Das kommt drauf an, wo Sie die Maßstab anlegen und es definieren. Ein 
Grundproblem bei der Gründung des DGNB war natürlich auch, dass viele 
immer gesagt haben, das ist ein green building, ein nachhaltiges Gebäude, 
aber man konnte es dann wirklich nicht beweisen, wie gut und wie 
nachhaltig das Gebäude ist. Da hat man immer so wage Aussagen; ich 
habe hier ein Photovoltaik auf dem Dach, ich benutze das Regenwasser 
wieder oder habe besonders energieeffiziente Fenster. Die sind alle 
einzelne Aspekte, die auch wichtig sind aber zwar nie das gesamte Bild.  
 
Wir haben 700 zertifizierte Projekte jetzt in Deutschland und Umgebung. 
Das sind keine Einfamilienhäuser, die man da zertifiziert haben, sondern 
sind in der Regel größere Gebäude. Es zeigt einfach, es hat unheimlich an 
Bedeutung gewonnen. Im vergangenen Jahr 2011 war über ¼ aller 
verkauften Bürogebäude zertifiziert. Sowohl nach DGNB als nach LEED 
oder BREEAM. Das zeigt, dass es im Markt angekommen ist. Uns sagen alle 
Experten; im fünf Jahren ist die Frage nicht mehr, ob man zertifiziert 
sondern mit welchem System man zertifiziert. So wie es jetzt 
selbstverständlich ist, dass Sie auf Ihrem Kühlschrank oder auf Ihrem Auto 
genaue Angaben zum Energie- oder Benzinverbrauch haben, werden Sie 
das auch für Gebäude haben. Für Gebäude gab es bis lang nicht so etwas 
und das ist da, wo die Zertifizierung der DGNB ansetzt.  
 
Nachhaltiges Bauen ist ein ganz wichtiges Thema, es ist sehr stark in der 
Diskussion. Vor fünf Jahren haben die Leute erstmals gefragt, was ist es 
überhaupt? Jetzt fragt man anders – was nutzt an dem eigentlich wirklich, 
was gehört dazu, wo kann ich ansetzen – bei den Produkten, bei der 
Planung. Die Debatte hat sich sehr stark fortentwickelt, ist jetzt auf einem 
wesentlich höherem Niveau, und zeigt einfach, dass das Thema 
angekommen ist. Es gibt noch sehr viel zu tun, das ist klar, aber ich denke, 
dass unheimlich viel erreicht worden ist.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bæredygtigt byggeri er 
kendt i markedet. 
Fænomenet har vundet 
stort indpas de senere år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debatten om bæredygtigt 
byggeri har ændret sig og 
videreudviklet sig til at 
ligge på et højere niveau. 
Dette viser, at fænomenet 
har vundet udbredelse. 

P: Ihrer Meinung nach was sind die Stärken der deutschen Branche für 
nachhaltiges Bauen? Also wo ist die Branche besonders stark? 
 

 

H: Ich denke, da gibt es zwei Aspekte.  
 
Ich kann auch aus Erfahrung sprechen. Ich war vor drei Wochen in den 
USA auf einer Vortrittsreise, die die Außenlandshandelskammer Chicago 
organisiert hat, und es war extrem spannend, weil es immer drei Vorträge 
gab. Einmal von der DGNB, einmal von einem deutschen Planungsbüro 
und einmal von einem deutschen Pumpenhersteller. Also ich dachte auch 
erstmals, was tut hier ein Pumpenhersteller? Aber was die Planungsbüro 
auch überzeugend aufgezeigt hat, wie man durch intelligente, effiziente 
Pumpen, also für Heizungen und Lüftungen, sehr, sehr viel Energie sparen 
kann. Also welchen großen Unterschied so eine Technik ausmacht. Ich 
denke, dass das eine Stärke ist. Es gibt gute Produkte, gute Maschinen, 
gute Steuerungssysteme, also das ist die eine.  
 

Den tyske branche har 
følgende overordnede 
styrker.  

1. Gode produkter og 
styresystemer.  

2. Kompetencer i 
projektering. 
Herunder 
erkendelsen af, at 
det er nødvendigt 
fra projektstart at 
arbejde i 
integrerede teams.   

3. Erfaringen: man 
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Die andere ist die Planungskompetenz. Das hat mich auch beeindruckt zu 
sehen, dass die Planer erkannt haben, dass sie nur im Teams das wirklich 
voranbringen können. Dass es kein Sinn macht ein Entwurf zu machen, die 
man dann die Austechniker gibt , aber das man von Anfang an ein 
integrales, integriertes Designteam haben muss. Das ist sicher auch ein 
ganz wichtiger Vorteil , dass man sich in Deutschland sehr lange mit diesen 
Fragen zu Energieeffizienz und auch zu Komfortfragen beschäftigt hat. Al 
das was ursprünglich aus der Energieeffizienz resultierte, aber jetzt auch 
sehr viel weitergeht, das man sich sehr lange mit diesen Fragestellungen 
befasst. Da gibt es hier sehr viel große Kompetenz. Und das will ich nicht 
nur auf Deutschland beschränken. Es ist sicher auch ein 
zentraleuropäischer Vorteil.  
 

har meget længe 
arbejdet med 
energieffektivise-
ring og komfort.  

P : Ist die DGNB auch eine Stärke der Branche? 
 

 
 

H: Ich denke, die DGNB ist eine große Starke. Die DGNB hat mit ganz wenig 
Mitglieder angefangen. Ich glaube bei der Gründung im Juni 2007 waren 
40 Mitglieder dabei. Mittlerweile sind es jetzt über 1200 Mitglieder. Und 
das ist wirklich aus allen Bereichen, also das sind Architekten, das sind 
Ingenieure, das sind Produkthersteller, das sind Baufirmen, das sind 
Universitäten, das sind Kommunen. Das ist also ein sehr breiter Kreis, und 
diese Mitglieder verständigen sich aus einem gemeinsamen Standard. Das 
ist wirklich die große Stärke der DGNB, dass sie als gemeinnützige, 
neutrale Institution diese Plattform bietet, auf der man sich austauschen 
kann. Es ist also nicht etwas von der Bauindustrie oder von den 
Architekten vorgegeben, sondern ist ein Konsens. Das ist das 
entscheidende. Ich denke, insofern ist die DGNB sicher auch ein wichtiger 
Faktor. Die DGNB bietet halt die Möglichkeit einer zentralen Definition auf 
die man sich verständigen kann. Jeder hat halt immer seine Definition für 
sich gebastelt und was Eigenes entwickelt und hat gesagt, das ist jetzt 
nachhaltige Planung. Wir haben jetzt hier eine objektive, neutrale 
Beschreibung.  
 

DGNB udgør endnu en 
styrke for branchen. Alle 
tyske virksomheder i 
branchen mødes om én 
definition og standard.  

P: Die größten internationalen Wettbewerber der deutschen Branche, wie 
würden Sie sie beschreiben? 
 

 
 

H: Der deutschen Baubranche? 
 

 
 

P: Ja, Baubranche oder Branche für nachhaltiges Bauen? 
 

 
 

H: Also ja, ich bin kein Wirtschaftsexpert. Ich kann nur meine persönliche 
Meinung geben, aber ich glaube, dass die deutsche sowohl die Baubranche 
als auch die Planerbranche da eigentlich gut aufgestellt ist, also große 
Wettbewerbsvorsprunge hat. Das ist meine Wahrnehmung. Ich bin auch 
zum größeren Teil bei Werner Sobek tätig, der ein Architekturen- und 
Ingenieurbüro hat, das weltweit arbeitet. Und ich sehe einfach welche 
Kompetenzen, die im Ausland abgefragt werden. Dinge wie eine normale 
Trachtwerksplanung oder normalen Büroentwurf kriegen Sie überall. Da 
sind die Türkischen Planungsbüros oder die Chinesischen Planungsbüros 

I forhold til de 
udenlandske konkurrenter 
skiller de tyske 
virksomheder sig ud inden 
for koncepter til 
energiudnyttelse og 
bygningsregulering og 
inden for 
facadekonstruktioner.  
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genau so gut wie wir. Da gibt es kein Vorsprung. Aber ich glaube, wenn es 
um die intelligenten Energienutzungs-, Gebäudesteuerungskonzepte etc. 
geht, da haben wir einen großen Vorsprung. Und wenn es dann um die 
Fassadenkonstruktionen geht. Also das heißt, wir haben bei den Produkten 
und bei der Planung im Premiumsegment eindeutigen Vorsprung. Da sehe 
ich auch noch nicht die starke Konkurrenz wachsen, weil es einfach einen 
Vorsprung gibt, und das habe ich auch in Amerika gemerkt. Sowohl von 
den Planern als von der Planungsindustrie gibt es ein ganz andere 
Standard da. Ich glaube, wir haben einfach auch in Europa den Vorteil, das 
ist ja eine recht große Dichte an Kompetenz gibt, und natürlich schauen 
die Deutsche was machen die Dänen, die Dänen gucken was machen die 
Holländer, die Holländer gucken, was machen die Engländer usw. Und man 
hat natürlich dadurch einen großen Konkurrenzdruck. Ich denke, das ist 
wirklich einen Vorteil für Europa, und das zeichnet uns da aus.  
 

Fordelen for Europa som 
helhed er den store 
interne konkurrence, som 
findes pga. stor 
kompetence.  

P: Okay. Wie entwickelt sich dann die Branche im Moment? 
 

 
 

H: Die Baubranche als solche ist natürlich gebündelt in Europa und den 
USA. Wenn Sie gucken, wie es in Spanien und Griechenland aussieht, 
brauche ich das nicht zu beschreiben. Aber gerade in der Krisensituation 
erkennen die Leute wie wichtig nachweisbare Qualität ist. Ich sehe es eher 
als eine Chance, dass man sich von dieser Gedanken des schnellen Geldes 
jetzt erkannt hat, dass diese Immobilien, die es in vielen Ländern gaben, 
nicht nachhaltig waren. Das betrifft sowohl die Qualität im Gebäude als 
auch die Frage, wo lohnt es sich zu investieren. Also diese 
Nachhaltigkeitsgedanke geht ja über dem Moment hinaus, und zielt weit 
in die Zukunft. Wenn ich jetzt eine Betrachtungshorizont von 50 Jahren 
einnehme, ist es wichtig zu überlegen wie wird es sich entwickeln, welche 
Konsequenzen hat es. Ich glaube, dass nachhaltiges Bauen deutlich 
gewinnen wird.  
 

Kendetegnende for 
byggebranchen er, at der 
er større fokus på 
bæredygtighed end før 
krisen. Dette er det 
positive ved krisen. 
Respondenten mener, at 
bæredygtighed vil opnå 
større betydning.  

P: Ja, dass wir also mehr von nachhaltigem Bauen sehen werden?  
 

 
 

H: Ja, ganz genau. Davon bin ich überzeugt.  
 

 
 

P: Das waren eigentlich meine Fragen. Ich möchte Sie aber fragen, ob Sie 
hier am Ende Kommentare oder Fragen an mich haben?  
 

 

H: Ne, eigentlich nicht. Nur den Hinweis, dass ich es immer wieder 
erstaunlich finde, was die Dänen auf die Beine gestellt haben mit der 
Systemadaption und der Systemanwendung und der Ausbildung. Ich bin 
wirklich gespannt, wie sich das weiter entwickelt.  Das ist auch das Schöne 
an der DGNB oder an dem DGNB-System, dass es eine 
Gemeinschaftssache ist. Und das es halt nicht etwas ist, was eine Gruppe 
macht, sondern dass es einen Austausch gibt zwischen unterschiedlichen 
Ländern, zwischen unterschiedlichen Kulturen. Das war auch damals, als 
wir die ersten Schritte gemeinsam gemacht haben, dass wir interessante 
Erfahrungen gemacht haben, dass der dänische Kommunikationsstil, der 
Verhandlungsstil einfach ganz anders ist. Darauf muss man sich natürlich 
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auch einstellen. Deshalb finde ich das auch schön, dass es auch da diese 
kulturellen Erfahrungen gibt.  
 
P: Das ist natürlich auch gut. Eigentlich habe ich hier am Ende noch eine 
Frage über Herr Sobek. Er arbeitet auch sehr viel mit diesem 
Gebäudezyklus und Leichtbau. Ist das auch für die Branche in Deutschland 
etwas besonders?  
 

 

H: Ja, ich denke schon, dass der Werner Sobek da in vielen Punkten 
wirklich vorangeht, und dass er auch seinen Anspruch sehr hoch setzt. Er 
hat wahrscheinlich auch in Kopenhagen sein Anspruch Triple Zero für seine 
Gebäude vorgesetzt. Zero Energy, also im Jahresmittel kein 
Energieverbrauch, sondern selbstzeugend, Zero Emission, also keine CO2-
Emission oder andere schädliche Emission, also da kommt das Ökologische 
und das Soziale zusammen,  und Zero Waste, dass das Gebäude zu 100 % 
rezipiert werden kann. Diese Gedanke, dass das Gebäude ruhig 100 Jahre 
stehen soll, aber dass die Möglichkeit auch immer besteht, das Gebäude 
mit Anstand von der Erde zu verschwinden. Ich denke, das ist etwas, das 
weit übergeht, was Kollegen formulieren, die denn halt kleine prozentuale 
Verbesserungen machen, was auch gut ist. Das ist aber nicht der große, 
radikale Schritt, den wir einfach machen müssen. Wir haben mehrere 
Triple Zero Gebäude gebaut und es geht. Man muss sich halt auch an die 
überkommenden, die herkömmlichen  Denkmustern, die Planung, die 
Produktion und die Nutzung des Gebäudes denken.  
 

Werner Sobek er udtryk 
for noget særligt i 
Tyskland. Han arbejder 
efter en holistisk tilgang til 
bæredygtighed, hvor alle 
bygningens aspekter tages 
med i betragtning – 
energiforbrug, emission, 
nedrivning.  

P: Okay, dann kann ich kurz sagen, dass ich Sie so verstanden habe, dass 
die Unterschiede zwischen nachhaltiges Bauen und Green Building und 
Energieeffizienz so sind, dass Green building und Energieeffizienz anders 
als nachhaltiges Bauen sind.  
 

 

H: Sie sind ein Bestandteil des nachhaltiges Bauen. Energieeffizientes 
Bauen ist ein Bestandteil, aber es ist nicht alles. Es kann nicht alleine 
gezählt werden.  
 

Energieffektivitet er del af 
bæredygtigt byggeri.  

P: Und auch green building, das war auch was anderes als nachhaltiges 
Bauen? 
 

 
 

H: Wir sagen immer, dass green building nicht alles deckt als nachhaltiges 
Bauen. Gerade z.B. die gesellschaftlichen Aspekte deckt green building 
nicht ab, und das wollen wir aus unseren Betrachtung berücksichtigen.  
 

Green building dækker 
ikke alle de aspekter, som 
bæredygtigt byggeri gør.  
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Bilag 3: Interview med Joachim Simon 
Interviewet blev foretaget pr. telefon mandag d. 19. november 2012 9.00-9.30  

(S= den interviewede, P= intervieweren) 

Den interviewedes professionelle baggrund:  

Leiter Hochbau & Nachhaltigkeit, Hauptverband der Deutschen Bauindustrie 

Interviewtransskription Tema 
(meningskondensering) 

P: Ich möchte hier am Anfang gern ein bisschen über Sie wissen. Wenn Sie 
also kurz erwähnen könnten, was Sie beim Hauptverband machen, und was 
der Hauptverband macht.  
 

