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Hvad optager dig for øjeblikket? 

Balance! Og den evige kamp for klimaet med bæredygtighed i byggeriet i fokus. 
 

Hvordan har dit arbejde betydning for byens eller branchens udvikling? 
Vi ser os selv som kompromisløse i vores tilgang til bæredygtighed. Hos os findes der ikke 
almindelige projekter, men kun banebrydende projekter, der forsøger at udfordre status quo. 

Vi mener, at det er vigtigt konstant at udfordre og inspirere gennem vores projekter. 
 

Hvilket sted holder du mest af i din by? 
Jeg har to steder, jeg holder særligt meget af i København: Området Frederiksstaden og 
Glassalen i Glyptoteket. 

 
Hvad gør særligt indtryk på dig, når du besøger andre byer/lande? 

At lære at forstå, hvad andre har mulighed for eller er begrænsede af i deres egen kontekst, 
og den iboende historie og stedsforståelse, der fortælles gennem de valg, der er blevet truffet 
i det givne samfund. 

 



 

 

Stafetten er overdraget til dig fra Jes Transbøl, Adm. direktør i Refshaleøens 

Ejendomsselskab A/S med spørgsmålet: 

Vi oplever allerede og må i fremtiden forvente endnu større fokus på transformation og 

genanvendelse af bygninger i København. Men ikke alle transformationer er lige bæredygtige.  

Så set i et bæredygtighedsperspektiv, hvordan sikrer vi så, at det er de rigtige bygninger, der 

transformeres, mens andre i højere grad genanvendes på anden vis ved genbrug af 

materialer m.v.?   

Jeg tror på, at vi skal have et totalforbud mod nedrivning. Og kun gennem særlig 
argumentation kan nedrivninger tillades og kun under forudsætning af, at alle materialer 

genanvendes.  
 

Det er rigtigt, at ikke alle transformationer på nuværende tidspunkt er bæredygtige – men 
det kan de blive! 
 

Ethvert eksisterende byggeri har så meget potentiale på baggrund af installationer, 
funderinger, klimaskærm med videre i forhold til CO2. Den store udfordring her er mest vor 

tids praksis og proces, der tilgodeser nybyg. 
 

Man burde belønne transformeringer, renoveringer og tilbygninger både gennem bedre 
finansiering, hurtigere og nemmere sagsbehandling og håndteringsmæssige fordele, lige så 
vel som man burde gøre det mere besværligt at håndtere nybyggeri ved nedrivning. 

 
Hvem sender du stafetten videre til? 

Realkredit Danmark 
 
Og hvilket spørgsmål vil du gerne stille? 

Hvordan kan Realkredit Danmark bidrage til mere bevaring, renovering og transformation af 
den eksisterende bygningsmasse – og på den baggrund skabe fordelagtige 

finansieringsmuligheder, der ikke overgås af finansiering af nybyg? 


