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Billedtekst

Introduktion
I 2015, da forsøgsprojektet "Genbyg Hovedgaden i Mørke" gik i
gang, var FNs Verdensmål endnu ikke formuleret. Selvom der siden
da er kommet et stort fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi,
så er erfaringerne med genbyg i stor skala endnu ret begrænsede i
Danmark.
Forsøget med genbyg i Mørkes hovedgade er et pionerprojekt,
forstået på den måde, at Syddjurs Kommune sammen med lokale
håndværkere og byens borgere har betrådt et ukendt terræn og
gjort sig erfaringer med genbyg og samskabelse med frivillige, som
kan komme kommuner, ildsjæle og andre, der beskæftiger sig med
udvikling af bæredygtige byer og byggeri til gavn.
Forsøgsprojektet tager afsæt i Mørke, som er en lille by på
Djursland med et stort engagement og en særlig vilje til at
gennemføre projekter på egen hånd. Medborgerskabet og
fællesskabet har været en vigtig ressource i projektet, og det er
fortsat det engagement, der skal bære Byens Hus videre og skabe
det fornyede liv i hovedgaden, som forsøget sigtede efter.
Selvom Byens Hus i Mørke skalamæssigt er et lille og meget lokalt
projekt, så rummer det nogle erfaringer, som kan inspirere andre,
der ønsker at arbejde med genbyg. Projektet kan forhåbentlig
være med til at sætte en større bølge af genbyg-projekter i gang
og bidrage til at accelerere, at kommunerne indtænker genbyg
og genanvendelse af byggematerialer i egne renoverings- og
byggeprojekter og bæredygtighedsstrategier.

Læsevejledning
Genbyg Hovedgaden i Mørke
er et forsøgsprojekt, som
blev igangsat i 2015. Syddjurs
Kommune fik støtte fra det
daværende Ministerie for Byog Bolig og Landdistrikter til et
forsøg med byfornyelsesmidler
til revitalisering af hovedgaden
gennem nedrivning og
istandsættelse af bygninger
med genbygmaterialer
sammen lokale håndværkere
og frivillige.

Rapporten er struktureret omkring en række interviews med
nogle af dem, som har været med til at udvikle forsøgsprojektet.
Først interviewes en ildsjæl, som har været med i projektet fra
start til slut, og som stadig spiller en stor rolle i at bære projektet
videre i byen. Dernæst interviewes arkitekten på Byens Hus, som
bl.a. fortæller om de metoder, man kan benytte, hvis man skal i
gang med et genbyg-projekt. Derefter interviewes tømreren på
Byens Hus, som bl.a. fortæller om udfordringer ved at arbejde med
genbyg sammen med frivillige. Så interviewes ingeniøren/bygherrerådgiveren, som bl.a. fortæller, hvordan genbyg udfordrer
traditionelle udbuds- og byggeprocesser. Endeligt afsluttes rapporten med 10 gode råd, som kan tages med i det videre arbejde med
genbyg og bæredygtighed.
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01. Genbyg din by - interview
med en genbyg-ildsjæl
Jakob Baungaard
Medlem af Distriktsrådet
og Byens Hus-gruppen
i Mørke.

Hvorfor er genbyg vigtigt?
Genbyg er en vigtig disciplin, som vi bliver nødt til at indtænke i
al byggeri for at løse den store klimakrise, vi står i. Den er ikke så
meget længere: Hvis vi ikke genanvender mere byggemateriale, end
vi gør i dag, så skader vi enormt meget. Det er et ansvar, vi har, og
vi har travlt, siger FNs klimapanel - vi skal have løst klimakrisen i
2030.
Der er to grader af genbyg:

”
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•

Der er genbyg-materialer af første grad: Det er materialer, som
fx mursten, som vi kan indsamle, rense og bruge igen nu.

•

Der er også genbyg-materialer af anden grad: Det er nye materialer, som har en lang levetid, og som man vælger, fordi man
ved, at de vil kunne tages ned igen og genanvendes i fremtidige
byggerier.

Når vi i Danmark er europamestre i at skabe affald, og når
vi globalt set er et af de lande, der har det største klimaaftryk pr. borger, så bør vi feje for egen dør og gå forrest.
Det gør vi ikke i øjeblikket. Byggeaffald står for en tredjedel af alt vores affald i Danmark – og byggebranchen er
om nogen en konservativ og forsigtig branche, uden det
store samspil med renovationsvirksomheder og nedbrydningsfirmaer. Der er brug for seriøs og hurtig handling.

Genbyg for mig er, at vi kigger på de materialer og muligheder, der
er, og så går vi i gang med det samme. Det gælder om at få sat nogle
pilotprojekter i gang, sådan som vi har gjort i Mørke, som kan vise,
at genbyg kan lade sig gøre. Erfaringerne fra pilotprojekterne kan
vi bruge til at sætte det næste vigtige arbejde i gang, som handler
om, hvordan vi kan indtænke genbyg i kommunernes planer og
strategier.

Genbyg giver
byggeriet historie
og sjæl, og det giver
værdi, når man
sammen investerer
tid og energi i den
by, man bor i.

Hvilken værdi kan genbyg tilføre en by eller et byggeri?
Genbyg kan være med til at give byggeriet sjæl og charme og en
historie. I Mørke har genbyg-projektet vist, at vi godt tør tænke
nyt og gå nye veje i Mørke. Samtidig har genbyg været med til, at
vi har kunnet skabe et lidt mere ambitiøst byggeprojekt, fordi vi
har sparet penge på nogle af genbygmaterialerne, og fordi frivillige
kræfter har lagt timer i at rense mursten og afhøvle gulvbrædder.
Det er en værdi, vi har fået ud af projektet, fordi der er borgere, som
gerne vil investere noget tid og energi i den by, de bor i.
Hvordan kommer man i gang med genbyg?
Et godt første skridt er at starte med at lade sig inspirere af andres
erfaringer med genbyg og måske få besøg af nogen, som har arbejdet med genbyg, som kan fortælle noget om processen. Det skal
selvfølge starte med en idé. Men inden man forelsker sig i den, så
skal man tænke sig om, for genbyg kan være dyrere og mere besværligt, end når man bygger konventionelt. Man skal ville det, hvis
man skal lykkes med genbyg.
Hvordan er genbyg indtænkt i Mørkes
områdefornyelsesproces?
Vi har formuleret nogle dogmer for den måde, vi omdanner og
forskønner byen, og her er genbyg et af dogmerne. Pointen er, at
alle arbejdsgrupperne i områdefornyelsesprojektet har gjort sig
den øvelse at undersøge, om man kan bruge genbygmaterialer i det
delprojekt, de arbejder med.

Gør genbyg til et
dogme - et positivt
benspænd for
byggeriet.

Dogmerne var en slags benspænd, vi startede ud med for at sikre
os, at vi fik skabt mest værdi for pengene, at vi fik involveret
borgerne mest muligt i processen, at der var en rød tråd i det
hele, og endelig, at genbyg blev tænkt ind, hvor det var muligt.
Resultatet har været, at genbyg er blevet tænkt i alle delprojekterne
i områdefornyelsen - ved stationspladsen, i parkprojektet og så
videre.

Genbyg Din By

7

skal ikke kun være
” Der
en vilje for projektet hos

borgerne, men også hos
dem, der engagerer sig
professionelt, i forhold til
at finde løsningerne og gå
en omvej.

Hvilken rolle har du spillet i genbyg-projektet i Mørke –
og hvad er det, du kan?
Jeg har været med fra starten, og jeg har siddet med i styregruppen.
Og så har jeg været en af drivkræfterne i Byens Hus-gruppen. Min
rolle har været at være bæredygtighedsildsjælen, som har screenet
lokalområdet for genbygmaterialer. Jeg har været igangsætter og
spejder: Jeg ved ikke noget om materialerne og om de kan bruges
eller ej – den vurdering har jeg altid klogeligt skudt videre til andre,
som kunne sige god for det.
Kræver det særlig viden at lave et genbyg-projekt?
Min erfaring er, at det handler mindre om viden og mere om, at de
lokale har lyst til at arbejde med genbyg. Det er væsentligt, at de
bidrager med at finde genbyg-materialerne og med at klargøre dem.
Det er selvfølgelig vigtigt, at man søger rådgivning til vurderingen
af, om materialerne kan bruges eller ej. Det skal være nogle
rådgivere, som kan sætte sig ud over den vante ramme for en
byggeproces og som er indstillet på at søge efter alternative
løsninger og mulighederne for, at genbyg-projektet kan lade sig
gøre.

Genbyg er ikke
business as
usual.