 

S: Ich bin Architekt, und war als Architekt zehn Jahre tätig. Danach bin ich in 
die Normungsarbeit gegangen und habe über die Normungsarbeit die 
Verbandsarbeit kennengelernt. Dann habe ich ein Angebot hier beim 
Hauptverband bekommen, tätig zu werden im Bereich Hochbau und 
Nachhaltigkeit. Damals war das Thema Nachhaltigkeit hier bei uns von 
einem Umweltrechtler besitzt. Wir haben aber mitbekommen, dass das 
Thema nachhaltiges Bauen mehr den Hochbau als das Umweltrecht betrifft. 
Jetzt ist das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit im Hauptverband geteilt. 
Zum Thema Umwelt gehören dann die europäische Wasser- und 
Bodenrichtlinien und manche Verordnungen. In meinem Bereich 
Nachhaltigkeit gehört dann u.a. wenn man bei den europäischen Richtlinien 
ist, die Energieeffizienzrichtlinie. Das was unmittelbar Auswirkungen auf die 
Gebäude hat. Mein Fokus liegt sehr stark auf dem Hochbau. Es gibt auch 
weitere Themenbereiche innerhalb nachhaltigen Bauens, die nicht nur den 
Hochbau betreffen sondern auch zunehmend Straßenbau, Brückenbau, 
Ingenieurbau und Tiefbau. Das klassische Feld ist aber der Hochbau. In den 
anderen Bereichen ist es weniger aktuell. Z.B. wohnen unter Brücken und 
auf Straßen auch Leute, aber das Nutzerverhalten beeinflusst nicht die 
Energieperformance dieser Bauwerke. Das ist aber beim Hochbau so, und 
deswegen ist das Nutzerverhalten ein wesentlicher Aspekt, der in 
nachhaltigem Bauen berücksichtig werden muss. Das war ganz grob zum 
Thema, wofür ich verantwortlich bin.  
 
Der Hauptverband selbst vertritt die Landesverbände der Bauindustrie. In 
den 16 Landesverbänden, die grob nach Bundesländer sortiert sind, sind 
Bauunternehmen Mitglied, die entweder einen sehr hohen Umsatz, sehr viel 
Mitarbeiter haben oder die in speziellen Bereichen tätig sind, die man der 
Bauindustrie und nicht dem Handwerk zuordnen. Das ist der Unterschied, 
dass es die gewerblichen, die Handwerker wie Dachdecker und Mauerer 
gibt, und wir vertreten dann eher die Generalunternehmer, die nicht nur das 
Bauen machen sondern auch Projektentwicklung und Facility Management. 
Darunter ist ein Spezialthema das Private-Public Partnership. Hier im Hause 
haben wir es Öffentlich-Private Partnerschaften genannt. ÖPP ist besonders 
gut geeignet nachhaltiges Bauen zu gewährleisten, weil Projektentwicklung, 
Bauen und das facility management in einer Hand liegen. Als Beispiel: wenn 
eine neue Schule gebaut wird, kann die Stadt, die das Land bauen lässt, dem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachhaltigkeit er særligt  
relevant for Hochbau, da 
disse bygninger bebos og 
benyttes af individer, 
hvorfor brugeradfærd 
spiller en rolle ift. 
energieffektivitet. 
Brugeradfærd spiller 
derfor en rolle for 
bæredygtigt byggeri.  
 
Forbund for industrien 
og ikke de små 
håndværksvirksomheder.  
 
 
 
 
 
Offentlig-private 
partnerskaber er særligt 
godt egnet til 
bæredygtigt byggeri, 
fordi alle funktioner er 
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ÖPP-Partner mit im Vertrag schreiben, dass er für die Energieeffizienz 
verantwortlich ist. Dann ist der ÖPP-Partner natürlich daran interessiert, 
besonders energieeffizient zu bauen. Es hängt also davon ab, was man den 
privaten Partnern in dieser Partnerschaft in den Vertrag einschreibt. Dann 
wird es aus einem Interesse heraus umgesetzt. Das ist die eine Sache, und es 
gibt viele Beispiele, wo es hervorragend geklappt hat.  
 

samlet samme sted.  

P: In meiner Arbeit beschäftige ich mich mit nachhaltigem Bauen. Man hört 
aber auch oft von Green Building. Wie würden Sie Green building erklären 
oder definieren? 
 

 

S: Das ist eigentlich nichts anderes. Green Building ist ja nur ein Label. Ich 
glaube, dass es von LEED ist. Wenn wir gerne nachhaltiges Bauen fördern 
möchten, dann ist Green Building als englischer Begriff, das was 
herauskommt. Der Begriff ist eigentlich eins zu eins mit nachhaltigem Bauen. 
Das sei denn, man möchte wirklich darauf konzentrieren was LEED damit 
meint.   
 

Green Building er 
egentlig label fra LEED, 
og er det samme som 
bæredygtigt byggeri. 

P: Okay. Wie würden Sie nachhaltiges Bauen erklären? 
 

 
 

S: Es gibt viele Definitionen von nachhaltigem Bauen. Die Gewichtungen, 
was man darunter versteht, sind sehr unterschiedlich. Ganz generell ist das 
Ziel nachhaltige Wirtschaft. Das man auch morgen und in 100 Jahren die 
Ressourcen nutzen kann, und sie also nicht aufbraucht oder zerstört. Es 
kann die Umwelt, Geld, die Arbeit sein, also das man Leute ausbildet. Die 
nachhaltige Wirtschaft betrifft eigentlich genau diese Dinge, die ich 
aufgezählt habe. Zu Umwelt zählt natürlich auch Bodenplätze; Öl usw. Damit 
man die Umwelt nicht zerstört, weil man die eben braucht. Der zweite Punkt 
ist das Ökonomische. Also dass man mit seinen Möglichkeiten haushaltet. 
Das Dritte sind die soziokulturellen Aspekte. Also ganz klassisch: ich muss 
mit meinen Mitarbeitern ordentlich umgehen, damit sie motiviert sind. Es ist 
eigentlich keine neue Sache, und es ist auch in vielen Gesetzen schon 
berücksichtigt.  
 
Beim nachhaltigen Bauen ist es genau das gleiche. Es gibt in Deutschland die 
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, die genauso wie LEED und 
BREEAM Zertifizierungen für nachhaltige Gebäude durchführt. Man 
bekommt in Deutschland nur für das Einhalten der Gesetze, und wenn man 
es dokumentiert, ein DGNB Bronze Siegel. Bei uns hier in Nordeuropa sind 
die Gesetze und der Standard sehr hoch. Es ist eigentlich nicht etwas Neues. 
Wir machen es seit langem, und wir haben es nur jetzt anders genannt in 
Verlängerung der gesellschaftlichen Debatte.  
 

Bæredygtighed består af 
økonomi, økologi og 
sociokulturelle aspekter. 
Vigtigt at styrke 
lønsomheden, så 
ressourcerne ikke 
opbruges.  

P: Und von energieeffizientem Bauen hört man auch oft. Wie würden Sie 
diesen Begriff erklären? 
 

 

S: Ich möchte ein konkretes Beispiel nennen. Wenn man ein Haus baut und 
da wohnen will, möchte man natürlich für die Zukunft sicher sein, dass man 
nicht zu viel für die Energie zahlen muss. Man wird also eine Rechnung 

Energieffektivitet er ikke 
det samme som 
bæredygtighed. Det er 
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aufstellen, die vergleicht wie viel man investieren muss um energieeffizient 
zu bauen. Aus dieser Rechnung ergibt sich dann, wie viel Energieeffizienz 
man erreichen will. Das ist auch eine Überlegung, die zum nachhaltigen 
Bauen gehört. Man versucht also heute so zu handeln, dass es längst 
möglich nachhaltig ist.  
 

en del af det.  

P: Wenn ich Sie dann richtig verstanden habe, dann meinen Sie, dass 
nachhaltiges Bauen ein Überbegriff oder etwas Breitere als 
energieeffizientes Bauen ist.  
 

 

S: Ja. Energieeffizienz ist ein kleiner, wesentlicher Teil des nachhaltigen 
Bauens. Es wird aber auch oft gleichgestellt, obwohl es nicht so ist.  
 

Energieffektivitet er en 
væsentlig del af 
bæredygtigt byggeri. 
Begreberne sidestilles 
ofte, selvom de ikke er 
det.  

P: Ja, genau. Das finde ich auch. Hat der Hauptverband eine Definition, oder 
sprechen Sie von energieeffizientem Bauen und nachhaltigem Bauen? 
 

 
 
 

S: Wir haben keine Gesamtdefinition. Das würde zu allgemein werden. Es 
gibt diese verschiedene Definitionen, aber alleine diese drei Säulen der 
Nachhaltigkeit; Ökonomie, Ökologie und Soziokulturelles, sind so 
umfangreich, dass sie nicht in eine Definition passen. Wir sind ja auch als 
Verband nicht dazu da eine Sache zu definieren, sondern wir reagieren auf 
gesellschaftliche Vorgänge, die für die Bauindustrie interessant sind. Das ist 
z.B. die Energieeinsparverordnung in Deutschland. Da wird sehr stark auf der 
Energieeffizienz abgezielt. Bei letzter Überarbeitung des Gesetzes 2009 
haben wir ein Positionspapier herausgegeben. Da haben wir gesagt, wir 
haben schon sehr hohe Energieeffizienz, aber bei der niedrigen Neubaurate 
ist der Effekt nicht so groß. Wir müssen eigentlich mehr in den Bestand 
hineingehen. Da muss auch berücksichtigt werden, dass die Mieter auch die 
Verbesserungen bezahlen können, und das man nicht nur die 
Wärmedämmverbundsysteme nimmt, sondern auch auf den Abriss der 
Gebäude denkt, damit es nicht zu viel Sondermüll gibt. Anhand dieser 
Diskussion sehen wir, dass wir als Verband nicht nur auf die Energieeffizienz 
abzielen. Wir nehmen dazu Stellung, weil es ein neues Gesetz werden soll, 
aber wir schauen auch auf die anderen Aspekte; es muss bezahlbar sein, es 
darf die Umwelt nicht 25 Jahren belasten, der Nutzer muss es auch bezahlen 
können. Wir nehmen also nicht nur die Energieeffizienz aber auch alle 
andere Aspekte mit. Wir kommen automatisch in diese Bereiche hinein.  
 

 

P: Ich möchte jetzt gerne ein bisschen weitergehen mit der Frage, wie 
verbreitet nachhaltiges Bauen in Deutschland ist? 
 

 

S: Wie gesagt, die europäische Richtlinien zwingen uns in Europa eigentlich 
sehr stark dazu, nachhaltiges Bauen zu berücksichtigen. Es ist durch die 
gesellschaftliche Debatte in der Öffentlichkeit sehr verbreitet. Auch obwohl 
man nicht ganz weiß, was darunter zu verstehen ist. Nachhaltigkeit ist erst 
super, und Energie müssen wir auch sparen. Die Kenntnis davon ist in 

Love og regler tvinger os 
til at bygge bæredygtigt.  
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Deutschland sehr verbreitet. Das Bauen selbst, das nachhaltig ist, ist noch 
stärker verbreitet. Es war ganz einfach das Ding, weil man hier Fördermittel 
für nachhaltiges Bauen bekommt. Der Fokus liegt hier sehr stark auf den 
Energieaspekt, der fast nur diesen Aspekt betrachtet. Es gibt von der 
staatlichen KFW-Bank Fördermittel, wenn man die 
Energieeinsparverordnung übertrifft. Das ist in Deutschland sehr stark 
verbreitet, weil jeder gern Fördermittel haben will.  
 

Bæredygtigt byggeri er 
udbredt pga. tilskud til 
energirigtigt byggeri.  

P: Ja, klar. Das ist ja super. Was ich auch sehr interessant finde, ist welche 
Stärken die deutsche Branche für nachhaltiges Bauen hat?  
 

 

S: In Deutschland ist das Ingenieurstudium recht bekannt. Deutsche 
Ingenieure arbeiten weltweit. Das ist vielleicht eine der Stärken dieser 
Branche, dass Nachhaltigkeit im Ingenieurstudium breit Berücksichtigung 
findet. Direkt in der Ausbildung. Das könnte man sagen, ist eine der Stärken 
der Branche, wobei ich dazu sagen muss, dass ich das nicht direkt 
vergleichen kann. Das ist aber, was ich gehört habe. Ich war nicht an 
französischen, italienischen oder dänischen Universitäten und habe 
gesehen, was sie dort machen. Ich weiß es nur von deutschen Universitäten.  
 

Ingeniørstudiet 
behandler 
bæredygtighed, og dette 
kunne være en styrke for 
den tyske branche.  

P: Okay. Ich habe auch sehr viel über deutsche Produkte und 
Planungskompetenz gehört. Sehen Sie auch diese als Stärken der Branche? 
 

 

S: Ja, das ist durch die Ingenieurausbildung  basiert, dass man nicht nur 
akademisch darüber Bescheid weiß, sondern auch die Verbindung direkt zur 
Ausführen kennt. Das ist die Planungskompetenz, denke ich. Und die 
Planungskompetenz steht hier in Deutschland sehr stark in Zusammenhang 
mit der Praxis. Das ist wahrscheinlich das, wo sie sagen, dass die deutsche 
Planungskompetenz ein Wettbewerbsvorteil darstellt. Ich kann es aber nicht 
nachweisen.  
 

De tyske kompetencer 
inden for planlægning, 
som stammer fra 
ingeniørstudiets 
kombination af teori og 
praksis, udgør en 
konkurrencefordel.  

P: Ist okay. Aber das ist Ihre Erfahrung, oder was Sie hören? 
 

 
 

S: Ja.  
 

 
 

P: Dann denke ich auch, das DGNB-System ist ja in Deutschland entwickelt 
worden. Was ist Ihre Erfahrung damit? Ist es auch irgendwie ein Vorteil der 
deutschen Branche? Ich meine in Verlängerung darauf, dass es auch jetzt im 
Ausland verbreitet ist.  
 

 

S: Also sagen wir mal so, ich bin etwas kritisch. Die DGNB hat 64 Kriterien, 
die in der Bewertung mit einzahlen. Mit LEED ist es etwas anderes. Ich habe 
es nicht gezählt, aber da gibt es deutlich weniger Kriterien, auch weniger als 
BREEAM. Jetzt ist das Problem die Bewertung. Man kann sagen, 
Energieeffizienz ist wichtig, die Kosten sind wichtig. Das ist bei jedem 
Investor unterschiedlich, und es wird trotzdem durch die DGNB nur eine 
Note darunter geschrieben. Und wenn man versucht es zu wissenschaftlich 
zu machen, was die gründliche Deutschen dazu neigen, dann glaubt man, 
man hätte ein besonders gutes und aussagekräftiges Ergebnis, weil mehrere 

DGNB er ikke det bedste 
system, da det er for 
komplekst. LEED har 
større 
konkurrencemuligheder.  



Bæredygtigt byggeri – ’Made in Germany’ 
Ninna Suhr Poulsen 

93 
 

Kriterien begutachtet wurden. Aber ich glaube, es ist ein Fehler. Ich denke, 
dass LEED konkurrenzfähiger ist, weil es einfacher ist. Das ist meine 
Meinung.  
P: Okay. Wie entwickelt sich dann die Branche für nachhaltiges Bauen im 
Moment? 
 

 
 

S: Jetzt für die Bauindustrie gesprochen ist es einer der wesentlichen 
Bereiche, in dem wir unsere Kompetenzen voll ausspielen können. Das 
heißt, die Bauindustrie kann von der Projektentwicklung über das Bauen 
zum facility management großen Projekten wie Schulen und 
Verwaltungszentren anbieten. Das ist ein Vorteil, den wir daraus ziehen. 
Und deshalb sind diese Bereiche mit alles war vor und nach dem Bauen 
passiert, die wir Services nennen, ein wachsendes Segment. Für uns 
betrachtet ist Nachhaltigkeit ein wachsender Markt.  
 

Branchen udvikler sig 
inden for 
projektudvikling og 
facility management, 
bæredygtighed er 
voksende. Fordel for tysk 
branche er, at 
virksomhederne er 
særligt stærke inden for 
kompetencer inden for 
planlægning og et 
fuldstændigt program, 
som gør sig godt inden 
for bæredygtigt byggeri.  

P: Okay. In der Zukunft, da meinen Sie dann auch, dass nachhaltiges Bauen 
an Bedeutung gewinnen wird? 
 

 

S: Das wird ja mehr und mehr zum Standard, und die Technologie geht 
weiter, und so weit wird es auch in der Zukunft an Bedeutung gewinnen.  
 

Bæredygtighed bliver 
mere og mere til 
standard.  

P: Ja. Ich weiß dann nicht, ob Sie auch ein Wissen über die internationalen 
Wettbewerber haben. Kennen Sie etwas zu den größten internationalen 
Wettbewerber der deutschen Industrie für nachhaltiges Bauen? 
 

