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Vores nye vision har betydet et farvel til den traditionelle tankegang om, at produkter og materialer er til for blive brugt og derefter 

smidt væk til fordel for implementeringen af cirkulær økonomi som omsluttende ramme og gennemgribende mindset i hele vores produktion. 

I forlængelse heraf blev en af verdens strengeste miljøcertificeringer introduceret til kvalitetssikring af driften og produkterne og som innovationsværktøj i udviklingen af nye produkter.
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Vi tror på, at visioner, innovation, viden 
og åbne partnerskaber kan bane vejen 
for en bæredygtig udvikling i byggebran-
chen, og vi tror på, at de materialer, der 
har været grundlaget for vores bygninger 
i århundreder kan igen skal i centrum for 
den udvikling.

Vi er Danmarks eksperter i bevaring. I mere end 40 år har vi restaureret 
og bevaret landets vigtigste byggekulturarv og bevaringsværdige og 
fredede bygninger. Det er byggerier og huse, der har stået i århundred-
er og som vil blive stående mange år endnu, så længe vi sørger for den 
rette vedligeholdelse med de rette materialer. Det kan man ikke sige 
om mange af de bygninger, der opføres i dag. De bygges til forældel-
se: Holdbarheden på moderne byggematerialer er ofte korte, og i en 
verden, hvor byggebranchen gør krav på store dele af jordens ressour-
cer, står for mere end halvdelen af klodens energiforbrug og hvor mere 
end 10 procent af de årlige dødsfald på globalt plan skyldes indendørs 
forurening, er det tid til at gøre op med den tankegang. 

Derfor skyder vi nu vores arbejde og håndværk ind i det 21. århundre-
de, så vores viden om naturlige materialer og kvalitetsbyggeri danner 
grundlag for en cirkulær forretningsmodel og en kamp for en bære-
dygtig byggebranche. For vores produktion betyder det blandt andet, 
at alle vores kalkprodukter og -farver nu er uden skadelige stoffer, at 
vores mørtler kan genanvendes og at vi får vores strøm fra vedvaren-
de energi i form af to vindmøller. Det betyder, at vi nu kæmper for at 
skabe partnerskaber, der kan rydde vejen mod et 100% genanvende-
ligt byggeri, hvor vi stopper brugen af materialer med kort levetid og 
fyldstoffer og kemikalier, vi ikke kender konsekvenserne af, til fordel for 
bæredygtige produkter, der kan skilles ad og bruges igen og igen, så 
nutidens ressourcer bliver til fremtidens sunde, åndbare og miljøvenlige 
byggeri.

For kalkmørtlen er i bogstaveligste forstand det, der holder vores 
bygningsarv sammen, og med en cirkulær produktion kan kalk nu også 
danne grundlag for fremtidens bæredygtige kvalitetsbyggeri, hvor vi 
opfører bygninger, som er bygget af materialer, der er åndbare og kan 
anvendes igen og igen. Det er bygninger bygget af naturlige råstoffer 
i høj kvalitet, der hverken skader vores miljø, udpiner jordens ressourcer 
eller sætter menneskers helbred på spil. Det er den rejse, vi nu inviterer 
dig til at blive klogere på og tage del i, og det er det, vi kalder at bygge 
varig kultur. 

Vi håber, du vil læse med.

Rasmus Jørgensen, CEO KALK A/S
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Ressourcer
Vi bygger som aldrig før. Frem mod 2050 vil antallet af mennesker, der bor i byer, stige mellem 2,5 og 3 milliarder, 
og eksempelvis Kina har brugt mere beton de sidste tre år, end USA har brugt hele forrige århundrede.

33%
Bygninger står for en tredjedel af verdens 

ressourceforbrug, inklusiv tre milliarder tons 
råmaterialer hvert år.

20%
Bygninger forbruger en femtedel 

af klodens tilgængelige vand.

55%
55 procent af det træ, vi fælder til andet 

aend brændsel, bruges til bygninger.

Affald
Vi bygger til forældelse. Langt størstedelen af vores nuværende bygninger er bygget, så materialer ikke kan genanvendes, 
og cirka 40% af verdens faste affald kommer fra nedrivning eller opførelse af byggninger.

Energi
Byggeri og bygninger fylder i vores energiregnskab – og det handler ikke kun om forbruget af råmaterialer. 
Ofte går der lige så meget energi til at opføre en bygning, som der forbruges under hele byggeriets levetid.

3.500.000 mursten
I dag genanvendes cirka 3,5 millioner mursten om 
året. Vi kunne genbruge cirka 47,3 mio. sten per år 

og tilsvarende kilo mørtel. Det tal kunne være 
35% højere, hvis alt var bygget med kalkmørtler.

2.500.000 ton 
I Danmark smides ca. 

2.500.000 ton bygningsaffald ud hvert år.

30%
Byggeriet står for 30% af den samlede 

affaldsmængde i Danmark.

24%
Byggeriet udleder 24% af verdens CO2.

40%
Bygninger står for 40% 

af Europas energiforbrug.

Reduktion 
Byggeriet er den sektor, hvor det er mest 
kosteffektivt at reducere energiforbruget.

Sundhed
Vi lever hele vores liv i bygninger. I den vestlige verden bliver omkring 21 af døgnets 24 timer brugt indenfor, 
og på globalt plan er indendørs forurening årsag til 11% af de årlige dødsfald. 

58.000.000.000
I USA estimeres det, at bygningsrelateret 

sygdom koster omkring 58 mia. dollars årligt.

1.000.000
Antallet af allergiramte danskere stiger 

voldsomt. Ca. 1 mio. danskere har allergi, 
og over det kommende årti vil endnu en 

million blive ramt.

Kilder: Astma-Allergi Danmark, Sustania Sector Guide: Exploring the sustainable buildings of tomorrow, Gamle Mursten, 
National Wetlands newsletter 33, Energistyrelsen: Bæredygtigt Byggeri, Atlas of Urban Expansion 2012.

Derfor har 
byggeriet 
brug for
bæredygtige 
løsninger

X 5
Luftforureningen indendørs er ofte 
2,5 til 5 gange højere end udenfor.
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Det står efterhånden klart for de fleste, 
at vores nuværende produktionsform 
medfører et enormt pres på vores miljø. 
Menneskeskabte problemer som forure-
ning, mangel på naturressourcer, klima-
forandringer og tab af biodiversitet giver 
anledning til selvransagelse hos mange 
virksomheder, og der søges efter en om-
stilling af vores samfund og produktion 
til en reelt bæredygtig model. 

Af Lasse Fenhann Lind, 
Arkitekt hos GXN og formand for CradlePeople

Byggebranchen er en branche med et notorisk stort miljøaftryk og har derfor 
naturligt et medansvar for at medvirke til bud på varige løsninger. Vi ser da 
også en stigende erkendelse af, at mange af de miljøudfordringer vi har 
i det industrialiserede byggeri, i bund og grund handler om uigennemtænkt 
design. Der er ingen arkitekt, designer eller producent, der ønsker giftige 
affaldsdepoter, ”øer” af plastik i oceanerne eller huller i ozonlaget. Disse ting 
er uønskede bivirkninger af en forældet produktionsform, som vi må bevæge 
os væk fra med mere holistisk designede byer og bygninger.

Ønsker og krav om en bæredygtig arkitektur er således ved at ændre bran-
chens praksis og den måde vi opfatter arkitekturens rolle i verden på. Dette 
skaber et stigende pres for at finde miljørigtige løsninger, der samtidig skal 
fastholde den kunstneriske og sanselige kvalitet i arkitekturen. Der tegner sig 
en række helt nye spørgsmål til arkitekter, materialeproducenter og andre 
byggefolk om, hvordan vi vil forvalte vores produktion med tanke for fremti-
dige generationer.

Spørgsmål som: Kan vi skabe bygninger, der producerer mere vedvarende 
energi, end de bruger? Kan bygninger rense vand og øge biodiversiteten? 
Kan nutidens bygninger være sunde materialedepoter for fremtidens gene-
rationer? Kort sagt: Kan byggebranchen blive en del af løsningen i stedet for 
problemet? 

Fra driftenergi til livscyklusdesign
Der har i lang tid været et stort fokus på byggeriers energiforbrug under 
drift, og hvorpå man via højisolerede facader og vedvarende energiprodukti-
on kan nedsætte byggeriets CO2-fodaftryk. I takt med at energiforbruget til 
drift optimeres, kan vi allerede nu se bygninger, som er energineutrale under 
drift. Men en bygning har ikke kun konsekvenser på det sted, den er placeret, 
og i den tid den bruges. Der findes både et før- og efterliv for byggemateria-
ler. Materialerne kommer et sted fra, og de skal et sted hen.