Derfor er det også vigtigt, at genbyg bliver skrevet tydeligt ind i
udbudsmaterialet, når man udbyder opgaven og laver kontrakt med
de håndværkere, der skal udføre projektet, for genbyg kræver en

Frivillige fra Mørke bidrager til
afrensning af mursten til Byens Hus.
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”

For mange er det svært at
overskue at skulle lægge
frivillige timer i et genbygprojekt. Vi kunne bygge
en skyskraber af velvilje,
men når det kommer til at
trække nogle timer ud af
folks travle kalendere, så
er det en stor udfordring.

anden indsats end en normal byggeproces. Nogle gange kræver det
ekstra timers arbejde for håndværkeren, og andre gange kræver
det, at de er med på at gentænke deres arbejdssituation.
Ellers kræver det egentlig samme indsats. Som mureren på Byens
Hus sagde, så er en mursten en mursten. Det særlige i genbygprojektet, som han skulle tage højde for var, at han selv skulle
mikse stenene, fordi det ikke var en standard leverance af sten,
han fik at arbejde med. Jeg tror også, at genbyg kan være et positivt
benspænd for en håndværker, der gør, at han får lov at bringe sin
faglighed i spil.
Hvad virker, når man skal engagere frivillige borgere i et
genbyg-projekt i deres by?
Min erfaring er, at der er to højere formål, der kan motivere
frivillige til at bidrage til et genbyg-projekt: Det ene er at være med
til at skabe et mere bæredygtigt byggeri. Det andet er at skabe et
fedt projekt for byen. Nogle vil være motiveret af det ene formål,
nogle af det andet, og nogle vil være motiveret af begge formål.
Derudover så spiller koordinering en stor rolle, når man skal
engagere frivillige. Erfaringen er, at det kræver meget tid at arbejde
med genbyg, og derfor skal der helst ikke være ret mange andre
projekter i gang i en by samtidig, for så kan det være svært at
engagere folk – de er allerede optaget af andre ting.

Oplagring af genbygmaterialer på den
midlertidige genbyg-plads i en lagerhal i Mørke.
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Genbyg kan
engagere mange
forskellige typer af
frivillige
- og det kræver, at
der lægges kræfter i
koordinering.

Hvordan ser modellen for den fælles værdiskabelse ud for
genbyg-projektet i Mørke?
Genbyg-projektet i Mørke er skabt med bidrag fra mange forskellige
typer af frivillige, som har skabt værdi for projektet på forskellige
måder. Det er erfaringen fra Mørkes genbyg-projekt, at der er brug
for:
•

En ildsjæl, som kender folk, som har samme vision som
kommunen, og som kan bære budskabet ud i byen. Hvis
man ikke har sådan en person eller personer, så bliver det
bestillingsarbejde med borgerne, ikke samskabelse.

•

En frivillig-koordinator. Det er en vigtig funktion. Det skal
være en, der kan holde styr på alle trådene, og som har lyst,
overskud og overblik over processen og de opgaver, de frivillige
kan blive engageret i.

•

En praktisk igangsætter eller en slags guide, som
kan være med til at sætte nogle arbejdsprocesser i gang og
forklare de andre frivillige, hvad det konkret er, de skal gøre.
Igangsætteren er den, der er i dialog med håndværkerne, og
som ved, hvordan de frivillige skal hjælpe til. Igangsætteren
skal også nogle gange være med til at træffe en beslutning om,
hvordan arbejdet skal gøres, så processen ikke går i stå, eller så
arbejdet ikke bliver udført på en uhensigtsmæssig måde.

•

To typer af frivillige: Dem, der kan afse tid til at være med
i hele processen, og dem, der har mulighed for at bidrage ad
hoc, når de har tid til at tage en tørn. I et genbyg-projekt er det
særligt processen med klargøring af genbyg-materialer, der
trækker på den lokale frivillighedskraft.

man skal inspirere borgerne til at indtænke genbyg,
” Hvis
når de renoverer deres egne huse, så tror jeg, at mange

vil kunne få meget ud af at komme ud på en genbyg-plads
og se materialerne. Det handler meget om, at man skal
få inspiration af andre projekter eller se materialerne, så
man bedre kan forestille sig, hvordan man selv kan gøre
det.
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•

Lokale håndværkere eller erhverv: Der er et større
commitment til at levere en god løsning, hvis man engagerer
lokale, der har lyst til at gøre noget for deres by. Det kan være
lokale håndværkere eller lokale erhverv, som fx sponsorerer
byggematerialer eller som hjælper med at transportere eller
oplagre genbyg-materialer.

•

Lokale bidrag i form af genbyg-materialer eller
brugerbetaling fx i folkeaktier. Vi har fået mange
genbyg-materialer fra både kommunale og private
nedrivningsprojekter, og så har vi fået materialer fra et
nedbrydningsfirma. Derudover har vi i Mørke skabt en
økonomi i projektet gennem medlemsskaber af Byens Hus, og
der har været en frivillig fundraiser, som har hjulpet med at
hente sponsorater hjem fra grønne puljer.

Bygningsejere
Samskabende
organisation

Frivillige

Interessegrupper

Genopbygning
af hovedgaden
Gentænk
brug af nye
materialer

Analyse &
nedrivning

Gentænk
Genbrug
Genanvend

Bæredygtigt

Genbyg

Model for genbyg af Byens Hus på hovedgaden
gennem en recirkulering af byens sociale og
fysiske ressourcer (Rum3Studio).
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02. Interview med arkitekten
på Byens Hus i Mørke
Peter Skjalm
Rum3Studio
Arkitekt

Genbyg starter med
en screening af spor
af det liv, der er
levet i huset. Er der
historier, vi kan
digte videre på?

Hvad er værdien af genbyg set fra arkitektens perspektiv?
For en arkitekt, så har det stor værdi, at man kan være i 1:1 med
bygningen. Normalt, så sidder man som arkitekt og tegner huset i
1:100 eller 1:500 eller en anden skala. Men med genbyg, så vender
man det hele på hovedet. Her kan man røre ved huset og gå rundt
på stedet, og så kan man tænke: ”Den her gamle bygning, den er her
ikke i morgen. Men det er den så alligevel, på en anden måde, når
jeg har genbrugt materialerne”. Det har en værdi at starte baglæns.
Det er noget helt andet, end hvis man starter sit byggeri på bar
mark. Så er der måske kun en horisont eller et landskab, man kan
forholde sig til. Og så kan det være, at man bygger et hus i den stil,
der er oppe i tiden. Med genbyg og gamle huse går man ind i en
anden tidsalder. Det er ligesom at gå ind i en scenografisk verden
som i en film, men huset er der rent faktisk: Du kan røre ved det,
dufte til det, smage på det. Og det kan et eller andet.

”
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Det har en værdi, det der med at man kan grave sig ind
i husets historie. Jeg plejer at kalde det ”lost and found”
– noget, vi har tabt, som vi skal samle op igen. Det er i
første omgang ikke et fysisk element af fx mursten eller
gode gulvbrædder eller et tagspær. Det er spor af et liv, og
det er interessant!

Jeg plejer at sige, at når jeg laver genbyg, så starter jeg ikke med at
være arkitekt, men med at være arkæolog. Jeg går rundt og graver
mig ind i bygningsmassen. Og så dukker der ting op. Jeg går faktisk
tilbage i en historie, der er fortalt. Og der finder jeg et liv, der har
været levet i det byrum eller i det hus, jeg går rundt i. Nogle gange
er livet forgået – og sådan er det. Men der er spor af nogle kvaliteter
af det liv, der er levet, og dem kan vi finde frem og genopfinde.

”

Det handler om tid.
Minutter, timer, dage,
uger, måneder, år. Det
tager tid. Det er ikke
sådan, at jeg træder ind
i et hus eller et byrum,
og så ved jeg med et
samme, hvordan jeg kan
transformere det til noget
andet. Det tager tid at
øve sig i, hvordan man
kan grave sig ind i et hus,
og det liv, der engang har
været, som en arkæolog.

Så det er sådan en slags arkæologisk-arkitektoniskantropologisk analyse, du laver af huset?
Jeg kalder det ”Den 0.time”. Man kan også kalde det en prolog. Det
er den fase, der ligger før screeningen af materialer, hvor man laver
en screening af det liv, der har været.
Hvad er så det næste skridt, når prologen og screeningen
af husets historie er færdig?
Så ser jeg på, om der er nogle materialer, som er særligt værdifulde
eller særligt egnede til at genbygge med, fx mursten. Hvis vi graver
pudset af og opdager, at det er en gasbetonsten, så har den ikke
samme forudsætninger for en lang levetid som en mursten. Den er
ikke brændt og hård, som en mursten. Den suger mere vand end en
mursten. Så det jeg først kigger på, det er husets beskaffenhed.
Dernæst ser jeg på husets placering på sitet. Vi skal ikke
nødvendigvis bygge på det samme sted, som vi river ned, men
det gør vi ret ofte. Jeg ser også på andre bygninger i nærheden –
hvordan kan vi tage hensyn til det, der findes omkring huset, vi
transformerer.
Så ser jeg på historierne i materialerne – er der en interessant
historie vi kan fortælle videre på? Sådan et slags kapitel 2?
Og sidst: Har huset en arkitektonisk værdi? Det kan være, at der er
noget særligt, der er værd at bevare. Det kan give anledning til, at
man transformerer rundt om den arkitektoniske værdi, der allerede
findes.

Genbyg-rebus fra forsøgsprojektansøgningen
(Rum3Studio).
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man slår to gamle
” Når
mursten mod hinanden,

så siger det ’kliiiiiiiiing’ –
de synger. Hvis du slår
to nye mursten sammen,
så siger det ’klonk’ – en
meget mat lyd. Det siger
noget om kvaliteten af
murstenen. Det er ikke
sådan, at vi ikke vil bygge
med gode materialer i
dag. Problemet er bare,
at de gode materialer er
væk.