 

S: Für die Unternehmen in der Bauindustrie sieht es ja so aus, dass z.B. 
Hoch- und Tiefbau jetzt spanisch dominiert wird. Das heißt, dass es ohnehin 
in der Bauindustrie Firmen gibt, die europäisch aufgestellt sind. Insofern ist 
es kein Wettbewerb. Die europäischen Mitbewerber versuchen sich, 
deutsches Know-how einzukaufen. Das heißt, wir haben vielleicht da, mit ein 
paar anderen Ländern, einen Vorteil, auch weil wir so strenge Winter haben. 
Es ist aber so, dass das Bauen insgesamt, wenn man nicht an China denken 
oder an andere Länder wo wir auch tätig sind z.B. in Frankreich, eigentlich 
ein nationales Geschäft. Die ganz großen Firmen machen natürlich auch 
Projekte international, aber über die Grenze nach Frankreich passiert z.B. 
sehr wenig. Da ist recht weniger Austausch. Auch weil die Gesetze sehr 
spezifisch sind.  
 

Konkurrenter ønsker at 
få fat i tysk knowhow. 
Byggeri er ofte nationalt 
anliggende, bl.a. pga. 
forskellige 
byggeforskrifter.  

P: Es ist also schwierig etwas im Ausland zu machen, weil es da anders 
geregelt ist? 
 

 
 

S: Ja. Speziell unter dem Gesichtspunkt Nachhaltigkeit kann ich eigentlich 
keine Aussage treffen, wie wir im internationalen Vergleich dastehen. Dem 
Aspekt kann ich nicht betrachten, da habe ich keine Kenntnisse.  
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P: Okay. Meine letzte Frage war eigentlich in Bezug auf die Exporte. Ich 
kenne z.B. das Exportförderungsprogramm Energieeffizienz. Kennen Sie auch 
solche Programme? 

 
 
 

S: Nein, das kenne ich nicht. Es gibt z.B. für Architekturleistungen ein 
Netzwerk, Netzwerk Architekturexport. Da werden Architekten unterstützt. 
Nicht finanziell, aber sie bekommen dann Information usw. Für die deutsche 
Industrie gibt es immer diese Wirtschaftsdelegation. Das ist in jedem Land 
genauso. Wenn der Wirtschaftsminister ins Ausland fährt, kommen 
Wirtschaftvertreter mit, z.B. auch Baufirmen. Da habe ich kürzlich mit dem 
peruanischen Botschafter gesprochen. Da ging es genau um das Thema 
Nachhaltigkeit, weil sie ganz ähnliche Klimazonen haben. Da gibt es aber 
keine spezielle Förderung für Nachhaltigkeit.  
 

 

P: Ne, okay. Ich würde Sie eigentlich fragen, ob das Exportprogramm 
Energieeffizienz auch eine Möglichkeit für Unternehmen ist, die in dieser 
Branche für nachhaltiges Bauen tätig sind? 
 

 
 

S: Ja, ich glaube diese Exportförderung richtet sich dann eher an so 
Heizungsbauer und Maschinenbauer. Ich glaube die Baufirmen selber 
profitieren nicht sehr viel davon.  
 

Antager at rette sig mere 
mod Heizungzbauer og 
Maschinenbauer end 
mod byggefirmaer. 

P: Okay. Haben Sie andere Kommentare über die Branche, was besonders ist, 
oder ob es besondere Probleme oder Möglichkeiten gibt? 
 
 

 

S: Ja, ein Problem besteht darin, gerade wenn man in Aspekt 
Energieeffizienz ausgreift, diese Anforderungen an das energieeffiziente 
Bauen, z.B. Wärmedämmung usw. in Einklang mit der Baukultur zu bringen. 
Das heißt, wenn wir alle Bestandsgebäude energetisch sanieren, dann sehen 
sie alle gleich aus. Die Fenster werden kleiner, die Wärmedämmung dicker, 
die Fassaden glatt,  und Deutschland sieht aus wie aus einem Katalog – 
einheitlich gleich. Das ist ein großes Problem, dass man nicht auf jedes 
Gebäude einfach nur Wärmedämmung darauf bauen kann. Man muss es aus 
dem Einzelfall betrachten, und Gesetze sind schlecht geeignet, Einzelfälle zu 
regeln. Für den Normalfall sind sie gut, aber für den Einzelfall erzielen sie 
keine optimalen Ergebnisse. Für den Neubaubereich ist es genauso. Wir 
haben bereits ein sehr hohes Niveau für Energieeffizienz. Und da jetzt die 
letzten Punkte zu erreichen um auf 100 % zu kommen, muss auch genau den 
Einzelfall betrachtet werden. Das ist das Problem des nachhaltigen Bauens 
unter dem Aspekt Energieeffizienz, dass Gesetze schlecht geeignet sind, die 
letzten 20 Meter zu erzielen. Hier geht es eigentlich nicht mit Gesetzen; hier 
geht es nur mit Förderung. Dann werden die Leute motiviert.  
 

Love og regler udgør 
problem for den videre 
indførelse af bæredygtigt 
byggeri – særligt inden 
for energieffektivitet. 
Det vil ikke være muligt 
at opnå fuldt 
bæredygtigt byggeri 
gennem lovgivning. Det 
vil være nødvendigt med 
økonomisk støtte.  
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Bilag 4: Interview med Torsten Sack-Nielsen 
Interviewet blev foretaget pr. telefon fredag d. 23. november 2012 11.05-11.40  

(S= den interviewede, P= intervieweren) 

Den interviewedes professionelle baggrund:  

Projektarkitekt, schmidt/hammer/lassen architects (s/h/l) 

Interviewtransskription Tema 
(meningskondensering) 

P: Her til en start, vil du så ikke kort sige lidt om, hvad du laver hos 
schmidt/hammer/lassen? 
 

 

S: Jeg har været ansat i s/h/l i seks år og har arbejdet i forskellige afdelinger 
og i forskellige arbejdsfaser som arkitekt. Jeg har været projektleder og har 
stadigvæk en aktiv rolle i projekteringsforløbet. Dermed har jeg et meget godt 
praktisk kendskab til de behov, som er i byggebranchen og specielt i vores 
byggerier, hvor vi har et fokus på kulturbygninger. Vi efterspørger en meget 
høj kvalitet i produkterne og i produkter, som skal moderniseres, og som altså 
skal tilpasses vores behov, som vi har tænkt det.  Vi går tit også i dialog med 
producenterne for enten at udvikle noget eller forbedre det. Og det kan vi, 
fordi vi har de projekter, vi har. Fordi alle vil gerne være en del af det og 
gerne vil brande sig med det. Så der har vi sådan set en stor indflydelse, og 
med min rolle som sagsarkitekt har jeg selvfølgelig også fået et netværk og 
har mere og mere sat mig ind i de materialer, som findes i byggebranchen. 
Dermed har jeg også fået rollen som Research & Development-chef her hos 
s/h/l og går også aktivt ind i produktudviklingen. Vi tilbyder det simpelthen 
også som en slags ydelse. Jeg har altså forskellige kasketter på. Når det er 
sagt, så har jeg faktisk også kasketten på som kompetencechef for 
bæredygtigt design og videreuddannelse af vores medarbejdere, og det 
rækker faktisk længere tilbage. Jeg holder mig fuldstændig opdateret med, 
hvad der er på markedet, hvad skal vi kunne, hvad skal vores bygninger 
opfylde, hvad er ambitionerne, og hvordan kan vi rykke det. Og hvilke krav 
kan vi stille til f.eks. vores samarbejdspartnere. Dermed er jeg virkelig 
involveret i mange projekter og rejser en del rundt.  
 

 

P: Og så definitorisk: hvad forstår du ved bæredygtigt byggeri? 
 

 

S: Ja, det er et rigtig langt spørgsmål. Bæredygtighed er for så vidt et meget 
bredt begreb, og jeg prøver normalt altid at undgå det. Vi i s/h/l definerer 
bæredygtighed i en holistisk sammensætning. Det vil altså sige, at selvfølgelig 
skal en bygning være økologisk, skal opfylde de krav, som man forbinder med 
energirigtigt byggeri, være opført med de rigtige materialer og generelt være 
så grøn, som det kan være. Men så er der selvfølgelig en økonomisk 
bæredygtighed, som har at gøre med, hvor langt tid materialet holder med 
rengøringsvenlighed og slidstyrke. En tredje ting, som også er meget vigtig, er 
den sociokulturelle del, hvor vi siger, at menneskenes behov og komfort er et 
enorm vigtigt element i arkitekturen, fordi hvis menneskene og klienten ikke 
føler sig tilpas, så holder bygningen ikke ret længe. Fleksibilitet, som også er 
en del af den økonomiske del, spiller også en rolle. I princippet er det rigtig 

Bæredygtighed i holistisk 
sammensætning. 
Økologisk, økonomisk og 
sociokulturel 
bæredygtighed. Bygger på 
DGNB’s system. Anser 
den processuelle del 
under den sociokulturelle 
del på den måde, at 
brugerne involveres.  
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mange facetter, vi har fat på, og det kan vi selvfølgelig relatere til f.eks. de 
certificeringssystemer, som DGNB opstiller, som egentlig afdækker det meget 
bedre. Det er også de tanker, vi overordnet har. Og sådan et 
certificeringssystem kunne sagtens være en tjekliste. DGNB har også den 
procesmæssige del med. Jeg ville sætte den under den sociokulturelle del, på 
den måde at vi også involverer brugerne, når vi prøver at finde løsninger. Det 
er også et meget vigtigt arbejde, vi gør.  
 
P: Okay. Og så kunne jeg godt tænke mig at gå lidt videre med nogle 
spørgsmål, som ikke kun relaterer sig til branchen men mere overordnet, for 
at høre lidt om dit kendskab til Tyskland, som jo er lidt særligt.  
 

 

S: Ja, lad os sige det sådan. Jeg er tysker og født i Sydtyskland og opvokset ved 
Stuttgart. Jeg har gået i skole i Tyskland og taget min arkitektuddannelse ved 
universitetet i Karlsruhe i 4 år og tog derefter til udlandet for at se noget 
andet. Der tog jeg først til Delf i Holland, som er det største tekniske 
universitet der, og så kom jeg senere til Danmark. Det interessante for mig 
var, at jeg selvfølgelig har hele den bæredygtige tankegang i bagagen fra 
studiestart, fordi det hele vejen igennem var en del af uddannelsen. Der var 
man allerede i sin tid langt fremme i Tyskland. Vi skulle allerede i vores 
opgaver redegøre for de ting, som vi sådan set sidder med i dag. Og det er 
den rigtige tankegang, man har fat i, og også at man prøver at finde de rigtige 
tekniske løsninger for udfordringerne, så man ikke tager tingene for givet. 
Men at man virkelig prøver at medudvikle og gøre sig sine egne tanker 
omkring forskellige ting. Og det er så den akademiske del i det.  
 
Det er også sådan, at mens jeg studerede i Tyskland også arbejdede på 
forskellige kontorer parallelt med at jeg studerede. Dengang fik jeg også den 
praktiske tilgang til det. Allerede i sin tid beskæftigede jeg mig med en masse 
producenter og nye produkter. Der var jeg ret nysgerrig. Så er det også sådan, 
at jeg i dag i familien har nogle, som arbejder i byggebranchen. Vi har også 
vores tyske samarbejdspartnere, som vi arbejder sammen med. Og inden for 
produkter kigger jeg også meget over grænsen, fordi jeg ikke nødvendigvis 
kan finde de produkter her i Danmark. Jeg prøver virkelig at se på hele verden 
og meget internationalt og har sikkert også givet mange tyske virksomheder 
muligheden for at etablere sig her.  
 

Er tysker. Uddannet sig i 
Tyskland og kom senere 
til Danmark.  
Bæredygtig tankegang del 
af uddannelsen allerede 
dengang.  

P: Hvilke ord vil du sætte på Tyskland som producent? Hvad kendetegner 
tyske producenter? 
 

 

S: Jeg vil sige, at Tyskland er rigtig god til systemreferencer. Altså man får hele 
pakken med. Det er ikke bare én løsning, men man får en masse 
omkringliggende med. De er meget professionelle. Men næsten altid på de 
produkter, jeg finder, er der en prismæssig udfordring i det. I sidste ende 
bliver nogle alligevel fravalgt. Man må arbejde med en 
forventningsafstemning. Der findes mange løsninger, og jeg ser det som et 
fantastisk marked. Det er ikke altid nemt, når man ikke er til stede på messer, 
og mange andre tegnestuer er ikke klar over, hvad der foregår i Tyskland. 

Tyskland er god til 
systemreferencer – hele 
pakken. Meget 
professionelle.  
Mange løsninger.  
Mange tegnestuer er ikke 
klar over , hvad der 
foregår i Tyskland. 
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Men jeg kommer jo heldigvis på messerne. Selvom mange danskere kan tysk, 
så kan de færreste det på højt niveau, og det gør, at de ikke surfer på tyske 
hjemmesider. Hvis man ikke formår at artikulere sig rigtig godt på engelsk, så 
er det svært.  
 

Sproget er en udfordring.  

P: Jeg skal lige høre dig med priserne. Vil du generelt sige, at de tyske 
produkter ligger i den dyre ende? 
 

 

S: Nej, det kan jeg ikke sige. Men det er min oplevelse, at hvis man finder et 
produkt, som ikke findes andre steder, så er producenten sig bevidst om sin 
position. Produkterne har så priser, hvor man kan spørge sig, om det er 
rigtigt.  
 

Som udgangspunkt ikke 
dyre produkter, men 
nogle gange er 
producenterne 
opmærksomme på, hvis 
de har unikke produkter.  

P: Okay. Og så kan jeg forstå på dig, at du også har erfaringer med tyske 
producenter inden for bæredygtigt og energieffektivt byggeri, som du også 
har benyttet dig af.  
 

 

S: Ja, det har jeg netop. Og det er lige det, hvor jeg synes, at Tyskland har 
mange flere års erfaring, som man kan trække på. Mit håb er også altid, at en 
øget konkurrence også ville give danske producenter incitament til at røre og 
flytte sig, eller gå i samarbejde eller hvad det måtte være. Jeg synes, det 
danske marked er lidt indspist. Det er reelt et problem for byggebranchen. 
Byggepriserne er der eksempler med. Vi har f.eks. brugt et isoleringsprodukt. 
I England koster det måske EUR 10/m2, i Tyskland EUR 20/m2 og her i 
Danmark koster det EUR 40/m2. Og man kan spørge sig selv hvorfor? Og det 
er bare fordi, der ikke findes andre udbydere. Jeg synes, en øget konkurrence 
ville gavne danske borgere, da der er meget at spare. Så pengene ikke lander i 
lommerne på en eller anden forhandler. 

Har erfaring med 
producenter inden for 
bæredygtigt byggeri.  
Tyskland har mange flere 
års erfaring.  
Den danske branche er 
lidt indspist og dette 
udgør problem for 
branchen.  
En øget konkurrence ville 
gavne de danske 
forbrugere.  

P: Så du vil mene, at hvis man skulle sige noget om konkurrencesituationen på 
det danske marked, er den for svag, og det ville gavne med noget mere 
konkurrence? 
 

 

S: Ja, lige præcis. Og det er jo klart, at en dansk producent har en meget lille 
margin, som han skal holde fast i og vil selvfølgelig gøre alt for at holde 
konkurrenter udenfor. Og det gør de også med deres gode netværk. Der er 
også en berettigelse i, at arbejdspladser bliver bevaret, men jeg tror, at det 
ikke holder i længden. Hvis et byggeri er for dyrt, så skader det simpelthen 
byggebranchen.  
 

Konkurrencen er for svag.  

P: Ja, det kan jeg godt følge dig i. Jeg tænkte også på, om du på kontoret eller 
i arbejdsmæssig sammenhæng er stødt på fordomme om tyske virksomheder 
og tyske produkter? 
 

 

S: Nej, overhovedet ikke, men der hvor det bliver svært er, hvis vi bare har et 
produkt og en kontakt i Tyskland. Det bliver svært at følge op, fordi det for 
danske arkitekter ikke altid er nemt at kommunikere og få ting at vide. Der 
føler man sig mere tryg, hvis der lige kommer en dansk sælger forbi på 

Det er en ulempe for 
tyskerne, at de er længere 
væk end danske sælgere, 
og sproget udgør 
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tegnestuen. Den manglende nærhed og nærvær er en ulempe. Det sker tit, at 
jeg kommer med forslag til det ene eller andet, hvor jeg er overbevist om, at 
det er bedre, men hvor det alligevel ender med noget andet, fordi man får en 
anden service, når man er i landet. Man gør det, man altid gør. Man skal være 
til stede, have en salgsafdeling og helst tale godt engelsk, hvis man vil det.  
 

problem.  
 

