Et kvart århundrede med taget som
bæredygtighedsplatform
6. oktober 2014 - Medlemsnyhed

Selv om Eurotag netop har fejret sit 25 års jubilæum,
ser den Cradle-to-Cradle-certificerede Derbigumleverandør ingen grund til at kigge sig i bakspejlet
eller hvile på laurbærrene.
”Der er fremadrettet et stort behov for at
gøre op med den kortsigtede prisfiksering,
som blokerer for udbredelsen af de
bæredygtige løsninger,” udtaler Eurotags
adm. direktør Peter Kranz.
Eurotag Danmark har netop fejret sit 25 års
jubilæum, og den Cradle-to-Cradlecertificerede Derbigum-leverandør har nu i
et kvart århundrede været forkæmper for de
idéer om bæredygtighed, som i løbet af de
senere år er begyndt at slå igennem i
resten af byggeriet. Alligevel ser Eurotag
ingen grund til at læne sig tilfreds tilbage,
fortæller adm. direktør Peter Kranz.
Prisfiksering bremser udviklingen
- Det er en udbredt holdning, at jo billigere et byggeri kan opføres nu
og her, jo bedre er det. Det gælder ikke mindst inden for det
offentlige. Budgetterne er så stramme, at de langsigtede
miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster ved at investere i
bæredygtige løsninger kun sjældent vægtes højere end de
kortsigtede besparelser, der kommer ved at bruge traditionelle
byggematerialer, forklarer han og fortsætter:
- Der er fremadrettet et stort behov for at få gjort op med 'laveste
pris'-tankegangen. Ikke kun fordi den skaber dårligere byggeri med
kort levetid, høje driftsomkostninger og et enormt spild, men også
fordi de politiske mål om energibesparelser og CO2-reduktion i 2020
ikke kan realiseres, hvis ikke der kommer en helt anden langsigtet
økonomisk tankegang. Alene bygge- og anlægssektoren står på
årsbasis for ca. 20 pct. af Danmarks samlede CO2-udledning, og vi
er derfor overbeviste om, at de væsentligste konkurrenceparametre
inden for byggeriet fremover må blive bæredygtighed, klima, miljø
og energi.
Et stort samfundsøkonomisk potentiale
At der er noget at hente ved øget brug af bæredygtige løsninger i
byggeriet viser en opgørelse fra 2012, som dokumenterer, at
byggeindustrien årligt taber ca. 12 mia. kr. i spild i gennemsnit.
Derudover viser de valgte løsninger sig ofte at være fejlbehæftede
og ineffektive, ligesom de fører til hyppige budgetoverskridelser,
forklarer Peter Kranz.
- I alt svarer det til 10 pct. af de samlede årlige byggeomkostninger,
og pengene kunne med fordel være brugt på mere langsigtede
bæredygtige løsninger. Der er virkelig et stort potentiale for
markante forbedringer og samfundsøkonomisk vækst.
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- Visionære bæredygtige projekter ender desværre ofte med
discountløsningerne, og vi har selv som leverandør af
tagmembraner oplevet, at offentlige bygherrer fravælger os på
grund af prisen. Det er et vilkår, som vi deler med mange
arkitektfirmaer og andre producenter, der satser på bæredygtigt
design og teknologi, understreger han.
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