Screeningen omfatter husets beskaffenhed, placering, materialernes historie
og den arkitektoniske værdi.

Genbyg og transformation ligger tæt op ad hinanden. Det skal ikke
være romantik, og det skal heller ikke være sådan, at man bare river
det hele ned. Man må i sin screening se på det som jeg har sagt:
Husets beskaffenhed, dets beliggenhed, historien i materialerne og
den arkitektoniske værdi.
Hvilke materialer er typisk gode at genbygge med?
Mursten er gode at genbygge med. Mursten er en bearbejdning
af et råstof, som vi har i vores undergrund. Særligt i Danmark,
som ligger på ler og kridt, der er vi ret gode til lave murstenshuse
og betonkonstruktioner og -bygninger. Vi har ikke træ, ligesom i
Norge og Sverige, som er et andet råstof, der findes ovenpå jorden.
Derfor har vi ikke så mange træhuse i Danmark. Det kunne vi godt
have – det har ikke noget med vejr og vind at gøre – det har noget
at gøre med de råstoffer, vi har til rådighed.
Mursten er helt oplagte at genbygge med, fordi vi har mange af
dem. Det er sådan, at den ler, der har været tilgængelig for os i
årtusinder, den er vi virkelig blevet gode til at få op og få bearbejdet
og brændt og få lavet til byggesten. Den ler vi gravede op for 100 år
siden, den havde høj kvalitet. Så dengang blev stenene meget hårde,
de var gode til at ånde, og de var gode til at bygge med.
Det giver rigtig meget mening, når man river et hus ned, at man
piller murstenene nænsomt fra hinanden og bruger dem igen. Så
kan det godt være, at der ryger en flig af dem i processen, men det
giver dem en æstetik, en historie, som folk rigtig godt kan lide.

Afhøvling af gulvbrædder fra det gamle hus.
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”

Prøv lige at se det her
gulvbræt – det er fra
Mørke. Prøv at mærke,
hvor tungt, det er. Sikke
en åretegning! Den slags
træ findes ikke mere.
Det, der er tilbage, det
er fredet. Cuba-mahogni
- det er fredet. Rio
palisander – det er fredet.
Man må ikke engang
bruge teaktræ længere
– det er fældet. Vi har
drevet rovdrift på vores
jord i over 100 år, og
derfor findes det gode træ
ikke i dag.

Gamle mursten
og gulvbrædder er
typisk gode genbygmaterialer.

Det samme gælder træet. Det træ der var tilgængeligt for 40-50
år siden, som havde en rødlig glød og spil i årene – lækkert
gulvtræ – det findes ikke mere. Det er væk. Men når man så
piller gulvbrædderne op i et 100 år gammelt hus, og man skærer
et snit igennem dem, så kan man mærke, at gulvet er hårdt som
sten, og det dufter, og det er fyldt med harpiks, og man kan se, at
gulvbrædderne er næsten 30 mm tykke. Så tænker man: ’Hvad skal
jeg med det træ, jeg kan få ovre i trælasten, når kvaliteten af det
træ, jeg kan få ved at rive ned og genbygge, den er så høj?’.
For 100 år siden, der havde man kun gode materialer: Man havde
langsomt voksende fyrretræ, nåletræ og egetræ. Og man havde det
gode moræneler til at lave de gode mursten. Men det er bare væk i
dag.
Jeg har det, som de fleste andre arkitekter har det: Hvis jeg kunne
vælge, så ville jeg da klart bygge med de bedste materialer. Men
de gode materialer, de findes desværre kun i bygningsmassen
i Danmark – og i verden som sådan. Urbaniseringstendensen
og affolkningen af de små byer findes i hele verden. I USA og i
Tyskland og Danmark. Selv i Kina, hvor alle vil ind til Bejing og
arbejde. De gode materialer findes i bygningsmassen i byerne.
Derfor burde man kortlægge hele verdens bygningsmasse.
Er der andre materialer, der er gode at genbygge med?
Metal. Metal er et mineralstof. Det er cellulose. Der er mange slags
metaller, som har en højere robusthed end fx kobber. Men kobber
er til gengæld meget ædelt. Men det er der ikke så meget af. Det
gode ved metal er, i forhold til træ og mursten, at man kan smelte
det om, forme og bruge det igen. Og dog – for jo flere gange du
genbruger metal, jo svagere bliver det. Det bliver metaltræt. Det
ruster hurtigere. Men hvis vi tager en gammel industribygning,
hvor store dele af bygningen er lavet af en stålkonstruktion –
det kan man genbruge igen. DTU har lavet nogle målinger på
materialers genanvendelighed, herunder metal, som man kan læne
sig op ad, hvis man er tvivl om metallets kvalitet.
Glas kan man også genbygge med og genanvende. Det kan man
også smelte om. Det har jeg bare ikke så meget erfaring med.
De materialer, der er ligetil at genbygge med, det er mursten og
gulvbrædder. Og så fx de strøer, som man bruger til at lægge
gulvbrædderne på. Det er også hårdt træ – kernetræ – og det
kan man sagtens genanvende. Men man skal selvfølgelig altid
undersøge materialets beskaffenhed.
Genbyg Din By
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Endelig er der de ting, der er autorisation på – VVS og el. Man kan
faktisk godt genanvende fx LK kontakter. Det har man lov til, fordi
der er autorisation på i forvejen. Med VVS er det sværere. Det er
svært at afmontere, og vi er langt bagud ift. at designe VVS på en
måde, så det kan afmonteres og genanvendes.
Kan du genkende udfordringen med genbyg i offentligt
byggeri, hvis man ikke kan påvise materialernes
beskaffenhed, fx gennem certificeringer, og man ikke har
erfaring med at bygge med gamle materialer?
Ja, det er en udfordring, vi også har mødt i forsøgsprojektet. Det
hænger blandt andet sammen med, at vi havde givet os selv det
benspænd i forsøget, at vi skulle bruge lokale genbygmaterialer
og lokale håndværkere. Hvis vi ikke havde haft det benspænd,
så havde vi kunnet bruge materialer fra et større opland, og vi
kunne have udbudt opgaven og efterspurgt erfaringer med genbyg
meget bredere. Det er helt forståeligt, at både håndværkere og
myndigheder ryster på hånden, når de skal bruge eller give lov til
at man genanvender materialer, når man ikke har prøvet det før.
Det er også det, forsøgsprojektet handler om: At så et kim og få
erfaringer.
Tog mod Grenå
Tog mod Aarhus

Mørke Station

Mørke Bypark

Hovedgaden
deler og samler
byen

Hovedgaden skal udgøre et filter, der sikrer,
at de øvrige projekter i områdefornyelsen
relaterer sig til hovedgaden og dermed bidrager
til
hovedgadens
fremtidige
udformning.
Hovedgaden bliver dermed det projekt, der
samler trådene og skaber forbindelse mellem
de øvrige delprojekter i områdefornyelsen;
stationsområdet, byparken, medborgerhuset /
vækst og aktivitetshuset.

Idræt / Bevægelse
Grøn kile på tværs
af hovedgaden

Vækst- & aktivitetshus

Hovedgaden

Hovedgaden bliver det samlende projekt for
hele områdefornyelsen af Mørke.

Princip for, hvordan genbyg kan tænkes ind i andre delprojekter i områdefornyelsen og være med til at binde hovedgaden sammen på tværs. OmråSIDE 11 - Byfornyelsesprogram GENBYG
defornyelsen af Mørke omfattede: Stationspladsen, Byparken, Hovedgaden,
Sport og Bevægelse og Byens Hus (Illustration: Rum3Studio).

“IGANGVÆRENDE OMRÅDEFORNYELSE I MØRKE”
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”

Vi har en enestående
chance nu, hvor vi
begynder at skabe
en ny disciplin for
tømreren, mureren,
arkitekten, gulvlæggeren,
konstruktøren,
ingeniøren og alle andre
i byggebranchen. Vi har
en chance for at starte
forfra og være lige for
byggeriet. Det kræver, at
vi er der sammen i 1:1
med byggeriet. Arkitekten
skal øve sig i – ikke at
slippe computeren, for
den er god nok, men
som supplement at
være på byggepladsen
og gå der sammen med
håndværkeren og få
byggeriet ind under huden.

Genbyg er en vej
til igen at give
håndværket og
håndværkeren en
hovedrolle i byggeriet.