P: Ja, som dansker skal man altså kunne et godt engelsk, hvis man gerne vil til 
Tyskland, så man kan kommunikere.  
 

 

S: Ja, og du ved jo også godt, at hvis man som dansk virksomhed går til 
Tyskland og bare holder det på engelsk, så tror jeg, det bliver svært. Man skal 
næsten tale tysk. Også specielt i byggebranchen er min erfaring umiddelbart.  
 

Som dansker skal man 
helst tale tysk, hvis man 
gerne vil til DE.  

P: Okay. Så vil jeg gå lidt videre til tyske virksomheder inden for bæredygtigt 
byggeri. Du snakkede om, at en af styrkerne i din uddannelse er, at den 
bæredygtige tanke er i uddannelsen. Hvordan vil du så beskrive 
virksomhederne inden for denne her branche? 
 

 

S: Meget fokuseret på udvikling. Man prøver virkelig at flytte sig og der sker 
rigtig meget. Tempoet er meget sympatisk, synes jeg. Det er selvfølgelig også 
en stor branche. Det ene er de tekniske løsninger, hvor vi kigger på 
solarmoduler, det andet er, hvor vi måske kigger på isoleringsmaterialer; de 
økologiske og naturlige stoffer. Der er en bred vifte af forskellige ting. Det gør 
det nemt at vælge. Det er som at gå i et varehus og have frit valg fra alle 
hylder. Det er ikke det samme som her, hvor man altid støder på en eller 
anden begrænsning.  
 

Stort fokus på udvikling. 
Gode tekniske løsninger.  

P: Ja. Der er simpelthen et stort udvalg? 
 

 

S: Ja, det er der. Det kan måske også være en ulempe på den måde, at det er 
en jungle. Det er nogle gange rigtig svært. Vi har haft nogle af de fremstød, 
hvor Dansk-Tysk Handelskammer har nogle oplæg og holder foredrag. Så går 
man på virksomhedernes hjemmesider og prøver at finde det ene eller andet 
der, og så ender man bare på en rigtig tysk hjemmeside, som er meget 
teknisk opbygget. Jeg tror, at mange virksomheder ikke ved, hvorfor man 
vælger et produkt. Det har simpelthen at gøre med, hvordan man 
markedsfører sig og hvordan man opbygger en hjemmeside. Her fra 
arkitektsiden har vi også rådgivet firmaer om, hvordan man gør, og vi har 
succes med det. Så vi er også begyndt at tilbyde disse services. Man får en 
forståelse for, hvad det er, det danske marked går ud på, hvad vil arkitekterne 
høre, hvordan vælger de produkter, hvad er fremgangsmåden. Det er et 
enormt vigtigt felt. Og det er godt betalt, hvis man har den rigtige tilgang fra 
starten og ikke bruger krudt på noget, som i sidste ende ikke har den store 
virkning. Så det er meget vigtigt, at man virkelig beskæftiger sig med 
markedet, og hvordan byggemarkedet er skruet sammen i Danmark.  
 

Meget stort 
produktudvalg.  
Kan også være negativt, 
da det kan virke for 
uoverskueligt. Problem 
for tyske virksomheder, at 
hjemmesider oftest er på 
tysk og meget teknisk 
opbygget.  
Nødvendigt at sætte sig 
ind i, hvordan dansk 
branche fungerer for at 
kunne markedsføre sig 
ordentligt.  

P: Så det vil sige, at du generelt vil mene, at de tyske virksomheder kunne blive 
bedre inden for området markedsføring, og hvordan man angriber det danske 
marked og hvordan man bedst formidler sine produkter.  
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S: Ja. Jeg skal også sige, at Tyskland er lidt gammeldags på mange måder, når 
vi siger tekniske løsninger og fremvisninger. Internettet er i Danmark meget 
udbredt, og alle går rundt med smartphones. Der er man mere konservativ i 
Tyskland, hvad det angår. Så medierne er ekstremt vigtige. Og de skal være 
enkelt tilgængelige og så lækre som muligt. Jeg tror, at man virkelig skal have 
fokus på det. Når man går ud og holder foredrag, så skal der være samme 
tilgængelighed på websiden. Det må ikke være skjult og slet ikke på tysk . 
Altså jeg gør mig umage og finder det frem, men alle andre ville have givet 
op. Man må give den service, fordi en hjemmeside er sådan set 
indgangsvinklen til det danske marked, og den er så vigtig. Den er lige så 
vigtig, som at man kommer ud og fortæller om produktet.  
 

Tyskland er mere 
konservativt end 
Danmark. Vigtigt, at 
mediebilledet og -
præsentationen af en 
virksomhed er godt og 
enkelt designet og 
præsenteret. Der må ikke 
være skjult info og ikke på 
tysk.  

P: Ja, det kan jeg godt følge dig i i hvert fald. Du nævnte før noget med 
økologiske produkter og sådan noget. Inden for hvilke områder ser du, at 
tyske virksomheder inden for bæredygtigt byggeri er særligt stærke? 
 

 

S: Isoleringsmaterialer helt klart. Der har du her i Danmark Isover og 
Rockwool. Nu har vi f.eks. bygget et hus med vakumisolering, det første af 
slagsen og i den størrelse. Formentlig er der heller ikke opført mange af den 
slags i Tyskland. Nu endte det desværre ikke med en tysk producent, men en 
engelsk. De fleste producenter findes i Tyskland, og det var sikkert også 
prisen, som i sidste ende afgjorde det. Nu var det entreprenøren, der afgjorde 
det. Det er ikke noget, vi har indflydelse på med en totalentreprenør. Men 
bare at bruge den teknik var helt uhørt, da det ikke er gjort før, og der er det 
jo meget vigtigt, at man har et firma, som virkelig kan give den rigtige 
rådgivning.  
 
Jeg synes generelt også nye typer materialer. Det, der efterspørges mere og 
mere, er certificerede bygningsmaterialer, hvor Tyskland fra starten, fordi det 
er et større marked, har haft mere at byde på. F.eks. kommer der mere og 
mere fokus på cradle to cradle-produkter, eksempelvis gennem 
konkurrencerne, hvor man gerne vil have disse produkter med. Så hele 
kredsløbstanken er med. Tyskland er også, lige på 
materialeressourceknaphed, meget langt fremme og gør sig allerede de 
overvejelser med hvordan man får tingene tilbage. Det burde man gøre 
endnu mere fra tysk side, fordi det er en fordel, og systemerne er her nok 
ikke altid lige gode.  
 
Og så er Tyskland enormt stærk med glasteknologi og codings.  
 

Styrker: 
isoleringsmaterialer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nye typer materialer, 
certificerede 
bygningsmaterialer, 
større og større fokus på 
cradle-to-cradle-
produkter 
(materialeressourceknaph
ed).  
 
 
 
Glasteknologi og codings 
(facadeløsninger). 

P: altså sådan med facadeløsninger? 
 

 

S: Ja, altså vi har også gode firmaer, men det er meget små, specialiserede 
virksomheder. Det er jo ikke det samme, som hvis du kigger på Schüco og 
Raico f.eks. De har virkeligt fantastiske ting, som ikke rigtigt bliver 
viderekommunikeret. Jeg tror ikke, der er nogle her på tegnestuen, som 
kender dem. Altså Schüco selvfølgelig men ikke de andre. Så der kunne være 
mange muligheder. Hvor Tyskland er rigtigt godt er også, at hvis du har en 

F.eks. facadeløsninger: 
det er komplette 
løsninger med alt 
inkluderet.   
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facadeløsning, så har du også med det samme en bundløsning med afløb og 
det hele integreret. Det går hele vejen rundt, når Schüco tilbyder en 
facadeløsning, alle ledninger til modulet er allerede forberedt, så man meget 
nemt kan udskifte det. Man tænker videre. Her vil det kræve en udvikling af 
et eksisterende standardprodukt. Og jeg kan sådan set godt lide, at man har 
de optioner.  
 
P: De ting, vi her har talt om, er det også der, du ser mulighederne for tyske 
virksomheder i Danmark? 
 

 

S: Ja, klart.  
 

 

P: Så vil jeg bevæge mig lidt videre til, hvad din erfaring er med hvordan det 
danske marked for bæredygtigt byggeri udvikler sig? 
 

 

S: Det sker på alle fronter, vil jeg sige. Byggebranchen, bygherrer og hele 
branchen har indset, at det er enormt vigtigt, vi gør det. Det er den eneste 
måde at skaffe ny vækst inden for området, fordi hvis vi taler om 
energirenovering, renovering af eksisterende ting men også nybyggeri, så har 
alt jo helt andre standarder. Der kræves nye produkter. Men også ny 
byggelovgivning, altså komforten, akustisk, termisk kræver andre produkter. 
Også f.eks. til klimaskærmen. Hvis vi ikke vil ende med 60 cm. tykke vægge, 
kræver det nye isoleringsmaterialer og andre måder at bygge det på. Vi kigger 
efter bygningsintegrerede løsninger. Mange arbejder med 
standardprodukter, som vi også har set meget i Danmark.  Men som man 
kunne se på eks. solcellemessen i München, så er man i Tyskland begyndt at 
kigge på løsninger, som er en del af designet og arkitekturen. Der er et 
kæmpe potentiale og penge. For på den ene side konkurrerer man med 
kinesiske storproducenter og på den anden side er der designspørgsmålet, 
hvor man laver custom made-løsninger. Og det er det, vi er interesserede i 
som arkitekter at gå efter, og det er det, vi anbefaler firmaer at gøre. Der tror 
vi også, at der er arbejdspladser fremover. Der kan vi noget og har indsigt i en 
helhedstanke omkring arkitekturen. Det vil jeg helt klart mene.  
 

Generelt udvikling imod, 
at det er vigtigt. Den 
eneste måde til at skaffe 
ny vækst inden for 
området. Der kræves nye 
produkter, ny lovgivning.  
s/h/l kigger efter 
bygningsintegrerede 
løsninger. Her er Tyskland 
begyndt at kigge på 
løsninger, som er del af 
design og arkitekturen.  

P: Ja, så de områder, der er oppe i tiden i Danmark lige nu, er selvfølgelig 
generelt at bevæge sig hen imod bæredygtigt byggeri men også, at der er 
fokus på de her bygningsintegrerede løsninger.  

 

S: Ja, og så er der også meget fokus på cradle to cradle, fordi det er en helt ny 
tankegang. Det er tankegangen fra i overmorgen. Det er altså ikke noget, man 
lige hurtigt og nemt kan omsætte, men tankerne bag gør, at du kan lave helt 
andre forretningsmodeller. Firmaerne kan organisere sig anderledes, og du 
kan stadigvæk beholde væksten samtidig med, at du ikke skader miljøet, fordi 
råstofferne bliver inde i kredsløbet. Der er så mange spændende ting i det. Og 
storproducenterne har forstået det. Også i Tyskland er man ikke bange for 
det. Men også i Danmark har vi haft besøg af flere virksomheder, som stolt 
kunne vise, at nu har de også certificerede produkter for cradle to cradle. Og 
det har simpelthen boostet deres vækst helt vildt. For samtlige var det en 
kæmpe succes, selvom det var dyrt, og det kræver virkelig en indsats at 
omsætte sin produktion.  

I DK fokus på 
bygningsintegrerede 
løsninger og cradle to 
cradle. Muligheder for 
helt nye 
forretningsmodeller.  
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P: Jeg skal lige høre dig lidt mere specifikt om cradle to cradle: det er vel, hvis 
man taler bygninger, at hele livscyklus igennem medtænkes? Eller hvad er det 
præcist, det består af? 
 

 

S: Cradle to cradle kommer oprindeligt fra en virksomhed, som har lavet 
kemiske analyser af produkter. Men det har udviklet sig til en principiel 
tankegang, hvor alle materialer, produkter etc. indgår i enten et biologisk 
eller teknisk kredsløb. Det hele bliver altså enten til jord igen, der kan 
nedbrydes eller indgår i et teknisk kredsløb, hvor du til 100 % kan få det ind i 
et nyt kredsløb. Det kræver selvfølgelig, at producenter tager eller får deres 
materialer tilbage, så de kan genbruge dem i deres produktion, så de sørger 
for, at kredsløbet er helt. Desuden er der en tankegang, hvor der kommer en 
manual nu til januar med anvisninger til byggebranchen om, hvordan det skal 
gribes an. Det er f.eks. også, at man bruger renewable energy forces og at 
man skaber diversitet. Det vil man gå væk fra. Nu laver man mere 
energieffektive bygninger, man prøver at mindske energiforbruget, bruge 
mindre dårlige materialer. Det er jo ikke løsningen på lang sigt, at det bliver 
mindre dårligt men koster mange penge. Det cradle to cradle vil, er, at 
bibringe noget positivt. Hvis du bygger noget, så tilføjer det omgivelserne 
noget positivt. Lad os sige, du laver et grønt tag på en bygning, så kommer 
noget af naturligheden tilbage til byen, der kommer fugle og bier tilbage. Du 
vender det virkelig på hovedet og siger, hvad kan jeg tilføje til det her sted, så 
det bliver bedre? Eller du vil fuldstændig undvære kloaksystemet og føre det 
ind, så du kan lave det på naturlig måde. Der findes eksempler på, at du har et 
naturligt vandforløb, hvor du renser vand, uden at det lugter. Det er en helt 
ny og meget innovativ tanke. Det lægger op til, at man finder helt nye 
løsninger på principielle spørgsmål. Cradle to cradle er en del af et univers. 
 

Cradle to cradle: alle 
materialer og produkter 
indgår i enten biologisk 
eller teknisk kredsløb.  
F.eks. tager producenter 
deres produkter tilbage 
og de indgår dermed igen 
i kredsløbet.  
 
 
 
 
 
Cradle to cradle vil også 
bibringe omgivelserne 
noget positivt. F.eks. tage 
med byhaver eller nye 
kloaksystemer.  

P: Ja, så det er noget helt nyt, kan man sige.  
 

 

S: Ja, det er helt nyt. Jeg siger det også, fordi jeg for et år siden blev instrueret 
i det. Der var meget få personer med, men faktisk også en stor farmakoncern 
og så to arkitekter. Men det er virkelig noget, som kommer. Hvis man f.eks. 
refererer til Holland, hvad det så ikke har skabt af nye markedsmuligheder for 
deres firmaer. F.eks. Moser Tegl, der har sat al produktion om. De har stor 
succes på markedet, fordi de har gjort det og virkelig mener det. Det er 
fantastisk. Der er virkelig også en forretningsidé i det. Hele den hollandske 
regering står bagved, og det er meget interessant at studere, hvad der sker i 
Holland. De kunne sagtens overhale Tyskland, fordi Tyskland er stort og tungt.  
 

 

 

 

 

  



Bæredygtigt byggeri – ’Made in Germany’ 
Ninna Suhr Poulsen 

102 
 

Bilag 5: Interview med Mads Herbøl 
Interviewet blev foretaget mandag d. 3. december 2012 17.00-18.10  

(H= den interviewede, P= intervieweren). 

Den interviewedes professionelle baggrund:  

Arkitekt og DGNB-konsulent ved Juul og Hansen Arkitekter 

Interviewtransskription Tema 
(meningskondensering) 

P: Du deltog jo på Dansk-Tysk Handelskammers studietur i sommer med fokus 
på DGNB-certificering. Hvilke oplevelser og erfaring tog du med dig fra denne 
tur? 
 

