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• Bsc. i TeknoAntropologi, AAU 

• Specialestuderende i 

Miljøledelse og bæredygtighed 

• Fokus: Mennesker og bæredygtighed 



9. semester (efteråret 2016)

Praktikforløb ved Arkitetkfirmaet Hovaldt 

Erfaringsopsamling på brugeres oplevelser 

med bæredygtigt byggeri med det formål 

at styrke det bæredygtige byggeri.

10. semester (foråret 2017)

Speciale om den sociale dimension af 

bæredygtigt byggeri 

På baggrund af problemstillinger 

identificeret i praktikprojektet arbejder jeg 

videre med, hvordan forskellige aktører i en 

byggeproces sammen kan skabe værdi og 

derved øge den sociale bæredygtighed.



Mit fokus

Målet med bæredygtigt byggeri er at 

skabe bygninger, der kan dække vor 

generations behov på en måde, som ikke 

reducerer mulighederne for de næste 

generationer.  

Jeg har arbejdet med, hvordan den sociale 

bæredygtighed styrkes.



Undersøgelsen
• Workshop 

• Interviews 

• Møder 

• Deltagerobservationer 



Min analyse



Min analyse

Daglig brug 

Værdi



Min analyse

Erfaringer ved nybyggeri



Problemstillinger

• De tekniske installationer fungerer  
ikke hensigtsmæssigt  
  

• Manglende kommunikation  
til slutbrugerne 
  

• Bygningsdesignet harmonerer ikke  
med brugen 



Citat
“Jamen, der var en dag, der kom de 5-6 ingeniører eller et eller andet, som stod 
og kiggede op, og prøvede på at vurdere, hvad der var. For de frøs simpelthen 
og blev syge, dem der sad derude (et bestemt sted i storrumskontoret), kun 
dem. Det har de heller ikke rigtigt fundet en løsning på,”

Tekniske installationer
De tekniske installationer fungerer ikke optimalt ved 
ibrugtagning.



Citater
“… jeg tror simpelthen, at selve systemet der skal man have en lille 
ingeniøruddannelse for at kan finde ud af det. Og man sætter en almindelig 
pedel til at styre et så stort et apparatur, for det er det jo virkeligt.” 

“Ja, og det var faktisk synd for ham. Og han fik i ryggen det kan ikke passe, at vi 
skal have det så varmt her… og det skyldes sikkert hans leder, at processen har 
været så langsom.”

Tekniske installationer
Problemerne med de tekniske installationer intensiveres, idet 
driftspersonalet ikke har tilstrækkelige kompetencer til at løse de 
oplevede problemer.



Tekniske installationer



Citater
“Jeg oplever jo tit, at når man så afleverer en bygning, så svigter man lidt i at få 
kommunikeret den aflevering over til de brugere, som rent faktisk skal bruge 
den.” 

“Men det er en illusion at tro, at vi ikke skal efterregulere, ind- og efterinstallere 
og bruge penge efter indflytning.”

Kommunikation
Der mangler kommunikation til slutbrugerne om, hvordan det er 
at tage en ny bygning i brug.



Løsning
Fokus på kommunikationen med brugerne om  
indreguleringsperioden. 

Regulering af de tekniske installationer på baggrund af 
brugernes erfarede problemer og ikke kun tekniske 
observationer.



Løsning



Citat
“Jeg vil sige, at når jeg er i institutionen, så synes jeg, at der er store mangler i 
forhold til særligt børnehavens stuer. Det er nogle firkantede rum, hvor der 
sidder nogle og tyve børn inde.”

Bygningsdesign
Bygningsdesignet er ikke optimalt i forhold til brugen af 
bygningen.



Løsninger
• Mere brugerinddragelse? 

• Mere ekspertinddragelse? 

• Mere fleksible bygninger? 



Citat
“Jeg har den erfaring med brugerinddragelse, at man har meget meget nemt 
ved at falde over det, "jamen vi vil egentlig gerne have det vi har i dag", fordi det 
er det, man er tryg ved.”

Citat
“Og nogle gange, så tænker jeg lidt, at det er jo rigtig fint at inddrage folk, men 
nogle gange, hvis ikke man har det overblik, så kan det godt være, at man ikke 
lige får tænkt det hele færdigt, og der tænker jeg, at der skal nogle eksperter 
ind.”



Løsninger
• Mere brugerinddragelse? 

• Mere ekspertinddragelse? 

• Mere fleksible bygninger? 



Refleksion
Generelt er brugerne tilfredse med bygningerne, men der er plads til 
forbedringer, som vil gøre bygningerne endnu bedre for brugerne.



Målet

At skabe værdi for alle aktører involveret i 

en byggeproces 



M: mariatroelsen4@yahoo.dk  

T: (+45) 28 77 98 87   

A: Langelandsgade 28 1th, 9000 Aalborg

Kontaktoplysninger

Tak for i dag.