Det handler også om traditioner. Jeg har stor respekt for håndværks
raditioner. Jeg er selv gammel håndværker. Jeg kan se, at der er
håndværk, der går tabt over generationerne. Det er ærgerligt, for på
den måde bliver den arkitektur, der bliver skabt i dag, mere og mere
kønsløs og todimensionel at se på. Der mangler variation.
Med genbyg i byggeriet forsøger vi at skabe noget på
håndværkernes præmisser. Arkitekter taler ikke med håndværkerne
længere. Bygherrerne taler ikke med håndværkerne længere.
Håndværkeren er den vigtigste – det er ham, man skal tale med
først. Det er håndværkeren, der er den centrale, sammen med de
kommende brugere.
Noget af det, der kan få genbyg til at lykkes, det er at støtte
håndværkerne i genbygprocessen. Arkitekten skal trække i sit
arbejdstøj og være til stede sammen med håndværkerne på
byggepladsen. Det gør hele forskellen, og det kan være med til at
bryde nogle barrierer ned, som er bygget op over de sidste 60 år.
Håndværkerne i byggebranchen bliver stort set aldrig hørt længere.
De har ikke, som kokke eller bagere, deres eget territorium.
Det du taler om er samskabelsen mellem fagfolkene i
byggeriet?
Ja – mellem håndværkerne og håndværket. I Danmark er vi
verdensberømte for vores møbelkunst. Det er vi, fordi snedkeren og
møbelarkitekten var forbundne – de lavede møbler og udstillinger
sammen. Det skal de være igen.
Vi er i en brydningstid og det giver os enestående muligheder for at
ryste på tingene og skabe nogle nye traditioner. Traditioner kommer
over tid. Uanset, hvor langt vi kommer med kunstig intelligens,
og hvor dygtige vi bliver til at tænke gennem computere, så står
solen stadig op i øst og går ned i vest. Med det mener jeg, at der
er en værdi i det analoge og i mennesker og deres skabelsestrang,
og det er det, der skal være udgangspunktet. Det digitale er
super spændende og vigtigt, men det er et supplement til det,
håndværkeren og håndværket kan.
Hvad så med metoden for den nænsomme nedbrydning?
Grundlæggende, så handler det om, at man går til nedbrydningen
med en omtanke for, at de materialer, man tager ned, de skal kunne
bruges igen. En mursten skal kunne blive til en del af en mur igen
osv. Den nænsomme nedbrydning af en mur starter med, at man
fræser puds ud. Modsat, når man bygger, så starter man fra oven,

Genbyg Din By
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Med en nænsom
nedrivning har man
omtanke for, at
materialerne skal
kunne bruges igen.

og så piller man sten for sten ned. Nedbrydningsfirmaerne har
udviklet værktøjer til, hvordan man kan nedbryde nænsomt, stykke
for stykke. Det er de blevet dygtige til, og de har set, at der er penge
i det. Her er vi langt fremme.
Kan man involvere borgerne i den opgave?
Dele af nedbrydningen kan godt ske med håndkraft – fx i et
samarbejde mellem en håndværker og frivillige. Det ligger der
læring og vidensdeling i. Når man nedbryder med håndkraft, så
sker der noget med sanserne – noget magisk – jeg kalder det ”det
fælles tredje”. Det handler om fællesskabet om oplevelsen af, at
kroppen rører ved murstenene og gulvbrædderne, og man lærer
og oplever i fællesskab meningen med tage mursten ned, rense og
sortere og bruge dem igen. Det handler om meget mere end det
”ejerskab”, vi så ofte taler om.
Vores fokus bør ikke altid være, at det skal gå hurtigt. Der er rigtig
mange mennesker, der i dag ikke aner, hvordan man bygger et hus.
Vi har glemt, hvor mange lag, der er i den proces. Det er en læring,
vi kan give videre, når vi genbygger med frivillige. Det er klart, at
man skal screene for det sikkerhedsmæssige og vurdere, hvilke
opgaver, vi forsvarligt kan involvere ikke-professionelle borgere i.
Noget skal maskinerne og nedbrydningsfirmaerne tage sig af, men
noget kan vi gøre med håndkraft, og det rummer en stor værdi, vi
ikke må gå glip af.

Nedbrydning med
håndkraft giver en
kropslig og sanselig
oplevelse af fællesskab om byggeriet.

Hvordan skal man sortere og opbevare materialerne?
Det er vigtigt, at processen for opbevaring af materialerne sker
samtidig med nedbrydningen. Materialerne skal opbevares og
efterbearbejdes. Og så skal de deles op i en form for database.
Systemet i databasen udvikler man samtidig med, at man screener
huset.

”
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Den brydningstid, vi lever i nu, handler ikke om det
samme, som da Apple skabte Mackintosh. Det handler om,
at der er noget, vi har glemt, som vi skal samle op igen
og tage med ind i fremtiden. Vi må ikke miste håndværket
og håndværkeren. Det og de skal være det centrale i
byggeriet igen. I forhold til genbyg, så handler det om
lade den gode mursten og de andre gode materialer sætte
tonen – forhåbentlig sammen med arkitekten, ingeniøren,
bygherren og så videre. Det er en enestående chance.

”

Vi er i efterkrigsårene
opdraget til at være
rationelt tænkende
mennesker. Det betyder,
at vi hele tiden tænker i
tid og i penge. Vi kender
alle sammen tanken om, at
”det kommer til at tage alt
for lang tid – det kan ikke
svare sig. Det bliver alt for
dyrt”. Men der ligger en
værdi i at vende tingene
på hovedet og anerkende
kvaliteten i det irrationelle.

Databasen er der allerede i huset – så den kopierer man bare –
det er ikke raketvidenskab: Alle murstenene ligger et sted, alle
gulvbrædderne ligger et andet sted, metallet et tredje sted osv.
Det ligger der også viden i. I Danmark sorterer vi vores skrald
på genbrugsstationerne - det ved mange unge desværre ikke en
dyt om. Men når de ser, hvordan et hus er bygget op, og hvordan
man piller det ned og sortere enkeltdelene i bunker, så er det en
øjenåbner for dem. De kommer ligesom ind under kroppen på
huset. De er vant til at trykke på en kontakt, og så kommer der lys.
Men de er slet ikke klar over, hvordan strømmen kommer ind i
huset.
Når man skal lave et system for sin sortering, så skal man bare
kopiere bygningskroppen, og så har man sin database. Man starter
med at lave en midlertidig genbyg-plads på matriklen – lige ved

Liste over, hvad vi ønsker at genbygge
med af materialer til Byens Hus.
Træ:
*
*
*
*

Terassebrædder
Gulvbrædder - som der ikke er råd i…alle størrelser: 22 - 30mm godsstykkelse.
Regler - 2”x 4”, 4”x 4” og ligende.
Forskalninglægter - til vægge, tagloft ved isolering - kommer i mange forskellige
udgaver, vi har IKKE brug for forskalningsbrædder!
Regler eks. 2”x 4”
* Krydsfinér plader - Birkefinér og andre finértyper. helst hele eller halve plader
( 150cmx150cm / 122cmx244cm ), godsstykkelse fra 12 til 22mm. Vi ønsker IKKE
plader, såsom OSB og ligende, som man bruger til afskærmning på byggepladsen!
* Eksotisk tømmer - Bubinga, Eg, Zebrano, Birk, amerikansk Pinewood, Valnød,
Pærer, Ibenholt, Ask, Ahorn, Teak. INGEN Bøg eller Fyr!!! - Alle størrelser og typer
har interesse også det som evt. er lakeret!
* Tagspær - Tagkonstruktion har interesse i godstykkelse 12x20cm eller deromkring
Længde vil være at fortrække på 6/7 meter…i tvivl så send et billede til mig på
2282 4141 på en sms. INGEN runde spærtræ!!

Illustration til højre: Katalog over
de materialer, der blev søgt efter til
genbyg i Byens Hus (Rum3Studio).

Krydsfinér eks. 9mm pinewood

Tegl og udendørs belægning:
*
*
*
*

Forskalning el. ligende

OSB plader “is a no go”!

Mursten i alle farver og nuancer - helst hårdtbrændt! Vi ønsker IKKE hulmursten!!
Kampesten/gårdsten i alle størrelse. Vi ønsker IKKE støbte betonsten
Brosten og kantsten i alle størrelse - de er typisk hugget i granit!
Andre sten. Der findes et hav af forskellige mineralsten til både belægning inde og
ude og også på ind- og udvendige vægge/murer. INGEN Flintesten!

Fakta om genbyg-materialer i Byens
Hus i Mørke:

Isolering:Genbyg-materialerne er: Mursten,

gulvbrædder i multisal og 1. sal,
lofter i multisal og køkken, indvendige døre, radiatorer, håndvaske og
* Kontakter af serien FUGA og NES fra LK - INTET andet!
toilet,- ilamper
cafe
og tilpå
sal.4141
Brugt
* Luft til luft systemer
tvivl så tag et ibillede
og send
mig1.
på 2282
på en
sms.
inventar i køkken. 2. sortering Trold* Vandvarmere af nyere årgang 20 liters, ikke mindre.
tekt. Genbyg vindfang.
* Ecobatts af nyere dato eller overskud- INTET andet!

Brugte renset mursten

Kantsten, brosten af granit

Alle natursten kan bruges

El:

Diverse:

Genbyg materialerne kom fra: Ebeltoftvej 7 og Stationsvej 14 i Mørke,
samt fra rådhuset i Rønde og en gård
LISTEN VIL
LØBENDE BLIVE OPDATERET.
i Egå.

LK kontakter FUGA serien

LK kontakter NES serien

Vandvarmer

* Forskellige byggematerialer - såsom Traller i træ eller ligende…
* Brugte gummipresenninger i alle farver og gerne med tryk.* Arkustik troldtekt helst hele plader.
* Finder i noget i tænker kunne være brugbart ude som inde i Byens Hus, så tag et
billede og send til mig på 2282 4141 på en sms.