 

H: Vi så en række bygninger, som havde en funktionel og bæredygtig kvalitet, 
som var et ganske udmærket fundament for arkitektur. Hvis man tager 
arkitekturbrillerne af og ser på de tekniske og strukturelle krav til en bygning, 
var der mange gode ting, som man kunne bruge bygningerne til. Vi har en 
tendens til at pege fingre af den frembragte arkitektur, og der var forskellige 
arkitekter, der påpegede, at der mangler noget på den designmæssige 
kvalitet. Helt grundlæggende er min og holdningen i det firma, jeg 
repræsenterer, at en bæredygtig bygning og arkitektonisk kvalitet ikke har 
noget med hinanden at gøre. En bæredygtig bygning har et højere 
kvalitetsmæssigt fundament, så den vil selvfølgelig altid være bedre end en 
bygning, der ikke er bæredygtig, og hvor man ikke har gjort sig umage med 
arkitekturen. Det fører også os som arkitekter ind i en anden måde at tænke 
bygninger på, fordi vi skal have bæredygtighedsaspektet med, hvis vi gør det. 
Det afhænger af politiske krav, bygherrernes vilje og ikke mindst af 
investorernes vilje. Og det er måske i sidste ende investorerne, som er dem, 
vi skal overbevise. Med bygherrer, developere, investorer og entreprenører 
kan det være svært at finde ud af, hvem man skal henvende sig til. Det kan 
også være svært at hitte rede i interesserne, fordi det hele er flettet sammen. 
Dem der sidder med investeringen skal kunne se den investeringsmæssige 
værdi i at satse bæredygtigt.  
 

Bæredygtigt byggeri og 
arkitektonisk kvalitet har 
ikke noget med hinanden 
at gøre. En bæredygtig 
bygning har et højere 
kvalitetsmæssigt 
fundament.  
Investorerne skal kunne 
se den 
investeringsmæssige 
værdi i at satse 
bæredygtigt.  

P: Ja, for ellers får man det simpelthen ikke igennem? 
 

 

H: Ja, så det er der, den store hurdle ligger. Der er også markedsmæssige 
tendenser, som går i retning af, at der er større chance for at få sin bygning 
lejet ud, og bygningen har en højere handelsværdi. Det at skabe værdi er i 
sidste ende det, vi skal være med til som arkitekter. Det kræver en hel masse 
kendskab, og vi kan som arkitekter ikke længere forlade os på, at vi har en 
holistisk tilgang, og vi kan det med bæredygtighed. Det kræver, at man gør sig 
rigtig umage. Ikke med en kunstakademisk tilgang kan man regne med at 
opnå bæredygtigt byggeri, og vi kan heller ikke overlade det hele til 
ingeniøren. Vi som arkitekter har selvfølgelig stadig overblikket og er ikke så 
dybt nede i beregningerne, så vi skal kunne samarbejde med dem, som er 
specialister inden for indeklima, materialer mm.  
 

Bæredygtige bygninger 
giver større chance for at 
få lejet bygningen ud og 
en højere handelsværdi.  

P: Til en start vil jeg gerne høre, hvad dit professionelle kendskab til Tyskland  
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er? 
 
H: Jeg har været ansat på to tyske arkitektvirksomheder fra 1991-1996. Det 
var lige efter murens fald, og det var fortrinsvist offentligt byggeri som skoler, 
nogle boliger og kontorer, hoteller. I en periode på 3,5 år har jeg siddet meget 
med sundhedsbyggeri som plejehjem og hospitaler. En stor del  af 
hospitalerne var tilbygninger, ombygninger mm. i det gamle DDR, fortrinsvis i 
Mecklenburg-Vorpommern. Jeg arbejdede på en arkitektvirksomhed i 
Hamburg-Bergedorf fra 1993-1996. Og så arbejdede jeg i Pinneberg på en 
arkitektvirksomhed fra 1991-1993. Dvs. at jeg har de tyske sproglige 
byggetekniske kundskaber.  
 
Siden da har jeg haft en smule kontakt med en af de tidligere 
arkitektvirksomheder, da jeg gerne ville have nogle bestemte teglsten, som 
var tørvebrændt. Det er de specialister i i det nordvestlige Tyskland. Der har 
man i mange år tørvebrændt sine tegl. Det gør man også meget i Holland. 
Generelt om teglbyggeri i Tyskland kan man sige, at de har stor tradition for 
det i Nordtyskland. I syd er det naturligvis anderledes, fordi de har nogle 
andre råmaterialer. Hvilke materialer man benytter afhænger meget af, hvor i 
Tyskland man bygger. Der er skifer og sandsten længere syd på.  
  
Generelt er der andre byggetraditioner i Tyskland. Betonen støbes på stedet, 
mens vi i Danmark fortrinsvis benytter betonelementer.  
 

Ansat i to tyske 
arkitektvirksomheder 
1991-1996.  
 
 
 
 
 
 
 
Nordtyskland: Specialister 
i teglsten.  
 
 
 
 
 
 
 
Byggetradition i Tyskland: 
betonen støbes på stedet.  

P: Så du mener, at man i Tyskland støber tingene på stedet? 
 

 

H: Man bygger forskallinger og støber så. Det giver nogle andre muligheder 
og selvfølgelig også nogle andre begrænsninger. Bygningen er sværere at rive 
ned eller forandre, hvis den er støbt på stedet. Til gengæld kan man støbe 
nogle tyndere konstruktioner og konstruktioner uden bjælker. Efterhånden er 
det med bjælker løst ved, at man arbejder med stålbjælker, som man så 
lægger betonelementer op i. Dvs. man får ikke bjælkehøjden, fordi man med 
stålbjælker kan bygge i en lavere højde og dermed skjule bjælken. Man 
integrerer betonbjælken i etagelagets tykkelse, og man får dermed ikke 
nogen bjælker, man skal under, når man skal føre belysning og sprinklere 
mm. Specielt hvis man har med hospitaler at gøre, er der rigtigt mange ting, 
som skal føres rundt.  
 

 

P: Det er simpelthen et område, hvor det er anderledes i Tyskland end i 
Danmark? 
 

 

H: Det er sådan en grundlæggende anderledes byggetradition.  
 

 

P: Okay. Jeg tænker også på, hvordan du ellers vil beskrive Tyskland som 
producent. Hvis du skulle sætte nogle ord på.  
 

 

H: Generelt er Tyskland længere fremme. Man har også en anden vilje til at 
finansiere nye byggeløsninger. Rent arkitektfagligt og designmæssigt er 
Tyskland et broget marked. Der er mange forskellige arkitektuddannelser. Der 

Tyskland er længere 
fremme. Vilje til at 
finansiere nye 
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er tre hovedgrupper: en kunstakademisk, universitetsuddannelser og 
polytekniske uddannelser. Den kunstakademiske kan vel nærmest 
sammenlignes med den danske arkitektuddannelse. Jeg tror, de fleste 
arkitektuddannelser er polytekniske, men jeg har ikke nogen statistiske tal på 
det. Det er også den udvikling, man begynder at se i Danmark. Vi begynder 
også at få nogle polytekniske arkitektuddannelser i Danmark. Aalborg 
Universitet og DTU er begyndt at tilbyde arkitektuddannelser.  
 

byggeløsninger.  
Flere forskellige 
arkitektuddannelser, 
mange tager de 
polytekniske uddannelser. 
Sådan udvikler Danmark 
sig også.  

P: Nu er jeg ikke så meget inde i arkitektuddannelserne, så hvad er det, der er 
særligt ved disse polytekniske uddannelser? 
 

 

H: Jeg er ret sikker på, at der er flere beregninger. Det er mere fagdelt. Den 
kunstakademiske uddannelse er mere konceptuel og idébaseret, mere 
filosofisk og mere kunstakademisk. Den er ikke så fagorienteret men mere 
projektorienteret i sin uddannelsesform. Det er en anden type pensum.  
 
 
Hvis jeg skal beskrive Tyskland som producent, så vil jeg sige, at der generelt 
er en høj kvalitet. Der er også en meget høj designmæssig kvalitet. Der er 
mulighed for at opnå nogle mere avancerede tekniske løsninger. Man kan 
sige, at der altid har været nogle meget stærke reguleringer. Der er f.eks. 
Deutsche Institut für Normung,  som opstiller DIN-normer og er en stærk 
organisation. Der findes DIN-Normer for næsten alt, der produceres. Det 
svarer til Dansk Standard, eller det tyske EN, EuroNorm, eller det 
internationale ISO. Det er de standardorganisationer, der findes, og der er 
Tyskland temmelig stærkt organiseret. Man kan sige, at nogle af 
byggematerialerne og byggesystemerne har virket en smule gumpetunge i 
starten. Jeg synes, de er kommet meget godt efter det.  
 
Der var en ting, jeg skulle vende mig til i Tyskland. Det var vinduerne, som i 
Tyskland er indadgående i modsætning til Danmark, hvor de er udadgående. 
Det gør, at de udefra ikke ser så elegante ud. Deres profiler ser meget brede 
ud, og det skyldes, at falsen i vinduet sidder indvendigt i stedet for udvendigt. 
Når et vindue er udadgående får du en tyndere ramme og tyndere karme. Det 
giver husene et mere elegant udtryk med de udadgående vinduer. Samtidig 
har man også den fordel, at man kan have noget stående i vindueskarmen. 
Noget som de indadgående vinduer kan, er, at man kan vippe dem. Man kan 
dermed opnå en meget effektiv naturlig ventilationseffekt i et hus. Det er 
noget, der hedder Qoandă-effekt. Det er, når luften møder et fladt legeme, så 
suger den sig simpelthen til det legeme. Hvis man vippet et vindue, der sidder 
højt, så vil luften kunne trække sig ind under et loft og på den måde trænge 
dybt ind i en bygning. Det er en meget smart teknisk egenskab.  
 
Jeg har også oplevelser med glasbyggeri, som er meget elegant. Tyskerne har 
længe været længst fremme med f.eks. punktophængt glas. Glasbyggeri i det 
hele taget er tyskerne nok førende indenfor.  
 

Polytekniske 
arkitektuddannelser er 
mere projektorienteret og 
indeholder flere 
beregninger.  
 
Tyskland som producent 
er karakteriseret af høj 
kvalitet, også 
designmæssig.  
Meget stærke 
reguleringer (DIN-
normer).  
Nogle byggematerialer og 
-systemer virkede tunge i 
starten men er kommet 
efter det.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyskerne er meget langt 
fremme med glas- og 
facadebyggeri.  

P: Du tænker også på glasfacader, som vi kender det fra moderne byggeri.  
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H: Ja, glasfacader, rammeløse facader, konstruktionsløse facader. Der er en 
virksomhed, som hedder Seele Glasbau, som har lavet den store facade på 
Diamanten. Det var et af de eneste firmaer, som var fejlfri. De har været med 
til at sætte standarden for glaskonstruktioner. Jeg tror, at producenterne og 
videnskaben i Tyskland har et stort samarbejde. Jeg tror, at videnskaben og 
arkitekt- og designvirksomhederne har haft et stort samarbejde. Denne 
treenighed er med til at skabe nogle produkter af meget høj kvalitet. Der 
findes eksempler også i Danmark, hvor arkitekter har været med til at designe 
systemløsninger for producenter. Jeg tror, det er vigtigt, at vi som arkitekter 
har den rolle i samarbejde med producenterne. Dvs. at vi på den måde 
befinder os i et felt imellem at være deciderede arkitekter og deciderede 
industrielle designere, hvor vi designer et produkt, men det er et produkt til 
bygninger. Ved at have den materialetekniske og funktionelle tilgang vil vi 
kunne skabe bygninger af meget højere kvalitet. Jeg er overbevist om, at vi 
kan lære noget af det samarbejde mellem rådgiverne, industrien og 
videnskaben.  
 

Antager at producenter, 
videnskab og arkitekt- og 
designbranchen har tæt 
samarbejde i Tyskland. 
Denne treenighed er med 
til at skabe produkter af 
høj kvalitet.  

P: Ja, for det mener du, at de gør mere i Tyskland end i Danmark? 
 

 

H: Ja.  
 

 

P: Er der andre områder ud over facadeløsninger, det større samarbejde og 
designkvalitet, hvor de tyske virksomheder er særligt stærke eller 
interessante? 
 

 

H: Der er to ting, der springer i øjnene ud fra den nye erfaring, jeg har med 
tyske producenter. De har generelt stærke institutter i Tyskland. Jeg så bl.a. 
det ene på studieturen i sommer på universitetet i Stuttgart. Det var institut 
for letbyggeri. Dvs. på materialeoptimering og -besparelse er de stærke, 
hvilket er et vigtigt bæredygtighedsparameter. Så har de Frauenhofer Institut, 
som er specialiseret i indeklima og hele forståelsen af, hvordan kroppen 
reagerer på bygninger i forhold til temperatur og træk. Hele den termiske og 
fugtighedsmæssige komfort er de specialister i.  
 

Styrke: stærke institutter 
inden for letbyggeri 
(universitetet i Stuttgart) 
og indeklima 
(Frauenhofer Institut).  

P: Ja, så der er altså flere områder, hvor tyskerne er langt fremme 
forskningsmæssigt.  
 

 

H: Ja. Det er et spørgsmål om prioritering. Hvad investerer staten i i forhold til 
de bæredygtighedsmæssige aspekter? Inden for disse områder er Tyskland 
stærkt. Tyskerne er teknisk stærke, og det kan jo også henføres til, at de har 
en kolossal industri på næsten alle områder. Bilindustri, flyindustri, 
værktøjsindustri, byggetekniske anlæg, termiske anlæg, alle mulige 
mekaniske anlæg i bygninger. Det er jo fordi, de har haft råmaterialerne. De 
har minedrift inden for forskellige områder og stålproduktion. De evner at 
arbejde med disse ting.  
 

Tyskerne er stærke, fordi 
forskning prioriteres, og 
fordi de har en stor 
industri inden for næsten 
alle områder.  

P: De har altså en lang erfaring med det måske? 
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H: Det viser sig også, at de har en stor erfaring i træindustrien, og mange af 
de produkter er meget interessante at kigge på, når vi taler bæredygtighed.  
 
 
 
Mht. hvad forskellene mellem Danmark og Tyskland er inden for 
bæredygtighed, kan man sige, at danske virksomheder er mest kendt for 
vedvarende energi og energisiden. Jeg vil også tro, at vi er ret gode til den 
elektroniske industri, som eksempelvis solceller. I Tyskland har man 
selvfølgelig også en stærk elektronisk industri, men jeg tror, de er mindre 
specialiserede end i Danmark. Dvs. at det her med at fremstille elektroniske 
styresystemer til at styre bygninger er noget, vi kan.  Ligesom vi er stærke i at 
styre skibe og fly, så vil jeg tro, at vi også gør os ret godt gældende på 
bygningsautomatik og lignende. På energisiden vil jeg tro, at vi er stærkere. Vi 
har også større krav til bygningers passivitet og dermed energieffektivitet. Vi 
har strengere krav til vores klimaskærm med lavere U-værdier, dvs. vægge, 
yderdøre, vinduer, tage og ovenlys.  
 
Der er nogle flere bæredygtighedsemner, man kan tage op, hvis man skal 
kigge på Danmark og Tyskland. Min opfattelse er, at Tyskland er ret god på 
materialer. Der er et helt felt, som handler om byggematerialers kemiske og 
biologiske egenskaber. Det er et felt, som man er længere fremme med i 
Tyskland. Tyskland har en af de største databaser over byggematerialer, både 
biologiske og kemiske egenskaber og det, der hedder iboende energi. Dvs. 
den mængde energi, der er brugt til at fremstille produktet, dermed også 
iboende CO2 og andre udledningsformer. Der findes det, der hedder 
ozonnedbrydning. Så er der stoffer, der skaber ozonsmog. Det er et 
fænomen, som ikke er særlig kendt i Danmark, men er et alvorligt fænomen i 
Tyskland på varme dage, hvor der kan opstå en sundhedsskadelig 
ozonkoncentration. Så er der forsuring, som man talte meget om i 70’erne, 
men som stadig er relevant. Så er der det, som hedder udledning af 
næringsstoffer, som vi naturligvis kender mest fra landbruget. Der er 
selvfølgelig også noget fra energiproduktion, som betyder, at vi får en 
forhøjet udledning af næringsstoffer til vores jord og vand. Alt det er tyskerne 
i nogle sammenhænge bedre til. De er i hvert fald bedre til at få det 
registreret og dermed måske også bedre til at få gjort noget ved det. Det er 
sådan, at vi i Danmark er lidt på hold i forhold til at få registreret 
miljøpåvirkningerne i vores byggematerialer. Men fra den 1. juli 2013 bliver 
det et krav fra EU. Så kan man sige, at Tyskland og det tyske norminstitut 
selvfølgelig har stor indflydelse på det, der sker i EU. DGNB-systemet ligger 
også meget tæt på de direktiver om bæredygtigt byggeri, som kommer fra 
EU. Disse bliver kvalitetsmæssige retningslinjer. Der er ikke så langt fra DGNB-
systemet til det.  
 