Hvordan sikrer vi et cirkulært system i byggeriet, så de materialer, vi bruger 
i dag, også er tilgængelige for fremtiden? Et system, hvor bygninger og byer 
er en del af symbiotiske kredsløb uden affald, ligesom man ser det i naturen. 
Det er tanker som disse, der i øjeblikket inspirerer mange, eksempelvis 
i bevægelser som den cirkulære økonomi.

Der tegner sig således en ny og mere holistisk tilgang til arkitektur og bygge-
ri. Heri er der, udover sociale og økonomiske aspekter, et fokus på miljøpå-
virkning i henhold til både produktion, drift og genanvendelse. Dette fokus 
på byggeriets livscyklus formaliseres i bygningscertificeringsordninger såsom 
DGNB og materialemærkninger som Cradle to Cradle, der i stigende grad 
anvendes som redskaber til at vurdere holistisk bæredygtighed og arkitekto-
nisk kvalitet. Og det giver netop god mening at se på hele byggeriets proces: 

Fra et jomfrumateriale udvindes, til en bygning rives ned, og materialerne 
fortsætter deres rejse. For når vi ser på håndtering af materialer i byggeriet 
i dag, tegner der sig et noget broget billede. Byggeriet står således bag en 
anseelig del af det affald, der årligt produceres i Danmark, ca. 30 procent, og 
selvom en stor del genbruges, er det oftest i en proces, hvor råmaterialerne 
gradvist devalueres for til sidst at ende i deponi eller som afbrænding. 

I denne downcycling sker der et enormt værditab både økonomisk og mil-
jømæssigt. I dansk byggeri siger vi med stolthed, at vi genbruger 87 procent 
af alt byggeaffald. Dette er udtryk for vægt, ikke for kvalitet eller økonomisk 
værdi. Eksempelvis bliver beton fra nedrevet byggeri kværnet til vejfyld. 
Genbrugte betonskærver har en gennemsnitlig værdi på 35 kroner per ton, 
hvilket er 50 gange lavere end gennemsnitsværdien for nye betonelementer. 
På samme måde bliver næsten alt byggeaffald i dag bearbejdet til bestandde-
le af meget lav værdi.
En væsentlig årsag til dette er, at det ofte simpelthen ikke er blevet overve-
jet, hvordan en bygning i fremtiden skal tages fra hinanden igen. Og vi ved 
ikke, hvordan vi værdisætter materialer i et tidsperspektiv, der spænder op til 
50 år eller længere.

Materialer i kredsløb
I fremtiden bliver vi nødt til at anskue materialer, som noget der har et fort-
sat liv, længe efter vores eget er afsluttet. Dette kan kun gøres ved at se på 
alle skalaer, lige fra den mikroskopiske, hvor materialer må have en sund kemi 
for mennesker og miljø, til den store systemiske skala, hvor der i fremtiden 
skal udvikles en omfattende infrastruktur for indsamling og redistribuering 
af byggematerialer. Et centralt element i dette er, hvordan vi allerede i dag 
bygger materialer sammen. Hvis vi kan bygge på en måde, hvor materialer 
kan tages fra hinanden igen i fremtiden, og samtidig undgå skadelig kemi, 
er vi nået langt.

’Design til adskillelse’ er en holistisk designtilgang, hvor hensigten er at gøre 
en given vare let at skille ad i alle dens enkelte komponenter. Denne frem-
gangsmåde er en hjørnesten i den cirkulære økonomi, fordi det muliggør, at 
de forskellige komponenter kan passe ind i lukkede materialekredsløb, hvor 
de kan genbruges, samles og genanvendes til nye produkter af tilsvarende 
eller højere kvalitet. Principperne bag ’Design til adskillelse’ er blandt andet, 
at der foretrækkes mekaniske samlinger frem for eksempelvis limede eller 
støbte, og at samlinger placeres, så de er let tilgængelige. Herudover foku-
seres der på anvendelsen af sunde materialer, der vil være værd at genbruge 
i fremtiden, samt ensartede modulære elementer med mulighed for direkte 
genbrug. 

Inspiration fra fortiden
På mange måder er denne tilgang til materialer ikke ny, og hvis man kigger 
tilbage i tiden, kan man se, at det, at materialerne kunne skilles ad og bruges 
igen,  spillede en rolle i byggeri førhen. I Danmark har eksempelvis bindings-
værkskonstruktion traditionelt været det mest udbredte system til at bygge 
med træ og murværk. Fremgangsmåden tillod relativ nem demontering på 
grund af anvendelsen af trædyvler, der forbandt de forskellige komponenter i 
konstruktionen, samt kalkmørtel, der tillod genanvendelse af de murede ele-
menter. Designet var fleksibelt, og de forskellige komponenter kunne være 
præfabrikerede og sammensat til et stærkt modulært konstruktionssystem.

Dette gav mulighed for let at tilføje eller aftage bygningsdele uden at æn-
dre den samlede karakter af bygningen. Det resulterede også i, at mange 
bygninger blev skilt ad og samlet igen andre steder. Systemet blev således 
spredt over hele Europa, hvilket resulterede i at forskellige lande og regioner 
udviklede forskellige stilarter og mønstre forårsaget af tilpasning til lokale 
ressourcer. Med fremtidens ressourceknaphed på vigtige materialer såsom 
eksempelvis stål og kobber, kan denne tilgang vise sig at blive relevant igen. 
Denne nøjsomme og omhyggelige tilgang til materialer, skal vi lade os inspi-
rere af i fremtiden.

Måske er det netop traditionelle og naturligt genanvendelige materialer 
såsom kalk, behandlet og effektiviseret i et industrialiseret produktionsappa-
rat, der er fremtiden for det cirkulære byggeri? Vi er kun lige startet, men jeg 
tror på, at byggebranchen går en cirkulær fremtid i møde.

Om Lasse Fenhann Lind
Lasse Fenhann Lind er arkitekt og specialist i implementeringen af metoder til at sikre bæredygtigheden i byggerier. 

Han har medvirket til bøger om bæredygtighed i byggebranchen, og han er formand for miljøorganisationen CradlePeople. Et nyt paradigme i byggebranchen: 
Materialer i kredsløb

”Design til adskillelse
er en holistisk designtilgang, 

hvor hensigten er at gøre en given vare 
let at skille ad i alle dens enkelte komponenter.”

Lasse Fenhann Lind
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1960 markerer et skelsættende år i dansk byggeskik. 
Mere end 800 års byggeskik måtte vige for nye materialer 

og teknikker drevet frem af industrialiseringen. Det fik store konsekvenser 
for vedligeholdelsen og bevaringen af landets ældre bygninger.

1960

Af Søren Vadstrup, Arkitekt m.a.a.

Efter mere end 800 år med en velforankret dansk materialetradition 
og byggeskik kan man kan tale om et relativt brat brud omkring 1960, 
hvor en række nye materialer og byggeteknikker fortrænger de klas-
siske. Før 1960 dominerede kalk, teglsten og kalkning, og efter 1960 
dominerer cement, beton, gipsplader, spånplader og plastikmaling. 
Indflydelsen har været markant. Både i forhold til nybyggeri og i forhold 
til vedligehold, reparation og restaurering af gamle bygninger. 

I forlængelse af den industrielle og teknologiske udvikling forsøgte man 
i 1950’erne og 1960’erne at blande portlandcement i selve kalkmørtlen. 
Derved fik man den såkaldte KC-mørtel, hvorved mørtlen og murvær-
ket blev stærkere og mere vandtæt. KC-mørtlen tillod desuden at mure 
op med større hastighed, da mørtlen hærdede hurtigere. 

De nye materialer virkede lovende for nybyggeriet, og i 1966 gen-
nemførtes et nordisk forskningsprojekt, der skulle sammenligne den 
lufthærdende kalkmørtel (K-mørtel) med cementmørtel (C-mørtel) og 
den vandhærdende portlandcement-mørtel (KC-mørtel). Her konklu-
derede man blandt andet, at kalkmørtlen havde for ringe styrke, og at 
cementmørtlen var for vanskelig at arbejde med i forhold til svind og 
fugttilførsel. Man endte derfor med at anbefale den mindre Portlandce-
mentholdige KC-mørtel i den nye danske Murværksnorm, der blev 
indført fra 1969. 