Troldtekt

Gummipresenninger

Traller i alle kvaliteter
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siden af der, hvor man bryder ned. Løbende, når der ikke længere er
plads, så begynder man at køre materialerne hen til et sted, hvor de
kan ligge tørt og mere permanent. På det sted skal man ikke skelne
mellem gamle og nye mursten, og nye gulvbrædder og gulvbrædder,
der 100 år gamle. Det der er vigtigt, det er, at materialerne bliver
opbevaret og tempereres korrekt. Fx skal man, når man stabler
gulvbrædder, lægge små pinde imellem, så de kan ilte.

Start med at lave en
midlertidig
genbyg-plads på
matriklen - lige ved
siden af der, hvor
man bryder ned.

Når man renser mursten, så er det vigtigt, at de bliver stablet
korrekt i tårne, så de ligger rigtigt første gang. Ellers skaber man et
stort arbejde for sig selv og for mureren senere. Man skal hele tiden
tænke på det næste led. For mureren er det ikke væsentligt, om det
er en gammel eller en ny mursten, han skal mure med. Men det
betyder noget for ham, om stenene er til at gå til for ham, når han
arbejder. Der er en tradition, som er god at bevare. For vi skal passe
på vores murere, så de ikke bliver nedslidte.

”

Det er vigtigt, at vi forstår, at verden er skabt cirkulært.
Vi kan ikke alene fokusere på os selv – det, vi gør, det
har konsekvenser for det næste led i kæden. Vi skal
have respekt for håndværket ved at levere nogle gode
materialer, og håndværkeren, fordi vi gør det på en måde,
så det er let at gå til. Det er super enkelt.
Det ved man først som arkitekt, når man står ude på
byggepladsen. Det kan man ikke læse i en bog. Det skal
man lære ved at gå sammen med håndværkerne og få et
blik for deres arbejdsprocesser.
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Hvordan kan erfaringerne fra forsøgsprojektet bruges til
det næste projekt?
Forsøgsprojektet kan være med til at skabe nogle erfaringer med,
hvordan man kan gå til udfordringen med, at man skal forandre en
hovedgade, hvor husene er forfaldne. Her er løsningen jo ikke bare
at rive bygninger ned, for så bliver byens hovedgade tandløs. Det,
man skal gøre, er at starte ét sted, rive en bygning ned og genbygge
den i fællesskab med borgerne. Det kan give nyt liv til idéen om,
hvad et medborgerhus er, og det kan være med til at skabe liv og
samle byen på et sted, hvor den er skåret over af hovedvejen.
Byens Hus på hovedgaden i Mørke er bygget med en stor
glasfacade ud mod vejen, så man kan se det lys og det liv, der er i
bygningen. Forsøgsprojektet rummer nogle metoder, som jeg har
fortalt om her, og de kan bruges og skaleres op og ned til andre
projekter. Forsøgsprojektet kan være med til at skabe forståelse for
kvaliteterne i den nye disciplin, hvor vi er i 1:1 med byggeriet, og
hvor vi får snavs under neglene og sammen interesserer os for, hvad
håndværket går ud på.

Genbyg Din By 21

03. Genbyg med frivillige
- interview med tømreren på
Byens Hus i Mørke
Ole Stoffer
Byggeleder,
Aalsrode Tømrerfirma

Hvad handler genbyg om?
Genbyg handler om genanvendelse af materialer. Det giver god
mening, for der er masser af ressourcespild i byggeriet. Det er dumt
at smide gode materialer ud, hvis de kan genanvendes.

Genbyg kræver
overblik og en god
plan for, hvordan
man vil bruge
materialerne.

Hvad skal man være opmærksom på, når man vil arbejde
med genbyg?
Genbyg-materialer har ofte ikke standard dimensioner, som i et
traditionelt byggeri, hvor man får nye materialer leveret efter de
mål, man bestiller. Når man arbejder med genbyg, så skal der
lægges en plan på forhånd, som giver et overblik over, hvordan
man får indpasset de genbyg-materialer, man har til rådighed, i
byggeriet. Det er for dyrt, hvis man skal tilpasse byggeriet til de
genbygmaterialer, man finder henad vejen.
Hvilke udfordringer er der ved genbyg?
Man skal have et stort overblik, når man arbejder med genbyg.
Man skal vide, hvad man har på hånden, og hvordan det kan
bruges, inden man går i gang. Og så skal man planlægge processen
sammen med den, der laver tegnings- og udbudsmaterialet, så det
kommer til at fremgå tydeligt, hvilke forventninger der er til de
håndværkere, der skal bruge genbyg-materialerne.
Det er vigtigt at give håndværkerne nogle gode forudsætninger for
at skyde sig præcist ind på, hvad det er for en opgave, de skal byde
ind på og løse. Ellers kommer de til at bruge mange timer på noget,
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de ikke kan forudse. Jo mere specificeret udbuddet er, jo nemmere
er det for en håndværker at sætte sig ind i opgaven og give den
rigtige pris.

Forudsætningerne
for genbyg skal være
tydeligt beskrevet i
udbudsmaterialet.

Hvad kræver det af en håndværker at arbejde på et
genbyg-projekt?
Jeg synes egentlig ikke, at der er brug for særlige kompetencer hos
en håndværker for at kunne bygge med genbyg. Men det kan godt
være besværligt at være håndværker på et genbyg-projekt, og derfor
skal man vide på forhånd, hvad det er, man går ind til. Udbuddet
betyder enormt meget. Forventningerne til og forudsætningerne for
genbyg-projektet skal være tydeligt beskrevet i udbudsmaterialet.
Hvilke erfaringer vil du fremhæve ift. at samarbejde med
frivillige om genbyg-projektet?
Hvis der er forventninger til, at man skal arbejde sammen
med frivillige om genbyg-projektet, så er det også vigtigt at
forudsætningerne herfor, er velbeskrevet i udbudsmaterialet. Det
vil have en indflydelse på den pris, man byder ind.
Der ligger en væsentlig opgave i at guide de frivillige i forhold til det
stykke arbejde, de skal hjælpe med. Man kan ikke bare forvente, at
de ved, hvad de skal gøre. Omvendt skal håndværkerne vide, hvis
der er en forventning til, at de skal spille en rolle ift. at sætte frivillige i gang med en opgave.

Murværk i Byens Hus i Mørke, bygget med
mursten, som kommer fra blandt andet
lokalområdet. Murstenene er renset og sorteret
af frivillige og genanvendt i husets kerne.
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”

Forberedelse er alfa
og omega - det er det
i alle byggeprocesser.
Men forberedelsen
betyder rigtig meget i
genbyg-processer, hvor
materialerne ikke er
standard, og hvor der er
behov for en fleksibilitet
hos håndværkerne, der
ligger ud over det, der
kan forventes af en
traditionel byggeproces.

Der er også en opgave i at guide i forhold til sikkerhed og aftaler
omkring lån af materialer, som skal være afklaret på forhånd. Der
er en grænseflade mellem håndværkeren og den frivillige, som er
svær, fordi det i sidste ende er håndværkerens ansvar, at arbejdet bliver afleveret i forhold til den standard, der er aftalt. Derfor
skal det være kendt for håndværkeren, når opgaven bliver udbudt,
hvis der er forventninger til, at man skal bruge tid på at vejlede de
frivillige.
Er der andre erfaringer fra samskabelsesprocessen med
de frivillige, du vil fremhæve?
Det er positivt, at der er frivillige, der vil engagere sig i
byggeprocessen. Men vi er som håndværkere vant til at arbejde i
effektive processer. Derfor kan det godt være en udfordring, når
frivillige skal involveres i byggeprocessen, for de ikke nødvendigvis
deltager på en effektiv måde. De frivillige vil ofte gerne være med til
at bestemme, hvad der skal ske. De har typisk også holdninger til,
hvad der er en god løsning, og hvad der er god smag.
Hvis der er 10 borgere med, så vil de have 10 forskellige meninger
om, hvordan opgaven skal løses. Sådan arbejder vi normalt ikke i
en byggeproces. Der er vi vant til, at der er truffet de beslutninger,
der skal tages, når vi går i gang, og så udfører vi arbejdet så
effektivt som muligt. Det dur ikke, hvis der er for mange høvdinge
i en proces – så ryger effektiviteten, og så kan vi ikke styre vores
byggeproces.

Møde i arbejdsgruppen for Byens Hus - i det
gamle hus, som nu er nedrevet.
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Genbyg med
frivillige udfordrer
håndværkerens
effektivitet, hvis
det ikke er aftalt
på forhånd, at
vejledning er en del
af opgaven.

Det er ikke et problem for håndværkeren, hvis det er en kendt
forudsætning for arbejdsprocessen, at der skal være tid til at vejlede
og snakke med de frivillige undervejs, om de opgaver, som skal
udføres, og hvad der er fagligt fornuftigt i forhold til de løsninger,
der vælges. Der er i forvejen mange beslutninger, der skal træffes i
en byggeproces – og måske endnu flere, når det er et genbyg-projekt. Det skal man holde sig for øje.

Vue langs Mørkes hovedgade, inden nedrivning
af den gamle Kirkens Korshærs genbrugsbutik.