Der er nogle eksempler. F.eks. bliver der ikke talt særlig meget om biologiske 
egenskaber. Hvis vi betragter f.eks. USA, så er de langt bagud på energi. De 
har en kæmpe CO2-udledning pr. indbygger og er verdens 2. største samlede 
CO2-udleder. Den største udleder pr. indbygger er måske ikke overraskende 
de Forende Arabiske Emirater. Kina ligger ret langt nede pr. indbygger, 

Stor erfaring i 
træindustrien. Særligt 
interessant for 
bæredygtighed.  
 
DK: antages at være kendt 
inden for vedvarende 
energi, energisiden og 
elektronisk industri. 
Bygningsautomatik. DK 
har strengere krav til 
klimaskærm og 
energieffektivitet.  
 
 
 
 
 
Tyskland er god på 
materialer, bl.a. 
byggematerialers kemiske 
og biologiske egenskaber.  
Stor database over 
byggematerialers 
biologiske og kemiske 
egenskaber og iboende 
energi.  
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selvom det totalt set er verdens største udleder.  
 
Det jeg ville sige var, at der i USA er et institut, som beskæftiger sig med 
produkters biologiske egenskaber. Det handler om at designe med naturen 
som inspiration. Man kopierer ikke naturen, men man bruger de teknologier, 
som findes i naturen og oversætter dem til industriel produktion. Man er nødt 
til at finde ud af, hvad det er for biokemiske egenskaber, der er med til at 
skabe nogle af verdens stærkeste ting. F.eks. gør den måde, som skallerne i 
konkylier og muslinger er sammensat på, at de har en utroligt høj brudstyrke. 
Der er mange lignende eksempler. Der kan man ikke bare til byggeindustrien 
men også til mange andre industrier finde teknologier i naturen, som er langt 
bedre, end det vi forskningsmæssigt selv er nået frem til. Jeg tror, at Tyskland 
kan gøre sig gældende på dette område. Jeg mener også, at en af de to 
faddere til cradle to cradle-princippet er tysk kemiingeniør, Michael 
Braungart. Den biokemiske forståelse af byggematerialer, bl.a. i forhold til 
hvad træ og andre naturligt frembragte kemiske forbindelser kan, og hvordan 
disse kan bruges i bygninger, bliver interessant at følge.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mener, at Tyskland kan 
gøre sig gældende inden 
for udvikling af nye 
teknologier med 
inspiration i naturen.  

P: Der vil du måske også tro, at tyskerne kan byde inde med noget? 
 

 

H: Ja, tyskerne er allerede godt med. Nogle af de ting kommer måske fra en 
mere hippieagtig bevægelse. Bl.a. har man lavet mange forsøg med lerklinet 
byggeri, og man arbejder med teglpuds. Tegl har mange gode egenskaber i 
forbindelse med indeklima, f.eks. en fugtighedsregulerende egenskab. Tegl 
kan også i knust form anvendes igen, f.eks. som pudsmaterialer. Det er bl.a. 
sådan noget, de eksperimenterer med. Der er også mulighed for at bruge 
teglstenene igen, hvis de brydes rigtigt ned. Hele det materialemæssige 
kredsløb af byggematerialer bliver utrolig vigtigt at se på fra nu af. Jeg tror, vi 
stadig skal gøre os umage med energien, men der er så mange tiltag rundt 
omkring til at spare på energien. Der er institutter, der tager sig af det. 
Hvorimod det efter min opfattelse halter med at få styr på alle de kemiske 
forbindelser, som vi slet ikke kender konsekvenserne af. Man begynder dog 
så småt at se misdannede dyr i vores have, pga. alt det  vi udleder. Jeg har 
netop set en oversigt over, hvilke nedbrydningstider de forskellige produkter, 
der smides i havet, har. Nogle plastmaterialer har nedbrydningstider på flere 
hundrede år. Bare ved deres fysiske egenskaber vil de kunne gøre stor skade. 
Men man kender slet ikke til følgerne af de kemiske og biologiske egenskaber.  
 

Det materialemæssige 
kredsløb vil vinde 
indflydelse fremover. 
Fortsat fokus på 
energidelen, men vigtigt 
at få tjek på de kemiske 
forbindelser i 
byggematerialer.  

P: Ja, så det er også noget af det, du lægger i bæredygtighed? Overordnet 
lægger du dig vel meget op ad DGNB, men du forstår altså bæredygtigt 
byggeri over for energieffektivt byggeri som omfattende en bygnings hele 
livscyklus? 
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H: Man kan sige, at der er to miljømæssige aspekter ved en bygnings 
livscyklus. Der er den energimæssige og den CO2-mæssige del. Den 
energimæssige del betyder som tidligere nævnt, at energiforbruget har nogle 
energimæssige effekter. Der er fem hovedudledere. DGNB-systemet er 
bygget sådan op, at det som det eneste af de internationale systemer, har en 
full live cycle assessment (LCA). Der har DGNB-systemet bygget det sådan op, 
at selve LCA-delen omhandler energi og de udledte emissioner, som kommer 
fra byggematerialer og fra operationel energi, som vil sige den energi, som en 
bygning forbruger til f.eks. varme fra den er bygget, til den rives ned. Man har 
altså behandlet de kemisk-biologiske egenskaber, som jeg kalder det, for sig 
selv. Det handler først og fremmest om at mindske udledningen af skadelige 
stoffer til det omgivende miljø, dvs. jord, luft og vand. Det er der, der skal 
gøres en stor indsats, og hvor Tyskland efter min opfattelse er langt fremme.  
 
Mht. de biologiske egenskaber har DGNB-systemet et kriterium for 
bæredygtigt træ. Det er efterhånden snart et lovkrav, så det egentlig ikke 
behøver være i DGNB-systemet. Hvis vi ser på certificeringssystemerne over 
en bred kam, må deres primære formål være at dokumentere, at en bygning 
er projekteret efter højest mulige bæredygtighedsstandarder. Højst mulige 
bæredygtighedsstandarder skal ligge over de nationale krav til bygninger. Der 
er forskningsresultater, der viser, at det amerikanske system LEED på nogle 
kriterier ikke en gang lever op til Federal Building Codes, som er det 
amerikanske reglement. Jeg tror oven i købet, at der i nogle af det britiske 
systems kriterier, hvor hvis man scorer toppoint, så har man egentlig bare 
overholdt det nationale bygningsreglement. Der opfatter jeg DGNB som det 
eneste system, der sikrer, at man gør tingene bedre end de nationale 
standarder. Nogle ting bliver måske lige i overkanten. Især hvis de nationale 
standarder er meget strenge. F.eks. har vi i Danmark nogle meget strenge 
krav til brandsikring. Man opnår 50 ud af 100 point ved at opfylde de 
nationale brandkrav. Der kan man så sige, at det måske er så 
uforholdsmæssigt dyrt at score guld i dette kriterium, at det måske slet ikke 
er så bæredygtigt. Grundlæggende er det tyske system baseret på at gøre det 
bedre end de nationale regler.  
 

Bæredygtighed: To 
miljømæssige aspekter 
ved en bygnings 
livscyklus. Den 
energimæssige og den 
CO2-mæssige del. DGNB 
er eneste system, som 
arbejder med en full live 
cycle assessment.  
 
 
 
 
 
Certificeringssystemernes 
primære formål må være 
at dokumentere, at en 
bygning er certificeret 
efter højst mulige 
bæredygtigheds-
standarder.  
LEED lever ikke op til det 
amerikanske reglement, 
Federal Buiding Codes. 
DGNB opfattes som 
eneste system, der sikrer 
at tingene gøres bedre 
end nationale standarder. 
Nogle aspekter bliver dog 
lige strenge nok.  

P: Det vil så også sige, at man skal blive ved med at udvikle systemet, fordi 
kravene bliver jo strengere og strengere.  
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H: En guldcertificering i dag vil ikke kunne guldcertificeres om 10 år. Sådan 
som jeg har opfattet de tyske certificeringer, er de gældende i 5 år. Det er jo 
klart, fordi standarden må skulle flytte sig. Målet må være at opnå mest 
muligt bæredygtighed i vores byggeri. Og det kræver en systematisk tanke og 
et system. I starten opfattede vi i mit firma det hele som sammenhængende, 
og det er for så vidt rigtig nok. Rør du ved en parameter i en del af 
byggesystemet, så påvirkes en anden parameter, måske negativt. Hvis man 
bygger det sådan op, at man stiller krav til social, økonomisk og miljømæssig 
bæredygtighed, så er man nødt til at lave en balanceret løsning. Det vi 
oplevede var, at vi til en start mente, at det hele hængte sammen, og at vi 
dermed skulle løse det hele. Og det er for så vidt også rigtigt, men vi er nødt 
til at gøre det håndterbart og dele det op med nogle fokusområder. De vil 
selvfølgelig have indvirkning på hinanden, men man kan opnå nogle rimeligt 
klare løsninger.  
 
For at forstå sammenhængen i en sammenligning mellem Danmark og 
Tyskland erhvervsmæssigt i forhold til bæredygtighed, så er det vigtigt at 
have disse aspekter for at kunne sammenligne.  
 
F.eks. er der emnet vand, som er lidt for sig selv men afsindigt vigtigt. Hele 
problematikken om, hvordan vi bruger og recirkulerer vand. Der har vi i 
Danmark store vandmæssige problemer. Jeg oplever, at man har andre 
vandmæssige problemer i Tyskland, f.eks. indlandsoversvømmelser. Der har 
vi stormflod og store regnskyl, hvor vores kloaksystemer ikke har kunnet klare 
det. Det har sat gang i forskningen og offentlige tiltag i Danmark, hvor mange 
kommuner laver vandmiljøplaner for at sikre sig de naturmæssige gevinster, 
der er ved at lave vandmiljøplaner. Vi er nødt til at have nogle 
nedsivningsområder, hvor vandet kan løbe hen, og det gør, at vi får flere 
grønne områder. Inden for dette område har jeg ingen opfattelse af, at det 
ene land er længere fremme end det andet. Lige for øjeblikket er min 
opfattelse, at vi er lige langt fremme på det her område. Men det er en 
afsindig vigtig parameter.  
 
Der hvor tyske og danske virksomheder kan supplere hinanden er, at den ene 
kan noget med energi og den anden kan noget med materialer. Tyskere kan 
meget med indeklima.  
 
Du skriver også lidt om, hvad der er oppe i tiden i Danmark lige nu.  
 

Nødvendigt med en 
balanceret løsning, når 
systemet skal tilgodese 
både økonomisk, social og 
miljømæssig 
bæredygtighed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vand udgør vigtigt emne 
for bæredygtigt byggeri. 
Nødvendigt at tage hånd 
om de vandproblemer vi 
har. Ingen opfattelse af, at 
det ene land er længere 
end det andet.  
 
 
 
 
 
 
 
God mulighed for, at 
danske og tyske 
virksomheder supplerer 
hinanden. Den ene kan 
noget med materialer, 
den anden noget med 
indeklima.  

P: Ja, hvis du kan sige lidt om, hvad dine erfaringer er.  
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H: Mine erfaringer er, at man stadigvæk taler meget om energi. Der har i 
sommer været lancering af det her system, og det har selvfølgelig påvirket 
opfattelsen, så nu taler man også om den brede bæredygtighed. De store 
aktører, som har fået deres bygninger præcertificeret, taler om den brede 
bæredygtighed. Det er jo ganske fint. Der er stadig størst fokus på energi.  
 
Det danske marked udvikler sig lidt spøjst. Vi har lidt ondt i energibranchen. 
Vi ser, at Vestas har problemer. Der er dog lige kommet noget nyt med 
vindturbiner, som er et håb for Danmark. Det er meget interessant at se, 
hvordan det vil gå, og hvilke måder man kan anvende de her vindturbiner på. 
Som arkitekt kan jeg godt forestille mig, at de bedre vil kunne integreres i 
bygninger. Luften i disse vindturbiner suges op som i en skorsten, og jeg tror 
på, at vindturbinerne kunne integreres i bygninger og tagkonstruktioner f.eks. 
Og de skulle faktisk være støjsvage og næsten lige så energieffektive som 
solceller. Det er meget interessant at se på.  
 
Der er ingen tvivl om, at vi skal holde fast i det her med energien. Vi er et 
vindomsust land, så vi skal selvfølgelig udnytte alt, hvad vi kan.  
 

DK marked: stadig stort 
fokus på energi. DGNB-
systemet har dog 
påvirket, så fokus i dag 
også ligger på den brede 
bæredygtighed.  
 
DK marked karakteriseret 
af problemer i større 
virksomheder som Vestas.  

P: Ja, det kunne ligesom være vores force? 
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H: Ja. Spørgsmålet er, om vi kunne være med på noget biologisk. Vi er jo et 
landbrugsland. Man kunne måske forestille sig, at vi kunne arbejde noget 
mere med forskning inden for produkter, som kan noget biologisk. Man skal 
selvfølgelig altid overveje det i forhold til kampen om fødevarer. Om det er en 
god ide, at vi skal til at bruge vores jordoverflade til at producere 
byggematerialer?  
 
Vi udpeger også stadig den jomfruelige udvinding af byggematerialer ved 
minedrift som en synder. Men man kan sige, at minedrift måske nok sker 
steder, hvor man ikke kunne dyrke noget biologisk. Men som CO2-udleder er 
minedrift en ikke særlig god ting. Der er ingen tvivl om, at hvis man 
sammenligner de tre bærende byggematerialer træ, stål og beton, så er stål 
den, der udleder mest. Man skal så holde det op imod, at stål er det 
materiale, som kræver det ringeste tværsnit for at bære et ton. Der er altså 
ting, der opvejes. Men jeg er overbevist om, at vi er nødt til at vælge 
biologisk, hvis vi skal komme videre. Og så skal vi finde ud af, hvordan vi 
håndterer de mineralske byggematerialer på en sådan måde, at de kan 
genbruges.  
 
Der er kæmpe energibesparelse i at transformere bygningerne i stedet for at 
rive dem ned. Bygningstransformation bliver måske også mere oppe i tiden, 
når man finder ud af, hvilke energimæssige besparelser der er. Dvs. at der så 
også stilles nogle krav til håndtering af de eksisterende byggematerialer. Og 
der er nogle udfordringer både i Tyskland og i Danmark. Generelt synes jeg, at 
man ser flere interessante transformationsprojekter i Tyskland. Man har 
udvidet bygninger i højden, hvilket er et fænomen, vi ikke kender meget til i 
Danmark. I Tyskland har man begrebet Aufstockung, hvor man påbygger 
etager. Det skal vi til at blive bedre til. Det kræver et meget stort samarbejde 
med de bygningsbevarende myndigheder, kulturarvsstyrelsen. Det kræver, at 
vi skubber til dem, så vi får mulighed for at lave nogle 
bygningstransformationer, som er mere kontroversielle, end dem vi kender. 
Der er mange løftede pegefingre af, hvor vigtigt det er at bevare den 
eksisterende bygningsmasse intakt. De eksisterende bygherrer bygger også i 
Danmark mange triste bygninger. Der er også sket bevaringsmæssige skade i 
danske bygninger, selvom vi har efter min opfattelse har en strengere 
bygningsbevarende myndighed.  
 

Muligheder for 
udviklinger inden for det 
biologiske marked i DK.  
 
 
 
 
Vi skal sælge biologisk og 
finde en måde at 
håndtere de mineralske 
byggematerialer, så de 
kan genanvendes.  
 
 
 
 
 
 
 
Stor energibesparelse i at 
transformere bygninger i 
stedet for at rive dem 
ned.  
Flere interessante 
transformationsprojekter 
i Tyskland end i DK. 
Bygninger udvides i 
højden.  

P: Men i forhold til konkurrencen i Danmark, der vil du mene, at det er særligt 
inden for energi, at der er en god konkurrence inden for bæredygtigt byggeri?  
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H: Det er jo stadig vidensmæssigt. Vi har ikke så stor råmaterialeproduktion. 
Hvis vi ser bort fra byggeriet, så er vi helt overordnede efterhånden ret gode 
til fødevarer. Vi har en landskabelig og maritim struktur, der gør, at vi har god 
mulighed for at frembringe ret interessante fødevarer. I takt med 
klimaforandringerne er det måske den status, der bliver bevaret, fordi vi 
kommer til at ligge i et klimamæssigt smørhul, hvis vi får et noget varmere 
klima.  
 
