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Er genbrugsmaterialer lige så holdbare
som nye materialer? 

Manglende viden og dokumentation skaber usikkerhed. Derfor har denne fortælling en 
særlig mission, nemlig dokumention af genanvendesesindsatsens robusthed og 
dokumentation af, at genanvendte materialers holdbarhed og egenskaber efter 30 års 
indbygning fuldt ud besidder samme kvalitet som tilsvarende nye materialer.

Erik K. Lauritzen
Januar, 2022



Parter og roller i projektet
• Golder A/S (i dag WSP): Planlægning, koordinering, dataindsamling og formidling
• Øllgaard Rådgivende Ingeniører A/S: Tilstandsvurderinger

• TRE Rådgivende Ingeniører og Biologer: Dokumentation og rapportering
• Lauritzen Advising: Historisk information samt forord
• FSB: Erfaringer med de genanvendte materialer i Det genanvendte hus i København

• Civica: Erfaringer med de genanvendte materialer i Genbrugshus i Odense
• Andelsboligforeningen Odinsgaard: Erfaringer med de genanvendte materialer i 

Genbrugshus i Horsens
• Realdania: Finansiering
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Formål 

Formålet med nærværende projekt:
• at undersøge om huse bygget af genbrugte og 

genanvendte materialer i længden holder lige så godt 
som huse bygget af nye materialer
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Baggrund
• 3 huse opført i 1990’erne
• Opført som tidstypiske beboelseshuse
• Efter datidens byggetekniske principper
• Opført på initiativ af den almennyttig boligsektor og blev som 

demonstrationsprojekter støttet og afrapporteret af 
Miljøstyrelsen

• 80-90 % genanvendte og genbrugte materialer (målt i vægt)
• Tilslag i beton
• Mursten
• Tagtegl
• Skifer
• Trækonstruktioner
• Træ til gulve
• Køkkenelelenter
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De Genanvendte Huse

Horsens
• Vimmelskaftet, Horsens
• Projektperiode 1991-

1992
• Etplans byhus
• 3 lejeligheder
• 234 ton genanvendte

materialer

København
• Korsgade, København
• Projektperiode 1990-

1994
• 6 etager + kælder
• 17 lejligheder
• 873 ton genanvendte

materialer

Odense
• Georgsgade, Odense
• Projektperiode 1991-1993
• 2 etager + kælder
• 14 boliger
• 801 tons genanvendte 

materialer
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Det genanvendte hus i Odense

Formål
Projektering og opførelse af 
almennyttig boligbyggeri.

Størst mulig brug af genanvendte 
materialer.

Der blev lagt særlig vægt på renere
teknologi i undersøgelserne af de 
genanvendte materialer. Herunder
fremskaffelse og oparbejdning.

Beskrivelse
• Hovedsageligt anvendt genavendte 

bygningsmaterialer fremskaffet og 
genanvendt ved selektiv nedrivning af 
lokale bygninger.

• Materialer  skulle leve op til samme 
krav og standarder som nye materialer.

• Udarbejdet specifikationer for 
genbrugsmaterialer.

• Udarbejdet kontrol- og 
kvalitetssikringsplan med 
kontrolprocedurer til anvendelse ved 
udpegning, udtagning, oparbejdning og 
levering af genanvendte materialer.



Det genanvendte hus 
i Odense



Hvad siger driftsansvarlige?

 Ingen oplevelse om noget usædvanligt i forhold til holdbarhed, tilstand 
eller drift. 
 Vedligeholdelsesbudgetter adskiller sig ikke fra bygninger med nye 

materialer.
 Følelse af stolthed  



Hvad siger beboerne? 

De genanvendte byggematerialer 
nævnes ofte til beboermøder, hvilket 
skaber glade og social stolthed, 
særligt bland de unge beboere.  

Glæder mig hver gang jeg 
kører forbi lufthavnen og 
tænker "der kommer min 
bolig fra"



Genbrug af kvalitetssikrede materialer 

De fleste materialer fremstår i god stand 30 år efter og har ikke krævet vedligeholdelse 
udover det sædvanlige. 
Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at de undersøgte materialer har været 
underlagt omfattende kvalitetssikringsplaner og kontrolprocedurer mhp. at sikre 
kvaliteten af materialerne. 