Det nye Byens Hus med den store glasfacade mod
hovedgaden, så livet i huset kan ses fra vejen.
Billedet er taget i foråret 2019, hvor forarealet ud
til vejen endnu mangler at blive anlagt.
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04. Interview med
ingeniøren på Byens Hus
Bo Thoudal
Ingeniørrådgiver på Byens
Hus i Mørke.

Genbyg er et
signal om, at
vi bygger med
omtanke.

Hvad er det gode og det svære ved genbyg?
Det har langt hen ad vejen en god signalværdi, når man laver
genbyg. Når vi fx genbygger med gamle mursten eller døre, så er det
let at se, at vi har omtanke for den måde, vi bruger ressourcerne.
Det svære ved genbyg handler blandt andet om lovgivningen.
Byggelovgivningen er indrettet sådan, at vi skal kunne
dokumentere materialernes kvalitet, når vi bygger. Det er godt,
men det er svært at leve op til med genbyg-materialer, hvor
det er vanskeligt at påvise hvilken påvirkning, de har fået, da
de blev anvendt første gang. For fx bærende konstruktioner og
installationer er det enormt svært at møde dokumentationskravet,
og her vil man næsten altid skulle lave ny-byg.
Der, hvor det er muligt at bruge genbyg-materialer, det er ofte rene
overflader – fx gulve, lofter, vægge. Klinker kan man sjældent
genbruge, fordi man let kommer til at smadre dem, når de skal demonteres. Vinduer og døre kan man godt genbygge med indendørs,
men isoleringskravet og dokumentationen heraf er svært at leve op
til, hvis man vil bruge dem udendørs. Mursten er gode til genbyg.
Hvordan udfordrer genbyg den traditionelle udbuds- og
byggeproces?
Vi har oplevet, hvor svært det er at time, at de materialer, man
har brug for, rent faktisk også er til rådighed, når man skal bruge
dem. I genbyg-projektet i Mørke var det en grundidé, at der skulle
”bygges med de for hånden værende søm”. Det er et godt princip,
men det viste sig at være svært at efterleve.
Når man skal bygge med professionelle håndværkere og betale dem
en aftalt timeløn, så bliver der nødt til at være en rimelig fast plan
og en aftale for, hvad der skal laves – det kan ikke bare aftales ad
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hoc. Hvis man skal bruge meget tid som fx tømrer på at håndtere en
enkelt del i byggeriet, fordi den ikke er regulær, eller der skal bruges
tid på at klargøre materialerne eller koordinere det logistiske i, hvor
man kan få materialerne fra, så tager det tid – og det koster noget.
Principielt kunne man godt forestille sig, at man inden projektet
går i gang, og inden man udbyder opgaven til håndværkerne, finder
alle materialerne og registrerer og dokumenterer deres kvalitet, og
så planlægge og udbyder man opgaven derefter. Men det er omkostningstungt at arbejde med genbyg på denne måde, og det kræver et
stort overblik over byggeriet og de materialer, man kan skaffe.
I dansk byggeri er den traditionelle procedure, at man planlægger
sit byggeri, bestiller materialerne, og når de er leveret, så kan man
gå i gang. Det er et system, hvor værdien i høj grad ligger i effektiviteten. Derfor er der ikke i traditionelt byggeri den tankegang, der
handler om, at nu bygger vi huset omkring de materialer – døre,
vinduer eller andet – som vi har til rådighed.

Dokumentationsog effektivitetskrav
spænder ben for
genbyg.

Det kan man måske lettere i et mindre, privat byggeri, hvor folk
bygger til sig selv. I et større offentligt byggeri vil der ofte være et
effektivitetskrav, som også handler om det logistiske puslespil i, at
der er forskellige faggrupper, der skal koordinere deres arbejde.
Hvis man har styr på, hvad man har af genbyg-materialer, der skal
bruges i projektet, så kan man indskrive det i udbuddet. Det kræver
et overblik – og det er der ikke rigtig et system for i dag.

”

Der er mange
afhængigheder i en
traditionel byggeproces,
der gør det svært at
arbejde med genbyg,
fordi genbyg forudsætter
en høj grad af fleksibilitet
i processen og omtanke
for mulighederne for at
bruge de materialer, man
kan skaffe.

Den gamle genbrugsbutik overfor byens kro er
revet ned,og hovedgaden har fået et hul i tandrækken. Heldigvis er et nyt samlingssted på
hovedgaden på vej.
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Vi mangler
et logistik- og
oplagringssystem
for genbyg
i større skala.

I Syddjurs Kommune er det der i lille skala på Friland, hvor de
har en lille genbyg-plads, hvor der opbevares byggematerialer til
genbyg, og så kan man hente det, man har brug for. Det fungerer
fint, fordi det er folk, der bygger til sig selv, og de står selv med
materialerne i hænderne og kan træffe beslutning om, at de
tilpasser deres byggeri til fx de 4 vinduer, de kan finde. De gør
det selv, og de har selv ansvar for det. Men i de større, offentlige
byggerier skal der et større system til, hvis genbyg skal tænkes ind i
udbuddene.
Hvad er fordele og ulemper ved en fagentreprise i forhold
til et genbyg-projekt?
I Mørke valgte vi fagentreprisen som udbudsform, fordi der er ikke
ret mange små lokale håndværkere, som har tid og lyst til at styre
en hovedentreprise på et genbyg-projekt som Byens Hus.
Der er fordele og ulemper både ved hoved- og fagentreprise. Det er
nemmere at definere opgaven i forhold til genbyg præcist for den
enkelte fagentreprise og lave justeringer med fx mureren undervejs.
Men er det pludselig fire faggrupper, man skal koordinere med, når
man ændrer projektet undervejs pga. genbyg, så er det lettere at
lægge opgaven med koordinering over til en hovedentreprenør. Det
er svært at stille krav om, at en hovedentreprenør skal bruge lokale
håndværkere, for hans forretning er ofte baseret på, at han har
nogle underleverandører, som han er vant til at arbejde sammen

Byggemøde i det kommende Byens Hus.
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med. Og de er ikke nødvendigvis lokale. Så vil man have den lokale
vinkel med, så skal man udbyde i fagentreprise, hvor det er muligt
for de mindre, lokale håndværkervirksomheder at være med.

Giv håndværkerne
en bonus for at
øge graden af
genbyg i byggeriet.

Hvordan kan man øge genbyg-potentialet i den måde,
udbuddet er formuleret?
Man kan lægge op til at give håndværkerne bonusser, hvis de kan
få implementeret genbyg-materialer i byggeriet. Det vil være en
motivationsfaktor for dem, der kan øge graden af genbyg. Det er en
mekanisme, som allerede bruges i byggeriet, hvor entreprenørerne
kan få bonusser, fx hvis de øger deres effektivitet, eller hvis de
kommer med noget, der samlet set giver en besparelse på byggeriet.
Så får de andel i besparelsen. Jeg har ikke set den logik anvendt i
forhold til genbyg, men det kunne man i princippet godt. Det vil
være en måde at tage det alvorligt, at både de lokale og alle andre
håndværkere skal have en forretning ud af at engagere sig i et
projekt – de skal have en gevinst ud af, at de brænder for at bidrage
til at øge genbyg-graden i byggeriet.
Uden en bonusordning, så vil det blive trukket fra håndværkerens
avance på materialeleverancen, hvis man finder nogle genbyg-materialer, man kan bruge undervejs. Og de skal måske oven i købet
bruge nogle timer på at håndtere, at der kommer materialer ind
undervejs, som ikke er regulære. Så set fra håndværkerens side, så

”

Tid er penge, og hver gang vi laver en ændring, så
fordyrer det projektet. Derfor kan det også have stor betydning for håndværkerne, hvis der ud over genbyg også
er en forventning om, at man skal involvere frivillige.
Lægfolk kan have andre holdninger til byggeriet, end de
løsninger, som de professionelle vil anbefale. Derfor skal
der påregnes tid til, at der kan skabe en fælles forståelse af den valgte løsning, og det er fint nok. Men det skal
bare være en kendt præmis for dem, der byder ind på
opgaveløsningen, så de kan disponere deres tid og tilbud
derefter.
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Høje forventninger
til både genbyg og
samskabelse med
frivillige kan være
en stor mundfuld.