At kalkmørtel skulle være for svagt til nybyggeri er en tankevækkende 
konklusion, når man ser på, at det allerstørste murede byggeri, vi har 
i Norden, er den cirka 6 meter høje, 2,5 meter tykke og 4 km lange 
’rest’ af Valdemarsmuren fra 1170’erne, der introducerede teglstensar-
kitekturen i Norden. Roskilde Domkirke og klosterkirkerne i Ringsted 
og Sorø, ligeledes fra 1170’erne, hører desuden stadig til de største 
og mest imponerende murede huse i landet, kun overgået af 
Christian den 4.’s Bryghus i København fra 1608 for den nedre del og 
1736 for den øvre, samt Københavns Rådhus fra 1898. Alle er bygget 
af mursten med kalkmørtel som bindemiddel.

Den forfejlede konklusion om kalk og indførelsen af KC-mørtlen 
markerer et brud med den klassiske materialetradition og brugen af 
de klassiske kalkmørtler. Og dette brud har ført en række uheldige 
konsekvenser med sig.

Materialernes varighed
Selvom det i 1960’erne blev både billigere og hurtigere at opføre 
nybyggeri med moderne materialer, har der sidenhen vist sig en række 
ulemper, herunder materialernes – og dermed bygningernes – holdbar-
hed.

Forskning viser, at byggematerialer, bygningskonstruktioner og hånd-
værksmetoder fra før 1960 har meget lange levetider. Vi kan foreløbigt, 
ud fra konkrete erfaringer 1:1 på vore breddegrader, bevise, at mur-
stensfacader kan holde i 850 år, tagværker af fyrretræstømmer 
i 750 år, tagsten af tegl i 300 år, vinduer af kernetræ i 400 år, rudeglas 
i 400 år, essesmedet smedejern i 400 år, udvendigt, ubehandlet ege-
træ (spejlskåret) i 350 år, bindingsværk i 300-400 år, støbejern i 250 
år, udvendige, linoliemalede bræddebeklædninger i 250 år og udven-
digt puds af kalk i 150 år. En undtagelse for en lang levetid i de klassiske 
materialer finder vi i stråtage, skorstenspiber og paptage, der kun kan 

holde i henholdsvis 50 og 100 år, før de må udskiftes. Heroverfor 
står de nye byggematerialer som beton, gasbeton, puds af KC-mørtel, 
trykimprægneret træ, der allerede må udskiftes eller gennemgribende 
repareres efter 50 til 60 år. Termovinduer af træ, plastik og træalu kan 
kun holde i 40 til 50 år, termoruder i 18 til 20 år og pålimede sprosser 
i 10 til 15 år. De bedste af de nye materialer er således lige så holdbare 
som de ringeste af de klassiske materialer. 

De klassiske materialer fra tiden før 1960 har vist sig – ved tidens 
ubarmhjertige afprøvning – at være de nye materialer langt overlegne, 
når det kommer til at bygge holdbart.

Brug klassiske materialer til bygninger fra før 1960
Men det er ikke kun i nybyggeri, at indførelsen af de nye materialer har 
haft stor negativ indflydelse på varigheden. I forhold til vedligehold, 
reparation og restaurering af bygninger opført før 1960 har de nye 
materialer i mange tilfælde ligeledes betydet en forringelse i kvalitet 
og varighed. Der er desværre mange arkitekter, håndværkere og 
husejere som tror, at man sagtens kan bruge de samme materialer og 
håndværksmetoder, som man bygger nye huse med i dag til, at vedlige-
holde, reparere, restaurere og transformere bygninger opført før 1960. 
 
Det betyder for det første, at kombinationen mellem de originale dele 
og de ny-istandsatte overflader fremtræder rodet, uægte og dishar-
monisk, og for det andet, at der med usvigelig sikkerhed og efter kort 
tid opstår fugtskader i husets materialer, overflader og konstruktioner, 
så træet rådner og maling og puds skaller af. Faktisk opstår de mest 
alvorlige tekniske og æstetiske skader på bygninger ældre end 1960 
på grund af anvendelsen af uhensigtsmæssige materialer, metoder og 
konstruktioner til vedligeholdelsen og istandsættelsen, og ikke – som 
mange tror – nedbrydning fra vejr og vind, frost og tø.

Man kan spørge sig selv, om det virkelig kan passe, at vi her, efter at 
have brugt kalkmørtel i 950 år med gode resultater i form at tusindvis 
af stadigt stående murede bygninger i fin stand og lang restlevetid, må 
kassere kalkmørtlen som alt for svag, som Murværksnormen fra 1969 
tilsiger?

I Nordisk Forum for Bygningskalk, der netop har rundet de 15 år, har vi 
arbejdet meget med kalkens egenskaber i forhold til andre bindemidler. 
I det arbejde er vi blevet opmærksomme på egenskaberne for det sand, 
man blander i mørtlen, herunder fordelingen af meget fine og grove 
sandkorn - den såkaldte kornkurve. På et medlemsmøde i Raadvad 
i februar 2012 præsenterede vi blandt andet en række forsøg på DTU, 
hvor kalkmørtler med en korrekt kornkurve blev testet i forhold til 
forskydningsstyrken. 

Det viste sig her, at kalkmørtlen kunne opnå samme styrke som en KC 
50/50/750 normmørtel, og at kalkmørtlens styrke udvikler sig overra-
skende hurtigt under murerarbejdet. Allerede efter to timers hærdning 
har den opnået 25 procent af sin samlede styrke efter fire uger. Nye 
forsøg på DTU har vist, at kalkmørtel, med en korrekt kornkurve, kan 
opnå en tilstrækkelig styrke og andre egenskaber til at opfylde kravene 
i Murværksnormen til et muret enfamiliehus. 

Der er dermed gode tekniske, æstetiske, håndværksmæssige og øko-
nomiske grunde til – efter cirka 50 års pause – igen at bygge huse med 
bærende konstruktioner i murværk med kalkmørtel.

Om Søren Vadstrup
Søren Vadstrup er arkitekt med bygningsrestaurering som speciale. Han har skrevet en række bøger om emnet og beskæftiget sig dybdegående 
med restaurering og vedligehold af historiske bygninger i Danmark. Søren Vadstrup er i dag forsker, underviser og formidler på Center for Bygnings- 
bevaring i Raadvad og forskningslektor på Kunstakademiets Arkitektskole.
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Vi skal passe bedre på vores 
bevaringsværdige bygninger

”Jeg ønsker, at vi skal kunne være stolte af vores fag. Håndværkere skal kunne sige: 
Det der, det var jeg med til. Eller: Prøv at se det smukke hus, 

det har jeg været med til at bevare for eftertiden.”
 

Mads Okking

Århundreders viden om traditionelt 
håndværk er ved at gå i glemmebogen, 
og det går ud over bevaringen og restau-
rering af vores bygningsarv, mener murer 
og stenhugger Mads Okking. Det vil han 
råde bod på med en ny forening for beva-
ringshåndværkere. 

I sit virke som bevaringshåndværker står murer Mads Okking ofte med 
opgaver, hvor han skal rette op på skader på bevaringsværdige og fred-
ede bygninger. Og skaderne skyldes næsten altid manglende viden om 
materialer og korrekte restaureringsteknikker. 
“Kvaliteten af restaureringsopgaven hænger uløseligt sammen med 
både valget af materialer og viden om, hvordan man gjorde før i tiden”, 
forklarer han.

Det er særligt i forbindelse med restaurering af bygninger opført før 
1960, at specialviden om materialer, materialesammensætninger og 
dygtighed i udførelsen er påkrævet, ifølge Mads Okking. Det skyldes, 
at bærende elementer i beton vandt indpas i byggeriet i den periode, 
hvilket ændrede opgaverne og den nødvendige kundskab ude på 
byggepladserne drastisk. Hvor håndværkerne tidligere skulle udforme 
gesimser og elegante overlukninger, skulle de efter 1960 montere 
betonmoduler og skrue gipsplader op. I perioden frem til i dag har det 
medført et tab af viden og kundskab, og materialer og teknikker, der 
blev brugt før 1960, er nu nicheviden, som ikke når størstedelen af 
landets håndværkere.

Denne udvikling har betydet, at århundreders viden om traditionelt 
håndværk i dag er gledet ud af de fleste håndværkeres bevidsthed, og 
det går ud over bevaring og restaurering af vores bygningsarv, mener 
Mads Okking:
“Mange af de teknikker, som skal anvendes til at restaurere fredede og 
bevaringsværdige bygninger, er næsten gået i glemmebogen. For 100 
år siden var det børnelærdom inden for håndværksfagene, men den 
måde vi bygger på i dag ligger så langt fra tidligere tiders håndværk, 
at traditionel viden og knowhow er gået tabt.”