Mange materialer har skulle leve op til samme krav som traditionelle byggematerialer. 



Tagbeklædning
Der er i det genanvendte hus anvendt 
både naturskifer (Odense), tagtegl 
(København) og vingeteglsten (Horsens) 
som tagbeklædning. 

Proces nedtagning og sortering  
Selektiv nedrivning, udpegning, 
udtagning, sortering, rensning 

Kvalitetskrav
Hele stykker uden tydelige 
revner eller brud.

Byggeproces
Tagstener fastgjort med nakkebindere 
fremfor oprindeligt med ståltråd og 
søm.



Konstruktionstræ

Kvalitetskrav
Styrke K18 iht. DS 413
Træet skal være for råd og 
svamp. 

Konstruktionstræ anvendt i tagkonstruktionen, inkl. kviste, 
lægter, loftforskalling, glasoverdækket trækonstruktion i 
trappetårn og gangbro.

Byggeproces
Hårdere end nyt træ, hvilket har stillet større krav til det 
udførende arbejde på værkstedet eller byggepladsen. Gamle 
søm ved opsavningen har også medført udfordringer ved 
oparbejdning. 

Proces nedtagning og 
sortering 
Selektiv nedrivning. 
Afrensning. udpegning, 
udtagning, sortering, 



Facadetegl – Rensede mursten  
Proces nedtagning og sortering  
Selektiv nedrivning, udpegning, 
udtagning, sortering, 
prøvetagning, mærkning og 
oparbejdning. 

Kvalitetskrav
Hele sten uden skader
Facadetegl: stenklasse 22
Indervægstegl. stenklasse 22

Byggeproces
Særlige tiltag, som fx afretning af 
skæve sten eller brug af ekstra stærk 
maling ifm. byggearbejdet. 
Der blev indmuret ca. 10 stk. ikke-
brændte sten, som måtte udskiftes.



Gulvbrædder

Kvalitetskrav
Gennemgået for svamp og 
borebiller.

Proces nedtagning og 
sortering  
Selektiv nedrivning. 
udpegning, udtagning, 
sortering, oparbejdning. Byggeproces

Brædder afhøvlet på 
tidligere bagside og udført 
med ny fer og not inden 
udlægning.
Overfladebehandlet.

”Et af de materialer, som i den genanvendte huse kunne ses at 
være en fordel, var brugen af brugte fyrretræsgulvbredder, hvor 
man kunne se at de allerede har svundet sig, det, de skal. Det 
betyder at der ikke kommer lige så meget snavs i revnene 
mellem fer og notsamlingen på genbrugte gulvbrædder”. 



Indvendige døre

Kvalitetskrav
Træet skal være fri for råd 
og svamp. 

Proces nedtagning og 
sortering  
Selektiv nedrivning. 
Afrensning. 

Byggeproces
Nye beslag låsekasser og greb. 
Døre og karme er afrenset, spartlet, grundet, slebet, 
grundet og malet inden indbygning



Nedknust beton og tegl som tilslag 

Kvalitetskrav
Dansk Betonforenings 
anvisning for 
genanvendelsesmateriale
r i beton. 
Kornstørrelse

Proces 
nedtagning og 
sortering  
Selektiv 
nedrivning. 

Byggeproces
Tilslagsmateriale med høj
absorption og behov for forvanding, særligt i 
frostvejr. 

In-situ støbning af fundament, kælder, terrændæk og etagedæk, samt til 
præfabrikerede betonelementer til væg og dækkonstruktioner.



Kvalitet i genbrugsmaterialer 



Kvalitet skabes igennem alle led i værdikæden 

Bygning
(inden 

genbrug) 
Nedrivning Håndtering Opbevaring 

Byggeproces
(genbrug) 

Dokumentation 



Levetiden kan beskrives som bygningsdelens 
a. Tekniske levetid 
b. Funktionelle Levetid 
c. Økonomiske levetid 
d. Æstetiske levetid 

Kvalitet = Holdbarhed = Levetid  



Kvalitet er graden opfyldelse af brugers forventninger 



Er det rimeligt at sammenligne  genbrugsmaterialer
med nye materialer? 

Er det ikke brugerens forventning til holdbarhed som er
afgørende?  

25 år 50 år 

GENBRUGS
TEGL ?



SPØRGSMÅL ? 
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