”

Genbyg kan fint lade
sig gøre, hvis man har
truffet et valg om, at den
grønne profil skal være
en del af det projekt man
laver, og man er villig til
at acceptere den meromkostning der vil være
ved, at processen ikke
nødvendigvis kommer til
at køre så effektivt, som
hvis det havde været et
traditionelt byggeprojekt.

bør der være en form for økonomisk kompensation eller bonus for,
at de kan håndtere, at der kommer leverancer af genbyg-materialer
undervejs.
Det gør også en forskel, om man engagerer et lille firma, hvor
mester selv går på byggepladsen og kan træffe beslutningen om, at
man går en ekstra mil for projektet, eller om det er en projektleder
fra et større firma, som skal stå til regnskab for en byggesag. Men
uanset hvad, så skal man have øje for, at håndværkerne har et regnskab, der skal hænge sammen.
Hvad er dine anbefalinger til kommuner, der gerne vil
arbejde med samskabelse i et genbyg-projekt?
Jeg vil anbefale kommuner, der gerne vil arbejde med genbyg, at de
udbyder opgaven på en måde, hvor det er tydeligt, at der er et fokus
på genbyg, og så måske skrue lidt ned for forventningerne til, at det
også samtidig skal være et stort samskabelsesprojekt. Eller, hvis
man ønsker samskabelsen, så skal der være meget klare rammer
for, hvem der træffer beslutninger. Det er tungt procesmæssigt, hvis
der er for mange, der skal involveres i beslutningsprocessen, og det
kan gå ud over samarbejdet med håndværkerne, fordi deres arbejde
typisk er baseret på, at der er truffet en beslutning, og så kan de
arbejde ud fra den.
Samskabelsen med de frivillige kan derudover betyde noget positivt
for projektets økonomi: Det koster fx det samme at købe en ny
mursten som at købe en genbyg-mursten. Besparelsen ligger i,
hvis der er frivillige, som vil lægge timer i at rense mursten og at
klargøre dem, så de er lige til at gå til for mureren.
Derudover kan man reducere kompleksiteten i processen ved at
definere nogle afgrænsede opgaver i projektet, hvor man vil prioritere at samskabe med frivillige – fx omkring klargøringen af
genbyg-materialerne. Og så kan man overveje at invitere repræsentanter for de frivillige med til byggemøderne, så der kan skabes
en forståelse for de professionelles arbejdsproces og en respekt for
beslutningerne omkring håndværkernes tid og opgaver.
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”

I Mørkes genbygprojekt har ambitionen
ikke været at lave et
bæredygtigt projekt
fra gulv til loft, men at
lave forsøg med, hvor
meget genbyg, vi kunne
tænke ind i det nye
byggeri, med materialer
fra bygninger, der blev
nedrevet i lokalområdet.
Erfaringen er, at det
har været sværere
end forventet at finde
genbyg-materialer, hvor
vi kunne dokumentere
deres kvalitet og dermed
lovligt bruge dem i det
nye byggeri.

Hvilke anbefalinger vil du give kommuner med på vejen,
som gerne vil arbejde med genbyg-projekter?
Man skal definere meget klart, hvad projektets primære fokus
er: Er det bæredygtighed, er det genbyg, er det samskabelse med
borgerne, er det samarbejdet med de lokale håndværkere eller
noget femte, der er det primære fokus? Og hvad er succeskriterierne
– er det 100 % bæredygtighed og 50 % genbyg? Vil man have mest
mulig borgerinddragelse, eller skal der kun være samskabelse om
nogle bestemte opgaver? Det kan være svært at få succes, hvis der
er for mange forskellige ambitioner med projektet.
Hvis det primære fokus er genbyg, så skal projektet udbydes sådan.
Og så skal man engagere professionelle rådgivere, som har erfaring
med genbyg. Omvendt, så kan det jo ende med, at bæredygtigheden
i projektet ryger, hvis man skal engagere en genbyg-rådgiver, der
skal køre 200 km hver gang, der er møde. Og hvis man bruger sine
genbyg-materialer på en måde, så de ikke så let kan genanvendes
igen, har man så været ambitiøs nok i forhold til bæredygtigheden
på den lange bane? Fx ligger der en beslutning i forhold til tid og
økonomi om, hvorvidt man vil bruge kalkmørtel, når man murer
med genbyg-mursten. Kalkmørtlen gør det lettere, når man engang
skal skille stenene ad igen, men den har en længere udtørringstid
end cementmørtel, der gør, at mureren kun kan mure 5-6 skifte om
dagen.

Rejsegilde på Byens Hus.
Byens Hus-frivillige i tal: I alt var 15-20 frivillige en del af
byggegruppen, som udtænkte ideerne og formede projektet.
Derudover var der 20- 25 frivillige i ad hoc genbyg gruppen,
som hjalp med at skaffe, nedbryde og hente lofter, døre,
køkkener og andet inventar samt at afrense gulvbrædder og
mursten. Bestyrelsen for Byens Hus består af 9 frivillige.
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Vejen frem for
mere genbyg er
mere samarbejde,
eksperimenter og
nytænkning
i forhold til
lovgivning og
traditionelle
byggeprocesser.

Det kan også være en god idé, at kommunen arbejder videre med at
udvikle det system for nedbrydning og genanvendelse af byggematerialer, der kan være med til at understøtte, at der kommer flere
genbyg-projekter i kommunen. Det kan fx være gennem samarbejder med nedbrydningsfirmaerne, som har genbyg-materialer på
lager, om materialeleverancen.
Og endelig kan det nok være en god idé at blive ved med at øve sig.
Vi har så mange steder, hvor lovgivningen egentlig spænder ben
for genbyg, så der skal stadig skabes nogle erfaringer, der kan være
med til at udvikle byggelovgivningen og også byggebranchementaliteten, så den ikke kun er gearet til den tænkning og de værdier, der
er i traditionelle byggeprocesser.
Genbyg og bæredygtighed
Bæredygtighed dækker over mange andre ting end genbyg. Man
kan godt lave et bæredygtigt byggeri, uden det rummer genbyg. Der
hvor begreberne glider sammen er, når vi taler om genbyg i forhold
til nye produkter, som er lavet af genanvendte materialer, fx gipsplader, mineraluld eller glasruder.
Det er væsentligt at gøre sig klart, hvilket ambitionsniveau, man
har, når man går i gang med et genbyg-projekt: Hvor bæredygtigt

Frivillige hjælper med at spartle væggene i Byens Hus.
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Definer ambitionsniveauet for
genbyg-projektet:
Hvor bæredygtigt
skal det være?

skal det være? Hvor vil man bruge bæredygtige materialer eller
andengenerations genbyg-materialer, og hvor har man mulighed for
at bruge førstegenerations-genbyg-materialer?
Vi kan håbe på, at byggebranchen bliver rigtig god til at levere og
bruge byggematerialer, som er produceret af genanvendte råstoffer,
og som måske kan genanvendes igen, når vi bygger nyt om 50 eller
100 år, så vi får udnyttet de ressourcer, vi har, på en god måde.

”

Ofte kan det - ud fra et rent økonomisk perspektiv - ikke
betale sig at lave genbyg. Med mindre det er en helt oplagt
løsning, og der umiddelbart er materialer til rådighed, der
er ligeså regulære, og med en dokumenteret kvalitet, som
nye materialer. Så kan det bedre betale sig at få genbyg
ind i byggeriet, ved at bruge nye materialer med en høj
genanvendelsesgrad. Det er måske der, hvor vi overordnet
set får den største effekt.
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05. Ti gode råd om genbyg

Genbyg-projektet i Mørke var et forsøgsprojekt, som
forhåbentligt kan inspirere kommuner, ildsjæle og andre,
som gerne vil arbejde med genbyg. På baggrund af
erfaringerne fra forsøget fremsættes i dette sidste afsnit
10 gode råd, som er værd at have in mente i det videre
arbejde med genbyg-projekter eller genbyg som en del af
en bæredygtighedsstrategi.

			1.

Definer, hvad I mener med bæredygtighed, og hvor store
ambitioner I har i forhold til genbyg
Bæredygtighed er et vidt begreb og omfatter en lang række
parametre, såvel økonomiske som miljø- og materialemæssige og
sociale. Samtidig er der forskellige grader af genbyg. Genbyg af
første grad er brugte materialer, fx mursten, som man anvender
igen i 1:1, dvs. som de er og uden ressourcer til omdannelse.
Genbyg af anden grad er nye materialer, der har en lang levetid, og
som vil kunne demonteres og bruges igen i fremtidige byggerier.
Bæredygtigheden i et projekt kan være genbyg, men bæredygtighed
kan også være at rive ned og bygge nyt, hvis der derved kan opnås
en bedre drift. Ved projektopstart er det derfor vigtigt at få et fælles
billede af, hvor bæredygtigheden i projektet skal ligge, og hvilke
parametre, der skal måles på. Hvad er ambitionen for genbyg, og
hvad er projektorganisationens fælles forståelse af begreberne
bæredygtighed og genbyg.

			2.

Beskriv ambitionen og forudsætningerne for genbyg så
tydeligt som muligt i udbuddet – og stil krav, der fremmer
graden af genbyg i projektet
Når ambitionsniveauet er afklaret, og forståelsen af bæredygtighed
og genbyg er defineret, skal begge dele beskrives tydeligt i
udbudsmaterialet. Erfaringen fra forsøgsprojektet er, at genbyg
ikke i sig selv er svært for de bydende, hvis forudsætningerne herfor
er godt beskrevet, og hvis materialerne er klargjort. Udbuddet kan
i øvrigt bruges som redskab til at øge graden af bæredygtighed
og genbyg i projektet. Det kan fx ske ved, at man allerede inden
udbuddet har lokaliseret flest mulige materialer og bygningsdele fra
det eksisterende byggeri der kan genanvendes og integreres i det
nye byggeri, eller ved at stille krav om, at nedrivningsentreprisen
skal indgå i et samarbejde med et genbyg-firma, som kan hente
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de materialer, der kan genanvendes. Det kan også være, at
entreprenørerne kan få et incitamentshonorar/bonus for at finde
og benytte genanvendte materialer i byggeriet. Hovedentreprise
kan være en fordel ved genbyg, da det kræver større koordinering
at skulle tildanne genbyg elementer og større håndværksmæssigt
kendskab og flere håndtimer for de forskellige fagentrepriser, når de
skal afvige fra almindeligt montagebyggeri for at tilpasse genbyg.
Håndværkerne er som udgangspunkt også interesserede i genbyg og
i at ressourcerne udnyttes bedst muligt. Der skal bare være balance
i det økonomisk.