Nogle af de teknikker Mads Okking fremhæver er overlukninger, stik, 
hvordan man laver gesimser og hvordan man kalker korrekt. For en 
håndværker uden de fornødne kundskaber,vil den slags opgaver tage 
længere tid, og ikke i alle tilfælde blive udført korrekt.

Håndværkere som rådgivere 
Det er Mads Okkings erfaring, at restaureringsopgaver ikke nødvendig-
vis involverer restaureringsarkitekter eller Kulturstyrelsen, men ofte 
er overladt til en bygherre og håndværkere. Håndværkernes viden 
om teknikker og materialer er derfor afgørende for en vellykket 
restaurering. 

Som et skræmmeeksempel på hvor galt det kan gå, når der mangler 
viden om materialer, peger han på den gamle kirke på Christiansø. 
Kirken er oprindeligt opført med kalk, men man valgte at male frem for 
at kalke det gamle murværk. Det fejlagtige materialevalg betød, at man 
lukkede det gamle kalkbaserede murværk, så det ikke længere kunne 
transportere fugt ud af muren. Efterfølgende var man derfor nødt til 
at fryse bygningen ned indefra, så man kunne hive malingen 
af og starte forfra med den korrekte restaurering.

Men det er ikke kun manglende viden og kundskaber, der er skyld 
i dårlig restaurering. De hurtige og billige løsninger prioriteres også ofte 

over kvalitet og langsigtede løsninger, ifølge Mads Okking. Det kan også 
betyde, at en restaureringskyndig arkitekt eller ingeniør spares væk. 
I de tilfælde kommer håndværkeren selv til at stå med den rådgivende 
funktion, selvom håndværkeren ikke nødvendigvis besidder den 
tilstrækkelige viden om restaurering til at varetage opgaven.

Foreningen skal sikre og udbrede restaureringskundskab
For at vende udviklingen har Mads Okking taget initiativ til at oprette 
en forening for restaureringshåndværkere, som har til formål at sikre 
byggekulturarven gennem udbredelse af viden om materialer og kor-
rekte restaureringsteknikker. Foreningens omdrejningspunkt vil være 
en hjemmeside, hvor alle kan hente viden om restaureringshåndværk 
og korrekt materialevalg.

Fra sine kollegaer og kontakter vidste Mads Okking, at det kunne være 
vanskeligt at finde lokale håndværkere, der kunne løfte restaurerings- 
opgaverne tilfredsstillende. Udbredelsen af viden skal derfor suppleres 
med en database over håndværkere, der besidder den fornødne restau-
reringskundskab.

Restaureringsforeningens database kan blandt andet have værdi for 
arkitekter, der ønsker at skabe de bedste restaureringsløsninger 
i samarbejde med kyndige håndværkere, forklarer Mads Okking.

Stoltheden ved godt håndværk 
Bevaring af bygninger er uløseligt forbundet med bevaring af de gam-
lehåndværk. Og restaurering af bevaringsværdige bygninge bør være 
forbundet med håndværksmæssig stolthed, pointerer Mads Okking. 
”Jeg ønsker, at vi skal kunne være stolte af vores fag. Håndværkere skal 
kunne sige: Det der, det var jeg med til. Eller: Prøv at se det smukke 
hus, det har jeg været med til at bevare for eftertiden.”

Det er derfor essentielt for foreningen at kæmpe for at styrke den kval-
itetsbevidste stolthed over den fælles byggekulturarv og det restaure-
ringshåndværk, der skal til for at bevare den.

Politikerne skal på banen 
Der er i dag 357.000 bevaringsværdige bygninger, der klassificeres 
efter deres bevaringsværdi. Det er disse bygninger – folks hjem, 
arbejdspladser og institutioner – som vi skal sørge for at bevare. Ifølge 
Mads Okking kræver det, at der fra politisk side gøres mere for at sikre 
vores byggekulturarv. I Tyskland stilles der allerede krav til håndvær- 
kerens uddannelse, når der arbejdes med bevaringsværdige bygninger, 
og i Norge og Sverige har bygningsbevaring også større politisk be- 
vågenhed. I Danmark er kulturarven overladt mere til tilfældigheder, og 
det kan vi kan gøre bedre, hvis man spørger Mads Okking. 

Med den nye restaureringsforening ønsker han derfor også at etablere 
en stemme, der kan råbe politikerne op og sikre, at vi nu, og i fremtiden, 
vil passe bedre på vores bevaringsværdige bygninger. Bevaringsvær- 
dige og fredede bygninger kræver, at man bevarer bygningens oprinde-
lige kvaliteter så præcist som muligt. Det betyder ikke, at alle bevarings- 
projekter skal føres tilbage til år nul, men at man skal have indgående 
viden om historiske teknikker og materialer, så man kan se bygnigen 
i dens helhed. Det kan være, at en bygning har gennemgået flere 
renoveringer, der fortæller noget om udviklingen inden for byggeri, 
materialevalg, stilændringer og teknikker. Og så skal man som bevaring-
shåndværker mestre dem alle.

Om Mads Okking
Uddannet stenhugger og murer. Han er i gang med restaureringsuddan-
nelsen som en overbygning på sine svendebreve. Han har desuden flere 
kurser i restaurering, har hovedsageligt beskæftiget sig med restaure-
ring i sit professionelle virke og er stifter og medlem af bestyrelsen 
i Foreningen for Bevaringshåndværkere, der blev stiftet 
11. juni 2016.
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Et moderne hus
med kalkmørtel 

Charlottehaven på Østerbro viser tydeligt, hvordan kalkmørtler kan anvendes i moder-
ne byggeri. Fantastisk materialitet og gennemtænkte detaljer fremstår tydeligt 
i den store, men jordnære karré på Østerbro i København. Bygningen, der er tegnet af 
Lundgaard & Tranberg og opført i 2004, er bygget af hårdtbrændte mursten i change-
rende og mørke farver fra Petersen Tegl. Murværket er desuden komplementeret af 
underspillede detaljer i træ og metal.

Charlottehaven er muret med en hydraulisk kalkmørtel fra KALK A/S. Kalken er også 
valgt på grund af den smukke, grovkornede tekstur og farve, der passer til murstenene. 
Kalken bidrager til murværkets smukke overflade, men kalken understøtter ikke kun 
murværkets æstetik, den viste sig også yderst velegnet til opgaven i forhold til funkti-
on og styrke. Det ses blandt andet i byggeriets to tårne, der er muret op til seks etager. 
Brugen af hydraulisk kalkmørtel gav desuden behov for færre dilatationsfuger, da mørt-
len er fleksibel og lader murværket sætte sig.

Om Charlottehaven

Arkitekt
Lundgaard & Tranberg 

Ingeniør
Erik Petersen 

Teglværk
Petersen Tegl 

Mursten
Hårdtbrændte mursten i changerende farver

Areal
29.360 m2 

Byggeår
2004

Sted
København
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Et arbejdsliv
med kalk
Hvis man vil vide noget om kalkens og mørtlers funktion, går man til Anders Nielsen. 
Med en baggrund som civilingeniør og docent emeritus fra Danmarks Tekniske Uni-
versitet har Anders Nielsen brugt store dele af sit arbejdsliv på at forske i byggemate-
rialers egenskaber og formidle sin viden. Vi giver her et indblik i nogle af de centrale 
pointer i Anders Nielsens arbejde om kalk og mørtlers egenskaber.

Kalkmørtel giver hurtig fugttransport
Et murværk skal holdes tørt, hvis det skal holdes sundt. Et murværk 
bygget med kalk kan transportere fugt hurtigere end andre byggema-
terialer, da kalken understøtter et kapillært sug.

Det kapillære sug opstår, fordi kalken ved sin reaktion med luftens 
kuldioxids danner en overflade, der består af meget fine partikler. Det 
medfører, at de største porer ligger inderst og de mindste yderst. Da 
vand kun i ringe grad kan vandre fra små porer mod større, betyder 
det, at fugtvandringen ensrettes. Det betyder, at den fugt, der kom-
mer ind i murværket, kan trækkes ud, mens det vand, der forsøger at 
trænge ind udefra, stoppes af den kapillære ensretning. Dette er også 
baggrunden for, at man, når man pudser et murværk, altid skal lægge 
den groveste mørtel inderst og den fineste yderst.

En mur er udsat for fugt og vand fra mindst tre forskellige steder:

• Damptrykket, der opstår indefra, når bygningen bruges. 

• Kondens, der opstår når fugten indefra afkøles, 
når fugten vandrer gennem murværket. 

• Vand, der trænger ind i muren udefra i form af regn, 
sne og fugt fra undergrunden.