Om så byggematerialeindustrien skal gå ind og tage noget af pladsen fra 
fødevarerne, ved jeg ikke. Jeg kunne godt forestille mig, at man kunne 
producere hampbaserede isoleringsmaterialer, som man gør i Tyskland. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kunne godt forestille sig 
hampproduktion til 
isoleringsmaterialer som i 
Tyskland.  

P: Har du andre ting? Fordi ellers synes jeg, vi er kommet ret godt omkring de 
ting, jeg havde noteret mig.  
 

 

H: Mht. muligheder for tyske virksomheder, så er der masser af muligheder 
inden for de områder, hvor tyske virksomheder er stærke. Og så er det måske 
noget med at indgå nogle alliancer og samarbejder med danske 
virksomheder. Der er jo også danske virksomheder inden for 
bygningsindustrien, der er store spillere på det tyske marked. F.eks. har Velux 
næsten deres største marked i Tyskland. Det er en vekselvirkning, at man 
opnår at have et produkt, der vinder indpas og tradition.  
 

Masser af muligheder for 
tyske virksomheder i DK 
inden for deres stærke 
områder. Måske indgå 
alliancer mellem tyske og 
danske virksomheder.  

P: Jeg kom til at tænke på en sidste ting. Er du nogensinde arbejdsmæssigt 
stødt på nogen fordomme om tyske virksomheder  - både positivt og negativt? 
 

 

H: Der kan godt opstå nogle konflikter, hvis man skal arbejde sammen med 
eks. tyske entreprenører. Det gælder begge veje, at hvis man ikke sætter sig 
ind i kulturen og særligt lovgivningen, så kan der opstå konflikter. Som spiller 
på et udenlandsk marked er man nødt til at sætte sig ind i og kende til den 
lovgivning og standarder, som der er, for ellers går det ikke.  
 
 
Men mht. fordomme er det måske bare den opfattelse, jeg selv har haft om, 
at produkterne på et tidspunkt var lidt tunge. Men vi kender jo tyske 
produkter for en meget høj kvalitet. Jeg tror, Audi er det mest populære 
bilmærke i Danmark. De fleste ville sikkert anskaffe sig en Audi, hvis de kunne 
vælge. Og sådan er det jo også med mange andre produkter. Jeg ser også 
globalt Tyskland som en vigtig spiller. De har faktisk meget høj kvalitet. Den 
høje kvalitet bunder selvfølgelig i det høje normsystem og det stærke 
samarbejde mellem designere, videnskab og industri.  
 

Der kan opstå konflikter, 
hvis man skal arbejde 
sammen, DK og DE. 
Nødvendigt at kende 
lovgivningen og 
standarderne.  
 
Fordomme: måske egen 
fordom, at produkterne i 
starten var lidt tunge. 
Men ellers DE = høj 
kvalitet. Audi mest 
populære bilmærke i DK -
> også inden for mange 
andre produkter.  
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Bilag 6: Interview med Steen Elsted Andersen 
Interviewet blev foretaget tirsdag d. 27. november 2012 10.00-10.50  

(E= den interviewede, P= intervieweren) 

Den interviewedes professionelle baggrund:  

Bygningskonstruktør og facadespecialist ved Henning Larsen Architects 

Interviewtransskription Tema 
(meningskondensering) 

E: Jeg har netop set en tysk film om bæredygtigt byggeri. Den handler om, 
at man gør husene tættere og tættere, og hvilke konsekvenser det har. 
Hvilke materialer bruger vi, og hvilket indeklima skaber vi. Det var ikke 
nødvendigvis lige positivt. Nu gør vi husene så tætte, at det er nødvendigt 
at installere ventilationsanlæg, hvilket der ikke er tradition for i 
boligbyggerier. Så der gror alt muligt forskelligt i ventilationskanalerne, og 
det er så det, vi får ud og indånder. 
 

Tættere byggeri 
resulterer i nye 
problemer.  

P: Ja, det er lidt pudsigt, at vi forsøger at bygge bedre, og så opstår der 
nogle andre problemer.  
 

 

E: Ja, det får nogle andre konsekvenser. Man kan sige, at tyskerne er meget 
teknisk orienterede, og de finder en teknisk løsning på disse problemer, 
men så bygger de jo egentlig tekniske løsninger op for at løse et teknisk 
problem. Og det bliver meget lag på lag. Selvfølgelig er man nødt til at gøre 
noget for at løse de her problemer. Filmen er meget typisk for, hvordan 
tyskerne løser problemerne. 
 

Tyskere er teknisk 
orienterede og finder 
tekniske løsninger på 
tekniske problemer. Lag 
på lag-løsninger. 

P: Hvad er din funktion i Henning Larsen Architects? 
 

 

E: Jeg er facadespecialist. Jeg sidder og laver lukninger på  flere forskellige 
sager inden for facader og tag. Lige nu sidder jeg med seks projekter, og der 
kommer jævnligt kollegaer til mig med spørgsmål om facader og tage. Det 
vil sige, at jeg ikke har så meget med indretning og design at gøre, udover 
design af facaden selvfølgelig.  
 
I Henning Larsen er vi sådan delt op, at der sidder folk og tager sig af 
konkurrencerne. De arbejder rigtig meget i perioder og holder så fri i andre 
perioder, hvor de ikke er involveret i konkurrencer. Hvis vi vinder 
konkurrencerne, kommer projekterne videre til nogle grupper, som skal 
udføre eller projektere dem, og der kommer jeg indover.  
 

Elsted Andersen er 
facadespecialist. 

P: Har Henning Larsen et bestemt fokus, f.eks. bæredygtighed eller andet? 
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E: Det kan man sige, at vi har. Vi har selvfølgelig bæredygtighed, men helt 
traditionelt har vi fokus på, at vi gerne vil skabe det rigtige lys. Det har 
været Hennings metier i mange år at skabe det gode lys. Da jeg startede 
herinde for mange år siden, havde han et argument om, at man kunne 
skabe et nok så fint rum, men hvis der ikke var noget lys, var der ikke 
nogen, der ville opleve det. Hele vores måde at være i bygninger på 
omhandler meget, hvilket lys der er. Man kan godt lave rum, som er meget 
små og tætte, hvis man har et fornuftigt dagslys. Det er en af 
hjørnestenene. 
 
Og så er der bæredygtighed, som min kollega Signe sidder meget med. 
Ellers har vi bredt os ud på mange forskellige planer og markeder. Vi har 
også Tyskland, hvor vi har Siemens’ hovedkvarter i Tyskland. Så har vi Saudi 
Arabien, og vi har lavet projekter forskellige steder. Holland er også et 
marked, som vi kigger på. Jeg ved ikke, hvordan det er nu, men for et par år 
siden havde vi 60 % af vores opgaver i udlandet.  
 
Vi har også lavet noget i Tyskland, men det kommer i perioder. Nogle gange 
er der gang i det tyske marked, og der sker lidt mere der. Tyskland er et 
fantastisk marked at være i. Jeg har lavet et kunstmuseum for 15 år siden i 
Tyskland. Det er en anden måde at arbejde på med nogle andre regler, som 
man skal være opmærksom på. Det med bare at gå ind på det tyske marked 
og tro, at man skal tjene penge fra første dag, det sker ikke. Man er nødt til 
at overholde reglerne. Men kender man reglerne, ved man også, hvordan 
man kan bearbejde dem, så det passer, til det man skal have lavet. I stedet 
for at betragte det som noget, der låser en, kan det være med til at skabe 
nogle andre muligheder.  
 

Henning Larsen Architects 
arbejder meget med at 
skabe det rigtige lys.  
 
 
 
 
 
 
 
Meget internationalt 
orienteret virksomhed. 
 
 
 
 
 
I perioder også på det 
tyske marked. Tyskland er 
et fantastisk marked. Der 
er mange regler, men hvis 
man kender dem, kan de 
udgøre muligheder.  

P: i forbindelse med at min opgave handler om bæredygtigt byggeri, 
hvordan vil du definere bæredygtigt byggeri? 
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E: Jeg vil hellere sige, hvad bæredygtigt byggeri tenderer hen imod. Det 
tenderer hen imod, at bygningerne i princippet er nul energi-huse. Det 
tenderer hen imod, at den samme energi, som man forbruger i et færdigt 
byggeri, er den samme energi, som man får ind. Det kan f.eks. være sollys 
ind gennem vinduerne. Så hvis man laver de rigtige facader med den rigtige 
ornamentering, kan man få noget passiv varme ind. Og det med facader og 
at få orienteret bygningerne rigtigt, så vi får noget tilskudsvarme, er et felt, 
vi bruger rigtig meget energi på. For mig handler det meget om selvfølgelig 
at have nogle velisolerede facader. Hvis man med nogle små tiltag drejer 
bygningen i forhold til verdenshjørnerne, kan man få noget tilskud og nogle 
tykkevirkninger, så man undgår overophedning i en bygning og ikke skal 
bruge så meget energi på at køle. Det er de ting, vi sidder og kigger rigtig 
meget på, og det er det, det handler meget om for mig. 
 
For tyskeren handler det om noget andet. Du kan i princippet købe køling 
for hvad som helst. Hvis du får en overophedning, kan du købe et 
ventilationsanlæg. Men det er bare ikke så interessant, fordi så bruger du jo 
energi på det.  
 

Bæredygtigt byggeri: 
tenderer imod at skabe 
nul-energi-huse. 
Byggetekniske tiltag som 
den rigtige facade og 
placering af bygning i 
forhold til sollys og 
varme/kulde.  
 
 
 
 
 
 
Fordom: tyskeren 
beskæftiger sig med at 
finde løsninger på 
nuværende problemer i 
stedet for at finde roden 
til problemet. Man bruger 
mere energi på at køle, 
hvis man har opnået en 
overophedning i bygning. 
  

P: Man hører også tit om energieffektivt byggeri. Ser du der nogen 
forskelle? 
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E: Byggeri handler i bund og grund meget om pris. Og det er der, hvor jeg 
synes, at kæden hopper lidt af for den danske regering, både den tidligere 
og den nuværende. Der er fokus på, hvad husene forbruger, når de er 
færdige. Men jeg kan godt lide at inddrage den del, som hedder: hvad 
koster det energimæssigt at producere en mursten eller et andet 
byggemateriale, i forhold til hvor lang tid bygningen står. Når man kigger på 
muret byggeri i København, vil man sige, at det selvfølgelig koster noget 
energi at brænde mursten og bygge med dem. Dermed får man måske et 
dyrere byggeri, og energiteknisk er der brugt meget energi på murstenene. 
Hvis bygningerne til gengæld står i 400 år, betyder det måske ikke så 
meget. Man kan vælge et nemmere, billigere og mere tilgængeligt 
byggemateriale, men hvis det kun står i 80 år og så skal pilles ned, hvad gør 
man så med byggematerialerne? Hvordan kan de genbruges? Og det synes 
jeg, er væsentligt. Og derudover er der jo mange aspekter i det. 
 
Der har jo igennem en del år været denne store diskussion om solceller. Jeg 
synes, det langt hen ad vejen er et rigtig godt tiltag, men der er ikke nogen, 
der på noget tidspunkt har nævnt, hvad det f.eks. koster. Vi snakker hele 
tiden CO2-kvoter. Hvad det koster i CO2 at producere en solcelle, er der jo 
ikke nogen, der kigger på. Det synes jeg, er forfejlet. Jeg vil gerne vide, hvad 
det koster fra start til slut. Vindmøller bliver også hele tiden mere og mere 
effektive og større. På et eller andet tidspunkt skal de skrottes, og hvad gør 
man så? Hvad gør man med glasfiberen?  
 

Stort fokus på, hvad en 
bygning forbruger, efter 
den er færdigbygget. 
Andersen ønsker også at 
inddrage den del, som 
omhandler hvad det 
koster energimæssigt at 
skabe byggematerialerne i 
forhold til bygningens 
brugstid. Og hvad gøres 
der med 
byggematerialerne, når 
bygningen rives ned.  

P: Så det er også, hvad du tænker på med bæredygtighed over for 
energieffektivt byggeri, at man kigger på hele livscyklus? 
 

 

E: Ja, jeg synes bestemt, det er nødvendigt at kigge på hele livscyklus. Der 
kan jeg f.eks. godt lide glas. Glas koster selvfølgelig noget energi at 
producere. Men en stor del af det glas, som bliver pillet ned, kan jo smeltes 
om til nyt glas, uanset om det er gået i stykker eller ej. Det er man bedre til 
at gøre i Tyskland, end vi er i Danmark. Det hænger en lille smule sammen 
med, at vi selvfølgelig har glasuldsproduktion i Danmark. Jeg mener, de 
sidste tal jeg har hørt, er, at 66 % af det glas, man skrotter i Danmark, bliver 
brugt til glasuldsproduktion, men det må du ikke hænge mig op på. I 
Tyskland bruges en større del til nyt glas. Men det handler jo om, at 
glasproduktionen foregår i Tyskland. 
 

Vigtigt at betragte en 
bygnings hele livscyklus. 
Forskel til energieffektivt 
byggeri.  

P: Så vil jeg gerne gå lidt videre med at høre om, hvad dit overordnede 
kendskab er til Tyskland? 
 

 



Bæredygtigt byggeri – ’Made in Germany’ 
Ninna Suhr Poulsen 

117 
 

E: I forhold til byggeri har jeg som sagt stiftet bekendtskab med at bygge i 
Tyskland for 15 år siden. Der var de tyske DIN-normer lidt et par håndjern 
at få på. Der var nogle regler, og det var sådan, man skulle gøre. Men 
efterhånden som jeg har lært DIN-normerne at kende, ved jeg også, hvilke 
man kan skrue på. Og nu synes jeg egentlig, at de er en hjælp. Det sjove er, 
at hvor jeg med danske håndværkere skal diskutere en teknisk løsning, skal 
jeg aldrig diskutere sådan nogle ting i Tyskland. Hvis jeg har tegnet det på 
en bestemt måde, så er det sådan, det bliver udført i Tyskland. Og så er det 
mit ansvar. Jeg kan godt lide at have en dialog med håndværkerne, og det 
har jeg også i Danmark. I Tyskland har jeg en god dialog særligt med 
formændene og tyske producenter. På den måde kan jeg godt lide at 
arbejde med tyskerne. Min mavefornemmelse er, at de er til at stole på. Jeg 
har ikke oplevet, at jeg er blevet lovet noget, som de ikke har kunnet holde. 
Jeg plejer at sige herinde, at hvis du er i tvivl om noget, så ring til en tysker. 
Hvis jeg ringer til en dansk ”sælger”, så kan han sælge mig hvad som helst. 
Og nogle gange er de så nødt til at vende tilbage med besked om, at de 
alligevel ikke kan levere det lovede. Det oplever jeg ikke med tyskere. De 
lover ikke mere, end de kan holde. Til gengæld er der så også nogle gange, 
hvor man tænker, at det må de da kunne gøre. Jeg kan rigtig godt lide, at de 
er til at stole på. Det gør, at der er nogle ting, som er lettere for mig i min 
hverdag.  
 
Ellers har jeg oplevet tyskerne som mere regelrette end os. Jeg ved ikke, 
om det stadig er sådan, fordi jeg har ikke oplevet det sådan de senere år. 
Men for 15 år siden sagde selv unge mennesker i 20’erne ”De” til hinanden. 
Jeg havde for et stykke tid siden et møde med en direktør for Siemens, og 
der sagde vi ”du” til hinanden. Så det har nok også ændret sig lidt, uden at 
jeg kan generalisere det.  
 

Kendskab til Tyskland: Har 
bygget i Tyskland. Erfaring 
med de tyske DIN-
normer. Føltes først som 
en hæmsko men blev 
sidenhen til en hjælp.  
Kan godt lide at arbejde 
med tyskere. Udfører 
arbejdet uden tvivl på 
arkitekten. 
Mavefornemmelsen er, at 
tyskere er til at stole på. 
De leverer altid det 
lovede.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyskere har været mere 
regelrette end danskere. 
Opfattelse er, at dette har 
ændret sig.  

P: Ja, der har du i hvert fald haft nogle oplevelser, hvor det har ændret sig.  
 

 

E: Ja, det synes jeg.  
 

