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I hvilket omfang anvendes der 
bæredygtige byggematerialer i New 
Orleans i forbindelse med genrejsningen 
efter Hurricane Katrina?

Det umiddelbare indtryk er: Det gør der 
ikke!

En lidt mere nuanceret tilgang vil være at 
generelt ser bæredygtighedsaspekter ikke 
ud til at have nogen særlig prioritering 
i forbindelse med genrejsningen af New 
Orleans.

Dog er der specielt i forbindelse med 
”Make it right”-projektet, som nyder 
stor international opmærksomhed, skabt 
en forventning om at bæredygtighed 
prioriteres højt, alene i og med at husene 
angiveligt skulle være Verdens største 
Leed-certificerede byggeri, til og med 
Platin-certificering.

Set med danske øjne var det dog svært 
at blive rigtigt imponeret da vi besøgte 
projektet.

”Bæredygtigheden” virker meget iscenesat, 
og den fremvisende arkitekt/sælger 
virkede tvivlsom ved f.eks. at fremhæve de 
Cradle to Cradle-certificerede, langluvede 
gulvtæpper samt anvendelsen af VOC-fri 
plastmaling som medvirkende årsager til 
det angiveligt gode indeklima.

Cradle to Cradle er ”proces-filosofi” og har 
INTET med indeklima at gøre og hvorvidt 
en maling er VOC-fri eller ej har først 
og fremmest betydning for maleren som 
udfører arbejdet.
VOC er en målestok for i hvilket omfang 
malingen indeholder opløsningsmidler 
og siger intet om eventuel emission fra 
væggene i tiden efter opførelsen.



Jeg har senere kunnet læse mig til 
at LEED-certificeringen af projektets 
huse tilsyneladende kun har været et 
planlægningsmål- og værktøj, og at 
husene indtil videre ikke er blevet målt 
”on-site”.

Mange bemærkede på turen den udstrakte 
brug af trykimprægneret træ (grønt).  

Argumentet for anvendelse af sådant 
træ var at der er termitter i området, og 
dette argument accepterede jeg også 
selv, indtil en kunde, som kommer meget 
i det sydlige USA, bemærkede at alle de 
historiske huse, man er så stolte af og som 
i flere tilfælde er flere århundreder gamle, 
er lavet af træ. Og står endnu!

Tak til alle for en dejlig og spændende tur.