Kalkmørtel har balanceret styrke og er elastisk 
En elastisk og ikke for stærk fuge er grundlaget for et murværk, der 
kan optage bevægelser i bygningen, uden at der opstår skader i mur-
værket. 

Kalkmørtlens porøsitet og balancerede styrke sikrer en sådan fuge. 
Det betyder, at når der opstår bevægelser i murværket fra temper-
aturændringer - eller fra at bygningen sætter sig- vil bevægelserne 
kunne optages i fugen og ikke skade murstenene. 

I modsætning hertil vil bevægelser i murværk bygget med mørtel 
med megen cement i kunne få murstenene til at revne, da cementens 
høje styrke gør, at mørtlen her kan blive stærkere end stenen. Og 
mens skader i fuger relativt nemt kan udbedres, er skader i stenene 
langt mere omfattende at udbedre. Af samme grund kræver murværk 
bygget i cement flere dilatationsfuger, så muren kan bevæge sig uden 
at revne.

UDE

Nedbør Kondens

Vand nedefra

Damptryk

INDE
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Det kapillære sug:
Holger Bech Nielsen, professor emeritus i teoretisk højenergifysik ved Niels Bohr 
Institutet ved Københavns Universitet, giver her den fysiske forklaring på kalkens 
evne til at transportere fugt – det kapillære sug.

1.
“Har man et porøst materiale lavet af små stumper, eksempelvis 
kalk, vil der være små mellemrum imellem hver stump. De mellem-
rum kan man også beskrive som små tynde rør.”
 

2.
“Hvis man har et rør, der stikkes ned i en væske, vil der være en 
overfladespænding i væsken, der sørger for, at væsken kommer i 
ligevægt og holdes spændt ud, så der er så lidt energi som muligt. 
Dertil kommer en adhæsionskraft, hvor væsken så at sige klistrer til 
glassets kant. Ser man nøje efter, vil man derfor kunne se, hvordan 
vandets overflade går lidt op ude ved kanten.”
 

3.
“Har man et meget tyndt rør, vil det gå sådan, at energien bliver min-
imeret, når vandet står højere op i røret, da vandet har adhæsionsk
raft til rørets kant, og overfladespændingen sådan set ikke når ned 
til bunden, hvor der vil være rigtig formel ligevægt, hvis ikke der var 
disse adhæsionskrafter.”

4.
“Det vil sige, at jo tyndere røret bliver, jo højere op kan man suge 
vandet. Det er den måde, hvorpå man kan suge vand igennem et 
porøst materiale som kalk, fordi det reelt set består af små rør. Og 
det kaldes kapillærkraft.” 
 

5.
“Kapillærkraften gør derved, at selvom vandstanden faktisk er 
lavere, kan vandet i områder, hvor der er kapillærkraft af betydning, 
stige op, men ikke tilbage igen. Derfor vil et materiale som kalk 
primært lede fugten én vej, og det er ud af murværket.”
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En kort historie om kalk

Det var dramatiske begivenheder, der 
førte kalk og tegl ind i dansk byggeri om-
kring år 1100. De nytilkomne byggemate-
rialer- og teknikker blev startskuddet til 
en solid dansk byggeskik, der varede helt 
frem til 1960.

Af Søren Vadstrup, Arkitekt m.a.a.

I år 1026 havde konge Knud den Store (ca. 995-1035), der i sin tid nåe-
de at blive konge over Danmark, Norge og England, set sig så gal på sin 
vicekonge, Ulf Jarl, at han lod ham henrette. Drabet var den dramatiske 
kulmination på en magtkamp, hvor Ulf Jarl havde deltaget i et oprør 
mod kongen. Men drabet skete ikke uden konsekvenser for Knud den 
Store.

For det første var det problematisk, at drabet fandt sted i selve den 
trækirke i Roskilde, som farfaren, Harald Blåtand, højhelligt havde byg-
get i 980, for det andet var kirken netop blevet ophøjet til domkirke og 
bispesæde (år 1020) – og ikke mindst gav det problemer, fordi Ulf Jarl 
var gift med Knuds lillesøster, Estrid.

For at råde bod på sin ugerning over for Estrid måtte Knud betale en 
kæmpe erstatning til hende og hendes børn i form af en stor sum pen-
ge og et mægtigt jordegods på Sjælland. Og da Estrid ville rive kirken 
ned, hvori udåden var begået, og i stedet opføre en ny i sten, måtte 
Knud pligtskyldigt sørge for en gruppe håndværkere, murere, stenhug-
gere og kalkslagere med flere, der havde forstand på den slags byggeri. 
Ekspertisen fandtes heldigvis i hans andet kongerige, England, hvor 
man havde bygget i sten i over 1000 år.

De engelske byggeteknikker med kalk
Da de engelske bygmestre ankom til Danmark, startede de sikkert med 
at lede efter egnede byggesten i området, og kalk var et oplagt mate-
riale at søge efter. I og omkring Roskilde findes der mange naturlige 
kildeudspring, hvor vandet udfælder kalk, der i den form går under 
navnet “kildekalk” eller “frådsten”. Når kildekalken er våd, er den meget 
blød og kan hugges eller saves ud til regulære blokke. Men efterhånden 
som stenen tørrer ud, bliver den fast, hård, vejrfast og meget holdbar.

For at mure frådstenene sammen måtte de engelske håndværkere 
fremstille en mørtel bestående af læsket kalk, sand og vand. Det gjorde 
de efter alt at dømme ved at brænde kalksten/kridtsten eller den over-
skydende kildekalk i lodrette skaktovne, måske bygget ind i en skrænt, 
og derefter hælde vand på (læske) den brændte kalk. Det gav dem et 
hvidt stof, som i dag kaldes hvidtekalk, når den er blandet med vand, og 
mørtel, når den er blandet med sand og vand. Mørtlen bliver, som fråd-
stenene, fast og hård, når den reagerer kemisk med luftens kuldioxid og 
gendanner kridtstenen mellem sandskornene, samtidigt med at vandet 
fra læskningen afgives. Deraf navnet “luftkalk”.

Denne, den første murede bygning i Danmark, stod færdig i 1030, men 
den måtte allerede vige pladsen under biskop Absalons store ombyg-
ning af Roskilde domkirke i 1170. Så den findes ikke mere. Men de 
engelske bygmestre blev i byen, hvor de byggede endnu en frådstens-
kirke, den nuværende Sankt Jørgensbjerg kirke, i 1040.

Selvom disse oprindelige bygninger desværre er væk i dag, udgjorde 
de første murværker opført med kalk og natursten et revolutionerende 
startskud til en helt ny materialetradition og byggeskik i Danmark holdt 
sammen af kalkmørtel.

Fra natursten til tegl
I slutningen af 1000-tallet og især i begyndelsen af 1100-tallet foregik 
der et omfattende kirkebyggeri i Danmark af murede naturstenskirker 
med frådsten, kridtsten eller granit som byggemateriale. Alene antallet 
af granitkirker er over 1000 ud af ca. 1650 romanske kirker (eksklusiv 
Skåne), der opførtes i denne tid. Vi har også en enkelt ikke-kirkelig 
bygning i form af Bastruptårnet ved Bastrup Sø på Sjælland, et meget 
solidt bolig- og tilflugtstårn, formentlig bygget af kongens hirdmand, 
Ebbe Skjalmsøn Hvide, i 1130’erne. 

Den næste store materiale- og teknikudvikling i Danmark skete, da 
kalkmaterialerne og naturstenene i murværkerne fik følge af teknikker 
til at brænde formede og tørrede lersten til mursten eller teglsten. Igen 
ved vi faktisk ret præcist, hvornår det skete, nemlig i begyndelsen af 
1160’erne. Dels fordi kongen, Valdemar den Store (1157 – 1182), skriver 
om det i en levnedsbeskrivelse, der var lagt ned i hans grav, og dels 
fordi man kan datere de heri nævnte bygningsværker, Valdemarsmuren 
ved Dannevirke og borgtårnet på Sprogø til 1160’erne.

Heller ikke denne gang skete det helt uden dramatik. I 1162 belejrede, 
besejrede og ødelagde den tysk-romerske Kejser, Frederik Barbarossa, 
byen Milano i Italien og jog byens mange dygtige håndværkere, blandt 
andet inden for det Lombardiske teglbyggeri, bort for at forsinke byens 
genopbygning. Nogle af håndværkerne endte i Danmark, hvor de var 
med til at indføre teglstenen i byggerier for kongen, Valdemar den 
Store, samt landets stormænd og gejstlige. 