 

P: Hvordan vil du beskrive Tyskland som producent, f.eks. af bæredygtige 
produkter? 
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E: Mit indtryk er, at tyskerne er meget på forkant med udviklingen. Det er 
fint, at de er på forkant med udviklingen, men det er nødvendigvis ikke den 
udvikling, som jeg vil have. Igen lidt det her, at det er meget tekniske 
løsninger.  
 
Jeg sidder lige nu og kigger på 2-lagsruder kontra 3-lagsruder. Der er sågar 
nogle, der producerer 4-lagsruder. Det giver selvfølgelig en enorm god 
varmeisolering, men hvis man holder det op imod, hvilket dagslys man får 
ind, synes jeg, at der er en ubalance. Der tænker jeg bl.a. med vores 
projekter i øjeblikket, at jeg forsøger at reducere glasarealet, så vi kun 
bruger 2-lagsruder i stedet for 3-lagsruder. Så isolerer vi væggene bedre, 
bruger en lille smule ringere vinduer i forhold til varmeisoleringsevnen. Til 
gengæld får vi meget bedre dagslys. Det synes jeg, er en interessant retning 
at tage. Alle glasproducenter, ikke kun de tyske, bevæger sig ud imod mere 
effektive produkter. Det er selvfølgelig også den lovgivningsmæssige 
udvikling i tingene, så man får nogle mere energieffektive og 
solafskærmende ruder. Men det er på bekostning af eksempelvis dagslys og 
noget vægt. Udviklingen er der, og der er sket meget inden for glas. I nogle 
tilfælde kan det også være rigtigt. Hvis man eks. bygger i Saudi Arabien 
betyder det ikke så meget, at man har en rude, som er super effektiv, fordi 
de har så meget dagslys, så du skal nok få masser af dagslys ind.  
 
Helt generelt prøver vi at trække flere aspekter ind. Bl.a. kigger vi også på 
sundheden. En af de ting, som vi kigger på, er, at mange mennesker lider af 
D-vitaminmangel. Det hænger sammen med, at vi alle arbejder rigtig meget 
og sidder på kontor. Der kommer ikke nok lys og UV-stråling ind gennem 
vinduerne og dermed ikke noget D-vitamin. Jeg har det fra en forsker, der 
forsker i D-vitaminmangel, og har ikke selv noget at have det i, men hans 
teori er, at en af årsagerne til, at man får hudkræft er, at man i lange 
perioder ikke er udsat for solen. Når man så kommer ud, så man får 
pludselig en relativt stor mængde sol, hvor huden ikke er vant til det. Hans 
holdning er, at hvis man løbende fik noget sol, så ville det være positivt for 
D-vitaminmanglen. Han har også en teori om, at det vil være positivt imod 
kræft i de indre organer, som jo naturligvis er meget sværere at operere for 
end hudkræft. Men det er selvfølgelig altid en balancegang, hvor langt man 
kan strække den. Det er interessant at høre hans teorier om, at det er godt 
at få en vis mængde UV-stråling til huden. Så det er også et aspekt i det. Og 
det får man i hvert fald ikke, hvis man producerer højeffektive ruder, fordi 
så udelukker de alt. Det handler om at holde noget varme ude, fordi så skal 
vi ikke køle. Det handler om at få noget dagslys ind. Men det dagslys, vi får 
ind, er måske ikke det bedste.  
 

Tyskerne er meget på 
forkant med udviklingen. 
Men til tider en udvikling 
mod tekniske løsninger.  
 
Tyske og andre 
glasproducenter bevæger 
sig i retning mod mere 
effektive produkter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brugernes sundhed 
forsøges også adresseret i 
arkitekturen.  

P: Din erfaring er, at tyskerne er foran, også selvom det er med en udvikling, 
du ikke synes om. Det er så inden for områder som glas og facadeløsninger. 
Er der andre områder? 
 

 

E: Udviklingen kan skam ofte være rigtig fin. Inden for andre områder synes 
jeg i det hele taget, at det er materialer og produktion af materialer. Og 
ellers synes jeg, at de er på forkant med udviklingen. Jeg har ikke noget at 

Tyskerne er foran med 
materialer og produktion 
af materialer samt med 
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have det i, men det er også mit indtryk, at de bruger ret mange penge på at 
udvikle. Jeg har set store udviklingsafdelinger i de større tyske 
virksomheder. Det er klart, når de skal konkurrere med kinesere, der er 
meget billigere, men ikke nødvendigvis har denne knowhow. Det er mit 
indtryk, at det er den måde, de holder virksomheden i gang på. De bliver 
ved med at forske og holde sig på forkant med tingene.  
 

udviklingen. Opfattelse at 
tyskerne bruger mange 
penge for udvikling og 
forskning for at kunne 
konkurrere.  

P: Ja, så en masse knowhow og forskning? 
 

 

E: Ja. Jeg har bekendte, som sidder som chefer i researchafdelinger i tyske 
og østrigske virksomheder. Det kan godt være, der er tilsvarende 
researchafdelinger i danske virksomheder, men jeg støder ikke så tit på 
dem. 
 

 

P: Ja, så dit indtryk er, at det er i mange tyske virksomheder? 
 

 

E: Ja, det er inkorporeret i tyske virksomheder på en helt anden måde. 
 

 

P: Det er interessant at høre, at der er fokus på det. Jeg tænker også på, om 
du er stødt på fordomme over for tyskere. Ting man sådan generelt siger 
om tyskere, både positivt og negativt.  
 

 

E: Af positive ting synes jeg, at jeg prøver at plante tanken om, at man kan 
regne med tyskerne. Og det tror jeg, også er den fordom, der er. Og 
selvfølgelig også den fordom med, at de er mere stive i det. Men den synes 
jeg nu i virkeligheden ikke, at jeg selv oplever. Jeg er vanvittig imponeret af 
tyske ingeniører f.eks. Tyske ingeniører er mere fordomsfrie end danske 
ingeniører. De er mere villige til at gøre det, som arkitekten gerne vil. 
Hvorimod danske ingeniører siger, at det kan vi ikke, fordi det har vi ikke 
prøvet før. Mit indtryk er, at de tyskere jeg møder, er veluddannede, og de 
ved, hvad de skal bruge deres uddannelse til. Forstået på den måde, at de 
kan deres kram. De har en velfunderet base, så de kan godt tænke ud af 
boksen. Jeg er meget positiv for samarbejde med tyske ingeniører.  
 
 

Fordomme: man kan 
regne med tyskerne. De 
er lidt mere stive i det 
(mener ikke, at dette 
holder mere).  
Meget imponeret af tyske 
ingeniører, som er mere 
fordomsfrie end danskere 
og veluddannede. De har 
en velfunderet base, så de 
kan tænke ud af boksen.  

P: Så de er meget åbne over for de ideer, du kommer med, og stiller sig ikke 
på bagbenene, kan man sige? 
 

 

E: Nej, bestemt ikke. Jeg vil også gerne, at de skubber nogle grænser. De 
har den sikkerhed, der gør, at tingene ikke nødvendigvis skal være større 
end nødvendigt. Nogle gange har jeg det indtryk, at danske ingeniører har 
regnet noget til at være en ting, og at de så alligevel gør det større. 
Eksempelvis et stykke stål, som de har regnet ud skal være 100 cm. Så siger 
de for en sikkerheds skyld til klienten, at det skal være 150 cm., fordi så har 
de deres på det sikre. Tyskerne regner det ind til benet, og der har de en 
sikkerhed i deres eget arbejde. Jeg er meget glad for at arbejde sammen 
med tyskerne, fordi det bliver ikke større, end det skal være. Jeg oplever tit, 
at jeg skal diskutere med danske ingeniører, om tingene skal være 
anderledes. Dette led kan jeg springe over med en tysk ingeniør, fordi når 
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han kommer med nogle tal, så ved jeg, at det er der, vi ligger. Det er ikke til 
diskussion. Jeg sidder ikke med en fornemmelse af, at han har lagt noget 
ekstra til for at dække sig ind. Så jeg er meget imponeret.  
 
P: Ja, så tyske ingeniører er meget veluddannede. Er de også særligt dygtige 
inden for bæredygtighed? 
 

 

E: Det er ikke noget, jeg har erfaring med. Måske i virkeligheden også, fordi 
bæredygtighed er mere uhåndgribeligt. Det bliver lidt en følelsesting, som 
så måske ikke ligger så meget til den tyske ingeniør. Hvis det bliver mere 
fluffy, så er det os herhjemme, og så prøver vi nogle ting af, hvorimod 
tyskerne er mere konkrete. 
 

Ingen erfaring med tyske 
ingeniører og 
bæredygtighed.  

P: Okay. Jeg tænker på, at du nævner, at tyske virksomheder inden for 
bæredygtigt byggeri er stærke inden for facadeløsninger. Hvor ser du 
særligt muligheder for dem på det danske marked? Er det også inden for de 
samme områder? 
 

 

E: I og med at vi arbejder så internationalt, som vi gør, så har jeg ingen 
præferencer for særligt tyske eller danske produkter. Jeg vælger de 
produkter, som jeg synes er rigtige. Jeg mødes af og til med tyskere og 
tyske fabrikanter, hvis de tilbyder noget, som er særligt interessant for det 
projekt, jeg nu sidder med. Udviklingen af byggematerialer tager rimeligt 
lang tid, så det med at presse en producent til at udvikle noget nyt, er 
svært. Vores projekter går relativt hurtigt, men når man følger lidt med i de 
tyske producenter, kan man også se, hvilke produkter de udvikler. Nogle 
gange går det så også den anden vej rundt, så man får inkorporeret de nye 
produkter i projekterne. 
 

Har ingen præferencer for 
tyske eller andre 
producenter. Vælger de 
løsninger, som er bedst til 
opgaven.  

P: Det vil egentlig sige, at det vigtige for tyskerne og andre er at gøre 
opmærksom på, når man har noget nyt? At man er dygtig til at 
markedsføre sig, hvis man gerne vil ind i Danmark. 
 

 

E: Ja. Jeg har indtryk af, at de ind imellem kommer med nogle guldkorn. Og 
en gang imellem mødes vi også for at se hinanden i øjnene, og så går der 
måske et halvt år, før tingene falder på plads. Og sådan er det selvfølgelig 
også med danske firmaer.  
 
Men jeg synes, det virker som om, at Tyskland er det drivende marked i 
forhold til udvikling. Mange af de produkter, jeg også ser fra danske 
repræsentanter, er jo udviklet i Tyskland.  
 

 

P: Så vil jeg bevæge mig hen til at spørge lidt ind til det danske marked. Er 
der noget særligt fokus her? Sker der noget særligt på det danske marked 
for bæredygtigt byggeri? 
 

 

E: Nu sker der jo en masse med solceller. Men jeg har indtryk af, at de 
heller ikke er produceret i Danmark. De er sikkert produceret i Tyskland 
eller i Spanien. Men det er klart, at i og med at lovgivningen er som den er i 

Det danske marked er 
meget karakteriseret af 
solceller lige nu. Fokus er 
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Europa, så skal vi alle sammen prøve at spare energi. Men om der er nogen 
særlige udviklinger i det danske marked, det ved jeg ikke. I øjeblikket sidder 
jeg med nogle danske vinduesproducenter på et projekt, men ellers har jeg 
brugt en del tyskere på forskellige projekter. Hvis jeg nævner f.eks. Schüco, 
som er facadeproducent, er de over hele verden, fordi de er så store. Man 
kan købe nogle profiler helt magen til i Kina, men det er ikke den samme 
kvalitet. Så kvaliteten og det med at kende sit eget produkt så godt, at man 
kan afvige fra det. Det er det, tyskerne er i stand til. Det synes jeg, er ret 
fantastisk. Jeg kan ringe til Bielefeld og tale med Schüco om at finde en 
løsning, fordi de ved, hvad de har med at gøre. Hvis jeg ringede til en 
kineser, ville de kigge på, hvad det koster, og om de skal til at udvikle noget 
nyt. De har jo kopieret det en gang. Det er kopivarer og mere eller mindre 
ringere kvalitet. De er ikke så udviklende. Tyskerne er meget mere 
udviklende. De kender deres produkter, de kender deres regler, de kender 
deres normer, og derfor kan de også dreje på de forskellige knapper.  
 

generelt på, at der skal 
spares energi.  
Tyskerne er gode til at 
have kvalitetsprodukter 
og til at kende deres 
produkter så godt, at der 
kan afviges fra 
produkterne. Man får ikke 
bare standardløsninger.  

P: Ja, så man får ikke bare en standardløsning, hvis man eksempelvis ringer 
til Schüco? 
 

 

E: Ja, lige præcis.  
 

 

P: Hvis du har erfaring med konkurrencen her i Danmark, hvordan er den? 
Er der stor konkurrence for bæredygtigt og energieffektivt byggeri? 
 

 

E: Der er stor konkurrence, men det er igen drevet af lovgivningen. Vi ser 
alle sammen frem til, at der kommer en ny lovgivning i form af 
byggereglementet i 2015, og vi ved, der kommer endnu en ny i 2020. Det 
handler om varmeisoleringsevne, energieffektivitet. Det skal vi leve op til, 
og det er lovgivningen, der driver udviklingerne. Jeg synes, at man burde 
kigge lidt bredere end blot energieffektivitet og varmeisolering. Jeg frygter 
en smule, at når man efterisolerer en masse fine gamle bygninger i 
København, at der så går 10 år, og så har man råd og skimmelsvamp i flere 
byggerier. Vi har måske ikke været opmærksomme på, at de gamle huse 
ikke helt kan tåle det. 
 

Stor konkurrence i 
Danmark, som er drevet 
af lovgivningen 
(bygningsreglement 
2015+2020). Ønsker 
andet fokus end blot 
energieffektivitet. Er 
bekymret for 
følgevirkningerne af 
varmeisolering i gamle 
bygninger.  

P: Det er ikke tænkt helt til ende? 
 

 

E: Det er tænkt så langt, som vi kan. Det er drevet til dels af lovgivningen og 
til dels af, at vi er nødt til at gøre noget. I byggeriet har man gjort en masse 
tiltag helt tilbage fra 70’erne og energikrisen. Da isolerede man huse og 
lofterne på en anden måde, og så viser det sig efterfølgende, at der fulgte 
nogle andre problemer med. Det er ikke enestående for Danmark, tror jeg. 
Det foregår også i Tyskland. Der er de også præget af, at lovgivningen er på 
vej den vej. Man risikerer, at den kommer tilbage og bider os i haserne. Det 
er klart, at man er nødt til at gøre noget, og man gør sig så nogle erfaringer, 
både gode og dårlige. Man kan ikke forudse alting. Der kunne være en 
tendens til, at det nogle gange går i den forkerte retning. Det ville være 
frygteligt, hvis man pludselig mistede nogle af de store gamle bygninger, 
fordi man har fået dem forkert efterisoleret. Og ikke at vi sidder med 
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renovering herinde, men jeg kan bare se, at der er en voldsom udvikling. 
Det er med at finde det rigtige leje.  
 
P: Har du andre kommentarer og spørgsmål? 
 

 

E: Jeg har lige en enkelt afsluttende bemærkning, i forlængelse af at vi talte 
om solcelledebatten. For 4 år siden talte jeg med en tysk solcelleproducent, 
fordi dengang syntes vi jo, at det var ret interessant. Vi kunne se, at det 
kunne hjælpe os i nogle sammenhænge. Det var en af de store tyske 
solcelleleverandører. De havde lavet en undersøgelse i Tyskland, der viser 
at nord for Hamborg kan det ikke svare sig at sætte solceller op, fordi der 
simpelthen ikke er nok sollys i forhold til effektiviteten. Man kan 
selvfølgelig sige, at udviklingen af solceller har rykket sig enormt, så der er 
kommet en større effektivitet i solcellerne. Men i øjeblikket virker det som 
om, at solceller er det eneste rigtige. Jeg forudser lidt som andre ting, at 
der nok kommer et ramaskrig om 10 år, når man finder ud af, at det ikke 
virker mere eller så effektivt som de gjorde, måske er der vedligeholdelse, 
som man ikke har forudset. Der er mit indtryk, at når man ringer og taler 
med en tysk producent af det ene eller det andet, så får jeg en historie på 
en anden måde. Så når jeg spørger ind til det, så ved de, hvad de har med 
at gøre. Herhjemme hører jeg tilbagebetalingstider fra 5-18 år. Det giver jo 
ikke nogen mening. 

  

 

 

 