			3.

Anerkend, at samskabelse med frivillige om genbyg
kræver koordinering, instruktion og mange kopper kaffe
Forsøgsprojektet har vist, at kombinationen af høje ambitioner
og store forventninger til både genbyg og til samskabelse med
frivillige har bidraget til at komplicere byggeprocessen. Det
anbefales derfor, at der tidligt tages stilling til, om ambitionerne
for samskabelse står mål med de ressourcer, der er til rådighed til
at hjælpe samskabelsen på vej. Hvis samskabelse med frivillige om
genbyg skal lykkes, så kræver det en høj grad af koordinering og tid
til instruktion af de frivillige. Hvis det forventes af håndværkerne,
at de skal inddrage frivillige i arbejdet med genbyg, skal det være
beskrevet som et krav i udbudsmaterialet – herunder særligt,
hvordan sikkerheden omkring de frivillige varetages, og at de
introduceres til de almindelige regler for en byggeplads. Og så er
det, som i alle andre samskabelsesprojekter, vigtigt at have sig
for øje, at frivillige har forskellige forudsætninger og forskellige
muligheder for at bidrage – og at værdien af deres bidrag bliver
størst, hvis der er en koordinator, en byggeleder og eller en
instruktør/guide, som kan hjælpe med at gøre opgaven konkret og
afgrænset for den enkelte, der vil bidrage med sin tid og indsats til
genbyg-projektet.

			4.

Brug genbyg som en anledning til at skabe
socialøkonomiske jobs
Genbyg-projekter rummer delopgaver, som kan omsættes
til socialøkonomiske jobs. Det kan være arbejdsopgaver, der
omhandler sortering og klargøring af genbyg materialer – det
kan være afrensning af mursten, nedpakning og transport
– eller det kan være systematisering og tilpasning af genbygmaterialer til standard dimensioner, så de lettere kan indgå fx som
bygherreleverance i et andet offentligt byggeri. Det kan også være
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arbejdsopgaver, der knytter sig til bemanding af en ny genbyg-plads
eller som ekstra hjælp hos nedrivningsfirmaerne. Inspiration til
projekter, som har fokus på den social-økonomiske dimension af
bæredygtighed og genanvendelse af materialer kan findes sidst i
rapporten.

			5.

Sæt håndværkeren og håndværket i centrum – og læg en
plan for genbyg
Selvom det for en murer ikke betyder så meget, om det er en
genbyg-mursten eller en ny mursten, han bygger med, så er
erfaringen fra forsøgsprojektet, at genbyg alligevel kræver mere af
håndværkeren og håndværket, end traditionelle byggeprocesser gør.
Ofte er genbyg materialer ikke dimensionerede og sorterede på en
måde, hvor de kan indgå ligeså rationelt og effektivt i en traditionel
byggeproces som de materialer, vi køber i byggemarkedet. Det kan
udfordre håndværkeren i forhold til at kunne planlægge og udføre
sit arbejde godt og effektivt. Derfor er det en anbefaling fra nogle
af de håndværkere, som har bygget Byens Hus i Mørke, at der skal
ligge en detaljeret plan for, hvordan genbyg-projekterne skal indgå
i byggeriet, inden byggeprocessen går i gang. Ellers går der for
meget tid med det på pladsen. Håndværkerne vil gerne bidrage,
hvis der på forhånd er klare aftaler om rammen. Genbyg indeholder
et potentiale i forhold til inddragelse af håndværkeruddannelser,
f.eks. direkte som led i et skoleforløb eller indirekte som rådgivere.

			6.

Skab et system for genbyg – og gør genbyg til en 		
god forretning for hele værdikæden
I forsøgsprojektet blev der etableret en genbyg-plads i den
begrænsede periode, forsøget stod på. Hvis genbyg-forsøget skal
skaleres op til et niveau med en større miljømæssigt bæredygtig
effekt, vurderes det, at det kræver meget mere systematik, særligt
i forhold til lagerstyring og overblik over genbyg-materialernes
beskaffenhed, deres dimensioner og tilstand. Der skal en mere
industrialiseret og systematiseret løsning på banen, hvor det ikke
er frivillige, der sorterer og klargør materialerne til brug, men
at den del effektiviseres og evt. klares af maskiner. Løsningen
skal hjælpes på vej af kommunen gennem et samarbejde mellem
kommune, renovationsvirksomhed, nedbrydningsfirmaer og andre
virksomheder, f.eks. større murer- eller tømrervirksomheder, som
har genbyg materialer, maskiner, eller andre ydelser, der spiller ind
i værdikæden, og som kan sætte gang i genbyg-systemet i en større
skala.

			7.

Det lokale har en betydning i forhold til genbyg

			8.

Tilskynd genbyg i forbindelse med privat
bygningsforbedring gennem byfornyelsesstøtte

I forsøgsprojektet blev det bekræftet, at det har en positiv
betydning, at genbyg-materialerne kommer fra lokalområdet.
For nogle af de frivillige var det mere meningsfuldt at bidrage til
projektet, fordi de materialer, de skulle bidrage til at klargøre,
havde en relation til Mørke. Anvendelsen af lokale genbygmaterialer har også bidraget positivt til bygningens identitet og
fortælling, ligesom det frivillige aspekt har tilført en social værdi
og et større ejerskab til projektet. I forsøgsprojektet i Mørke
blev valgt lokale håndværkere ud fra en idé om, at det ville være
lettere for de frivillige at få hjælp, når det blev deres tur til at
færdiggøre byggeriet, når håndværkere var i nærheden. Det er til
dels blevet bekræftet. Man kunne også have valgt håndværkerne
ud fra erfaring eller interesse for genbyg. I forhold til ressourcer
til transport har det haft betydning, at såvel håndværkere som
materialer er fundet lokalt.

Byfornyelsesmidler kan anvendes som tilskud til nedrivning og
som tilskud til bygningsforbedring. Men kan byfornyelsesmidlerne
også anvendes til nænsom nedrivning, når byggematerialerne
skal anvendes til bygningsforbedring af byens øvrige huse?
Forsøgsprojektet satte sig for at afprøve dette, samtidig med
at frivillige blev inddraget i bygningsforbedring af private
ejendomme. I forsøgsprojektet bidrog frivillige bl.a. til privat
bygningsforbedring i forbindelse med den indvendige nedbrydning
af en ejendom, hvor gulvbrædder og lofter var doneret til Byens
Hus. Der er ikke noget i byfornyelsesloven, der forhindrer, at
byfornyelsesmidlerne kan anvendes til genbyg, og Syddjurs og
andre kommuner kan tilskynde til genbyg, ved at prioritere tilskud
til nænsom nedrivning, hvor byggematerialerne recirkuleres som
genbyg, og ved at prioritere tilskud til bygningsforbedring med
genbyg materialer.

			9.

Gør genbyg til et dogme
I områdefornyelsen i Mørke blev genbyg gjort til et dogme, som
alle delprojekter skulle holdes op imod. Arbejdsgrupperne skulle
spørge sig selv: Kan vi bruge genbyg-materialer til det projekt, vi
arbejder med? Dogmet betød, at der blev brugt genbyg-materialer
i 4 ud af 5 delprojekter i områdefornyelsen – herunder gamle
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eller genbyg fortovsfliser som belægningssten ved multibanen og
de unges mødested, og et rigtigt fyrtårn, som har fået et nyt liv i
Mørkes hovedgade. Dogmet var dermed med til at fremme graden
af genbyg - ikke kun i genbyg-projektet Byens Hus, men også i det
samlede områdefornyelsesprojekt.

			10.

Del viden og inspiration om genbyg i netværk – og vær
med til at tage de næste skridt
Selvom der i dag er mere viden og flere erfaringer med genbyg end
for nogle år tilbage, hvor forsøgsprojektet i Mørke startede ud, så
er der stadig brug for videndeling og inspiration til, hvordan vi kan
tænke genbyg ind i den grønne omstilling i Danmark og arbejde
mere strategisk med genbyg i kommunerne. En vej til at accelerere
udviklingen og skalere erfaringerne fra forsøg til flere genbygprojekter, er at blive ved med at dele viden og inspiration om genbyg
i de netværk, der arbejder med cirkulær økonomi og genanvendelse
af byggematerialer. Se en liste over nogle af disse netværk på næste
side.
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06. Inspiration

www.cirkularitycity.dk
www.compashedensted.dk
www.vcøb.dk (Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet)
Ressourcekortlægning af bygninger: Smith, K.H. et al. (2018)
Ressourcekortlægning af bygninger, Miljøprojekt 2006,
Miljøstyrelsen (https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/04/978-87-93710-05-4.pdf)
www.sustainablebuild.dk
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