Det blev starten til et meget omfattende teglstensbyggeri i Danmark 
af kirker, klostre og borge i 1170’erne. Kongen stod for de største og 
mest strategiske. Ud over de førnævnte også Nyborg og Tårnborg 
ved Korsør samt kongeslægtens nye gravkirke, Sankt Bendts kirke, 
i Ringsted (indviet 1170). Men ellers var den rige sjællandske 
’Hvideslægt’ klar med penge og byggeprojekter: Roskilde domkirke 
og borgen ved Roskildes nye havneby Havn (København) i 1167 og 
cistercienserklosteret i Sorø (indviet 1174) blev finansieret af biskop 
Absalon.

De store prestigeprojekter fik herfter følge af store og små bygninger 
i Danmark til alverdens formål i mursten med luftkalkmørtel som 
bindingsmiddel og i mange tilfælde også pudset overflade. Teglbyg- 
geriet med kalkmørtel som bindemiddel tager rigtig fart i Gotikken 
(1150 - 1550) med kirker, borge, herregårde, byhuse og slotte, 
og fortsætter op gennem renæssancen, barokken, klassicismen, 
historicismen og funktionalismen helt frem til 1960.

Kalkmørtel binder bygninger sammen
1030
Danmarks første murede byggeri: Roskilde Domkirke i frådsten. 

1000-1100
Naturstenen breder sig, og særligt naturstens-skirker 
skyder op over hele landet.

1160’erne
Teglstenen kommer til landet med Danmarks første murværk i tegl: 
Valdemarsmuren ved Dannevirke.

1150-1550
Teglbyggeriet tager fart. 

1870
Det massive murværk viger til fordel for hulmur med faste bindere.

1960
Nye materialer overtager i byggeriet.

”De første murværker opført i kalk og natursten udgjorde et revolutionerende 
startskud til en helt ny materialetradition og byggeskik i Danmark.”

Søren Vadstrup
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En bygning 
uden 
jernlunge

Egen Vinding og Datter gør op med 
moderne byggekultur. De vil bygge 
miljøvenlige huse, der kan ånde uden 
mekanisk støtte.

Af Lars Jørgensen, Egen Vinding og Datter

I byggeri med krav om isolering og lavt energiforbrug kan man gå to 
veje for at undgå, at fugt ophobes inde i murværket. Man kan sørge 
for, at fugten slet ikke trænger ind i isoleringen ved at montere en 
dampspærre, en tæt ’plastikpose’, sammen med et effektivt ventilati-
onsanlæg i konstruktionen, eller man kan opføre en åndbar bygnings-
konstruktion, der kan transportere fugten ud og væk fra bygningen 
med begrænset hjælp fra mekanisk ventilation udsatte steder som 
køkken og bad.

I dag er den første løsning den absolut mest brugte, og det kan sag-
tens lade sig gøre at lave effektive løsninger med ikke-åndbare kon-
struktioner, der giver et sundt indeklima for mennesker. Det kræver 
blot et effektivt ventilationsanlæg. I teorien. Den mekaniske løsning 
tager nemlig ikke højde for den menneskelige faktor, som altid spiller 
ind, når det er mennesker, der skal bruge vores bygninger.

For at et ventilationsanlæg fungerer effektivt, skal det monteres, så 
det sikrer et effektivt luftskifte i hele bygningen, og det skal løbende 
vedligeholdes, og det sker desværre ikke altid. Hvis et ventilationsan-
læg ikke passes, som det bør, udvikler det sig til et samlingssted for 
bakterier og skimmelsvamp.

I mange tilfælde kommer ventilationsanlægget derfor i praksis til at 
bidrage til det dårlige indeklima, som det netop var sat i verden for at 
modvirke. Dertil kommer, at ventilationsanlæg, særligt om vinteren, vil 
skabe et tørt indeklima, der kan irritere luftveje og slimhinder. Resul-
tatet er ofte, at indeklimaet i tætte bygninger med ventilationsanlæg 
ikke er specielt godt, selvom det i teorien er muligt at lave.

Et unødvendigt onde
Selv hvis det lykkes at lave et sundt indeklima for mennesker på denne 
måde, ligger det i kernen af Egen Vinding og Datters værdisæt, at vi 
også bør se på den samlede belastning, løsningerne giver på natur 
og miljø. Et ventilationsanlæg kræver en del energi at holde kørende. 
Energi, der de næste mange år fortsat vil komme delvist fra fossile og 
forurenende brændstoffer. Og selv på de bedste anlæg vil der være et 
varmetab (i praksis cirka 20%), hver gang luften skiftes, hvilket kræver 
endnu mere energi til opvarmning. Der vil ligeledes være en del miljø-
forurening og energiforbrug i forbindelse med produktion af ventilati-
onsmaskinen og dens dele samt bortskaffelse, når maskinen
er udtjent.

Kigger man på økonomien, koster anskaffelsen af et ventilationsan-
læg nemt 70 - 80.000 kr., ligesom energiforbrug og vedligehold vil 
være løbende udgifter. Det samlede miljø- og energiregnestykke samt 
økonomien omkring det, når man tager alt med, løber hurtigt op. Og 
det er et regnestykke, der ser helt anderledes ud, hvis man fra starten 
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konstruerer bygningerne, så de kan ånde af sig selv uden brug af 
ventilationsanlæg.

Hvorfor så ikke bare gøre det? Her er det nødvendigt at skrue tiden 
lidt tilbage. For der er ingen tvivl om, at de mekaniske løsninger ikke 
ville blive valgt, hvis vi havde haft den viden, vi har i dag. 

Historien med de ikke-åndbare byggekonstruktioner går tilbage til 
1960’erne, hvor man begyndte at anvende mere isolering for at holde 
på varmen. Det gjorde, at husene godtnok blev varmere, men de blev 
også så tætte, at fugtvandringen ud af bygningen blev hindret og 
ophobede sig i isoleringen - med råd og svamp til følge. Man indførte 
derfor påbud om brug af dampspærre for at forhindre fugten skulle 
sætte sig i isoleringen. I begyndelsen anvendte man alukraft som 
dampspærre, og der var udbredt usikkerhed om den korrekte anven-
delse. Monteringen af dampspærren var derfor ofte dårligt udført og 
utæt. Det gjorde, at fugten blot satte sig i isoleringen mellem damp-
spærren og ydervæggen – og så var man i bedste fald lige vidt, og 
i værste fald dårligere stillet.

Efterhånden som dampspærren blev mere effektiv, lykkedes det at 
holde fugten væk fra isoleringen. Til gengæld blev al luft nu holdt inde 
i huset. Behovet for udluftning i bygningerne steg følgelig, og man 
begyndte derfor at installere ventilationsanlæg. Det betød godt nok 
et bedre luftskifte, men nye problemer med varmetab fulgte, indtil 
man blev bedre til at lave varmegenvinding. Et ventilationsanlæg virker 
bedre, når murene er helt tætte. Derfor blev målet at lave endnu 
tættere konstruktioner for at understøtte den ventilationsanordning, 
der skulle modvirke konsekvenserne af en tæt konstruktion. Denne 
udvikling fortsatte frem til i dag, hvor der lovgives om stadigt tættere 
bygningskonstruktioner. For at leve op til de stigende tætningskrav er 
man i stigende grad nødt til at benytte sig af tætningsteknologier som 
f.eks. fugemasse, der ofte giver nye problemer for indeklimaet med 
afgasning.

Sunde og åndbare løsninger
I dag er teknologierne blevet så gode, at man i teorien er i stand til at 
kontrollere indeklimaet gennem ekstremt tætte bygningskonstruktio-
ner, og nøje kontrol af luftskiftet med avancerede ventilationsanlæg.
Men det er en unødigt kompleks omvej, som har sit udspring i de 
ikke-åndbare konstruktioner. For ligesom viden og teknologi, der mu-
liggør tætte konstruktioner med effektive ventilationsanlæg, har ud-
viklet sig betragteligt gennem den uskønne historie med fugt, råd og 
dårligt indeklima, ligeså har viden og teknologi, der muliggør åndbare 

bygningskonstruktioner, der helt overflødiggør besværlige støttetek-
nologier som dampspærre og omfattende ventilationsanlæg.

I stedet for besværlige, komplekse, dyre og ofte ineffektive løsninger 
bør vi i byggebranchen orientere os mod mere elegante løsninger, der 
sætter sundhed for mennesker og miljø i højsædet. 

Først og fremmest bør man vælge vejen med åndbare bygningskon-
struktioner, der sikrer fugttransporten ud af huset. Med denne løsning 
opnås effektiv fugttransport uden betydeligt varmetab. Hensyn til lugt 
og CO2 i indeklimaet er vigtige, men det kan løses med langt min-
dre luftskifte end det er tilfældet med fugt. Simpel punktudsugning 
i badeværelse og køkken samt almindelig udluftning, vil ofte være 
tilstrækkeligt. Det er vigtigt, at man laver hele bygningskonstruktionen 
på en måde, som sikrer effektiv fugttransport. Den rigtige maling, iso-
lering, beklædning, sten osv. Materialer, der er mindst muligt belasten-
de for husets livscyklus - og dermed for miljøet - bør altid vælges. 

Det er ligeledes vigtigt, at man bygger uden afgasningsstoffer, det 
vil sige undgår pladematerialer med stor afgasning, for så kan den 
giftige afgasning nedbringes meget. I dag har vi viden nok til at vælge 
løsninger i nybyg, der er sundere for mennesker og miljø, og vi bliver 
hele tiden klogere. Hvis Egen Vinding og Datters igangværende forsøg 
falder ud, som vi forventer, vil der være dokumentation nok til at give 
bygherrerne gode argumenter til at forlange disse løsninger.

I dag viser det sig, at lovgivning lavet ud fra en forståelse af at tæthed 
og ventilation er den rigtige vej, i nogle tilfælde kan blive en udfordring 
at få til at stemme med fornuftige, åndbare materialer. Tættere huse 
gør ventilationen mere effektiv, og derfor strammer man hele tiden 
kravene. For de åndbare løsninger kan det være vanskeligt at nå under 
de strammere tæthedskrav, der er udsigt til i 2020. I andre tilfælde 
kan man blive nødsaget til at anvende uhensigtsmæssige materialer 
som for eksempel fugemasse, for at opnå den krævede tæthed. Lov- 
giverne bør derfor være opmærksomme på ikke at låse byggebran-
chen for fast på en ikke-åndbar vej – og dermed unødigt besværliggør 
brugen af åndbare løsninger samt arbejdet med at udvikle endnu 
bedre løsninger.

Med 36 års udvikling af bæredygtigt byggeri i bagagen ved vi, at det 
er vigtigt, at det bæredygtige byggeri bør forstås som et område 
i løbende udvikling. Det er et evigt arbejde mod det bedre. Vi har 
løsninger, som vi synes er meget gode, men om fem år  er barren 
sikkert flyttet.

Det åndbare hus
Med et testhus i Ringsted vil Egen Vinding og Datter dokumentere, 
at diffusionsåbne konstruktioner fremstillet af bæredygtige mate-
rialer overflødiggør mekanisk ventilation i fremtidens boligbyggeri.

De kommende to år bliver en række af Egen Vinding og Datters 
byggematerialer afprøvet og dokumenteret i et testhus bygget 
i Ringsted med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond, Miljøsty-
relsen og Realdania. Testene udføres i samarbejde med Teknolo-
gisk Institut.

Det første år står huset uden beboere og der måles på materia-
lerness afgasningsniveau og med kunstig tilførsel af den mængde 
fugt, en familie almindeligvis skaber, så materialernes evne til 
fugttransport kan registreres. Året efter flytter en familie ind, så 
det løbende kan dokumenteres, hvad menneskers daglige brug gør 
ved et hus, der ned i mindste detalje er bygget til at kunne ånde.

I det åndbare hus er der anvendt stoffer uden kemiske tilsæt-
ningsstoffer. Det er noget så simpelt som ler, gips og træ; mate-
rialer med minimal afgasning af skadelige stoffer. Husets gulv er 
lerstampet, fordi materialet er velegnet til at optage og afgive fugt 
og varme. Desuden er det gravet op lige ovre på den anden side af 
vejen, rullet ud i husets stueetage og behandlet 

med linolie og bivoks, som giver en robust og vaskbar overflade. 
For at isolere mod terræn ligger lergulvet på opskummet glas lavet 
på basis af restglas. En miljømæssig bonus ved at anvende ler 
i gulvkonstruktionen er den minimale CO2-udledning sammenlig-
net med, hvad man udleder, når man støber et betongulv.

Indvendigt består husets vægge af gipsplader, der er lerpudset 
og udvalgte steder påført naturmaling. Udvendigt er der anvendt 
træfiberplader samt et lag af rupløjede brædder. Enkelte steder er 
ydervæggene endvidere beklædt med strå ligesom hele tagkon-
struktionen. Livscyklusanalyser viser, at stråtag er det mest klima- 
og miljøvenlige tag, vi kan vælge i Danmark. Ikke uvæsentligt for 
dette projekt har det tillige gode fugtegenskaber, fordi stråene kan 
fordele fugten i stråtaget og herefter afgive den til luften.

Isoleringen er nogle steder papirisolering mellem plader/vægge, 
andre steder er der brugt hør, hamp og bomuld. Kendetegnende 
for samtlige byggematerialer anvendt i huset er, at de er gode til 
at transportere fugt, så fugten fra indeklimaet kan bevæge sig 
gennem konstruktionen. Hermed bliver huset både åndbart og 
vindtæt.

”I stedet for besværlige, 
komplekse, dyre og ofte 

ineffektive løsninger 
bør vi i byggebranchen 
orientere os mod mere 

elegante løsninger, 
der sætter sundhed 

for mennesker 
og miljø i højsædet.”

Lars Jørgensen
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Kalkmørtel 
binder bæredygtig 
Københavnerskole sammen

”Med brugen af  cementfri kalkmørtel
bindes bygningens nye og gamle dele sammen

på smukkeste vis. ”

I Vanløse får eleverne nu en skole, hvor 
renovering og nybyggeri bindes sammen 
af cirkulære principper.

Af Pawel Antoni Lange, JJW Arkitekter

I en tid, hvor byggebranchen fokuserer mere og mere på byggema-
terialers miljøpåvirkning, er renoveringen og udvidelse af Katrinedals 
Skole i Vanløse et skoleeksempel på den cirkulære tilgang til bygge-
riet. Projektet består både af 3.500 m2 nybyggeri og renovering af 
6.000m2 eksisterende bygninger. Nybyggeriet får en teglfacade, der 
sikrer, at det nye byggeri tilpasser sig de eksisterende bygninger. 
JJW Arkitekter er totalrådgiver, Københavns Kommune er bygherre 
og KALK A/S leverer Cradle to Cradle-certificeret cementfri mørtel.

 
Brugte byggematerialer er en ressource
Et unikt aspekt ved renoveringen og udbygningen af Katrinedals Skole 
er brugen af genbrugstegl fra Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet. 
Genanvendelsen er et modtræk til de seneste mange års holdning 
til, at brugte byggematerialer er affald. Faktisk er det en tilbagegang 
til den cirkulære tankegang, man gennem århundrede har anvendt i 
byggeriet. Anvendte byggematerialer er på ny blevet en ressource, og 
det nyder både Katrinedals Skole og miljøet godt af. Skruer vi tiden 
helt tilbage, er det desuden sandsynligt, at materialerne til de tegl, der 
blev til hovedstadens hospitaler, er gravet op i selv samme område, 
som skolen i dag er bygget på.
 
De anvendte teglsten har mange bæredygtige implikationer, hvor en af 
de mest håndfaste er, at genbrugsteglet sparer samfundet for et CO2 
udslip på omkring 70 ton. Ved at bruge en mørtel uden cement bliver 
det desuden muligt at skille tegl og mørtel, så materialerne kan bruges 
igen til byggerier i fremtiden.
 ”Valg af facademateriale består af mange komplekse sammenhænge. 
Når vi genanvender allerede producerede byggematerialer i nye pro-
jekter tager vi et afgørende skridt på vej mod det cirkulære byggeri”, 
forklarer Jørn Kiesslinger, der er faglig leder af bæredygtighed hos 
JJW Arkitekter.
 
Jørn Kiesslinger fremhæver desuden de arkitektoniske kvaliteter ved 
genanvendelse af teglstenene fra de to hospitaler:
 ”Ved at genanvende teglstenene sparer man byggeaffaldsafgiften og 
reducerer byggematerialernes miljøpåvirkninger, men derudover er de 
gamle mursten smukke på grund af deres naturlige patina og unikke 
udtryk som nyproducerede mursten ikke har.”
 
De nye bygninger får en teglfacade, der sikrer, at nybyggeriet passer 
til de eksisterende bygninger og viser, hvordan traditionelle materia-
ler kan bruges til at skabe moderne undervisningsrum på en levende 
og poetisk måde. Med anvendelsen af KALK A/S’ mørtel tager man 
skridtet videre:
 ”Med brugen af  cementfri kalkmørtel bindes bygningens nye og gam-
le dele sammen på smukkeste vis. Ikke blot murstenene genbruges, 
men også murværkets mørtel som tilsætning i C2C-kalkmørtlen. Når 
bygningen engang har udtjent sin funktion, bliver det igen muligt at 
genanvende murværket.”, fremhæver Jørn Kiesslinger.  
 

Bæredygtighed er omdrejningspunktet
Bæredygtighed er omdrejningspunktet for hele projektet, og det 
handler om langt mere end CO2-besparelser:
 ”Hos JJW Arkitekter er bæredygtighed en integreret og naturlig del 
af alle vores projekter. Overordnet set arbejder vi med de tre aner-
kendte bæredygtighedsparametre: Økonomisk, Social og miljømæs-
sig bæredygtighed,” forklarer Lars B. Lindeberg, partner og leder af 
Læring og Kultur hos JJW Arkitekter.
 
Udover at optimere de valgte løsninger hele vejen igennem er ideen 
om at lade skoler og deres fysiske rammer indgå som en del af deres 
lokalmiljøer en af de helt centrale tendenser i skolearkitekturen. På 
Katrinedals Skole kommer det til udtryk ved udearealer og bygning-
er, der kan anvendes af lokalområdet uden skolens åbningstid. Det 
udvider belægningsprocenten markant. Derudover kigger tegnestuen 
på totalomkostninger i alle deres projekter og vælger løsninger, der er 
billige at vedligeholde. Tegnestuen arbejder også med social bæredyg-
tighed:
 ”Det sociale rum et fast element i alle vores skoleprojekter. Udgangs-
punktet er en forståelse af skolen som et møde mellem læring og 
social udvikling. Det sociale rum er både de store fællesskaber, det 
personlige møde og alt derimellem. Det gælder for eleverne og de 
ansatte. Ved at trække skolen ud i byen og byen ind på skolen udvider 
vi mødestedstanken og det sociale til også at gælde lokalmiljøet,” 
forklarer Lars. B. Lindeberg. 
 
Erfaringer fra det cirkulære
For at blive klogere på potentialet i genanvendte byggematerialer 
har Københavns Kommunes Center for Miljøbeskyttelse samlet et 
hold med repræsentanter fra nedrivningsentreprenør P. Olesen A/S, 
genbrugsfirmaet Gamle Mursten, Teknologisk Institut samt Sweco og 
Lauritzen Advising. Holdet skal samle erfaringerne med nedrivning, 
rensning og genbrug af teglsten, et område Københavns Kommune 
ser et stort uudnyttet potentiale i.

 ”På Katrinedals Skole laver vi en social bæredygtig skole, der er er 
fremtidssikret i forhold til at opfylde de læringsmæssige og sociale 
krav, som folkeskoleområdet i de kommende år skal imødekomme. 
Derudover har vi fokuseret på at skabe en robust skole, der holder 
til at blive brugt som skole. Jeg er samtidig stolt over, at vi på dette 
projekt indarbejder en lang række bæredygtighedsinitiativer som 
genbrugstegl og en Cradle to Cradle-certificeret mørtel”, afslutter 
Lars B. Lindeberg. 

Om Katrinedals Skole
Projekt: Udvidelse og renovering af Katrinedals Skole
Bygherre: Københavns Kommune
Periode: 2013- 2017
Areal: Nybyggeri ca. 3.500 m² / renovering 6.000 m²
Totalrådgiver/Arkitekt: JJW Arkitekter A/S
Entreprenør: Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S
Ingeniør: Rambøll
Landskab: BOGL / PK3 Landskab
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KALK A/S er et kerneeksempel på en 
moderne drevet virksomhed, hvor visi-
oner, der rækker ud over bundlinjen er 
omdrejningspunkt. Sådan lyder det fra 
Jesper Minor fra Minor Change Group, 
der har fulgt KALK’s transformation de 
seneste år. 

Forbrugere stiller sig ikke længere tilfredse med et godt produkt, men 
går i stigende grad efter virksomheder, der er drevet af mere end profit. 
De vil have produkter med mening, og de vil vide, at virksomheder gør 
noget godt i en verden, hvor forurening, klimakrise og overforbrug 
er en uundgåelig konsekvens af livet som forbruger. For traditionelle 
virksomheder kan kravene være svære at honorere, men for virksom-
heder, som forstår at ride på bølgen, baner udviklingen vejen mod nye 
forretningsmuligheder. Og her er KALK A/S et kerneeksempel, ifølge 
Jesper Minor, der er CEO og stifter af forandringsbureauet Minor 
Change Group, som støtter virksomheder i omlægning til bæredygtig 
forretning:
“Det gælder om at vende verdens udfordringer til virksomhedens 
fordel. KALK har formået at tale ind en meget stærk bæredygtig-
heds-trend med produkter, der både er af høj kvalitet og som lever op 
til forbrugerens forventninger til moderne forretninger.” 

Minor Change Group har været med fra KALK A/S begyndte sin rejse 
i 2012, og Jesper Minor er imponeret over virksomhedens evne til om-
stilling og lyst til udvikling, som han mener er kilden til succes, når man 
arbejder kommercielt med bæredygtighed: 
“Det stiller store krav til en virksomhed, hvis man vil have succes med 
grøn forretning. Man skal kunne se sig selv som en del af en større 
forandring. KALK har fra starten været åbne, innovative og villige til for 
eksempel at indgå nye samarbejdskonstellationer og prøve nye måder 
at arbejde på”.

Konkret har KALK A/S, ud over en Cradle to Cradle-certificering af hele 
virksomheden, været igennem en komplet rebranding-proces, redefine-
ret deres marked, indgået en række nye partnerskaber og er nu på vej 
med en række nye, bæredygtige produkter. 

Det betaler sig
Processen har været omfattende, men resultaterne har også hurtigt 
vist sig, og virksomheden er i dag i vækst. Det betyder konkret, at KALK 
A/S nu er på vej ind på det svenske marked, og at de har åbnet deres 
forretning op for en helt ny kundegruppe inden for bæredygtigt ny-
byggeri og miljøbevidste privatforbrugere. Ifølge Jesper Minor, der har 
arbejdet med udvikling af bæredygtig forretningsmodeller for en lang 
række virksomheder og organisationer – fra Samsø til Asien og særligt 
inden for byggeriet – er det snarere reglen end undtagelsen, at arbejdet 
med bæredygtig omstilling i en virksomhed hurtigt giver positive resul-
tater på bundlinjen. Hvis man vel at mærke gør det rigtigt: 
“Jeg tror, at KALK A/S lykkes med en grøn forretningsstrategi, fordi de 
for det første er gået efter konkret dokumentation og beviselig bære-
dygtighed. Derudover er de  gået ind i udviklingen med hele virksom-
heden. Det er alle dele af deres organisation, der har flyttet sig mod en 
helt ny måde at tænke forretning, og de tør gå forrest på deres marked 
med visioner, der rækker langt ud over det enkelte kalk-produkt,”  
slutter Jesper Minor.

Visioner
driver værket
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Mens bygninger i dag kræver mindre og mindre energi, bliver der brugt 
mere og mere energi på den vedligeholdelse og servicering, som skal 
opretholde energireduktionen. Men det er ikke Baumschlager Eberles 
intention at erstatte natur med teknologi i den massive kontorbygning 
i industriparken i Lustenau, ikke langt fra grænsen til Schweiz.

Bygningen er et seksetagers hus, der fremtræder massivt og monu-
mentalt. Det er en kube, hvis hvide, pudsede mure og dybe vinduesåb-
ninger er antitesen til de omkringliggende lavere og fladere industribyg-
ninger – ikke for at antyde en form for mindreværd af kvaliteten af de 
omkringliggende bygninger, snarere tværtimod. Internationalt orien-
terede virksomheder og klassisk Vorarlberg-arkitektur mødes på den 
mest gunstige måde i Lustenaus Millennium Park, men alle de omgiven-
de bygninger er lavet i stål, beton og masser af glas og dermed

i paletten af materialer, der er typiske for moderne kontor- og 
erhvervsarkitektur. 

For at skabe variation i den enorme monolit tillod arkitekter bag ’2226’ 
sig et subtilt greb: En lille vridning af kuben mod sig selv over anden 
og tredje etage, som hvis en kirurg havde skåret gennem bygningen 
og derefter ladet snittet vokse sammen igen med en lille forskydning. 

Menneskelig opvarmning
Selvom ’2226’ ikke er bygget som et almindeligt passivhus, har byg-
ningen ingen varme-, kølings- eller ventilationssystemer. Energien er 
derimod menneskestyret, og frem for alt er det en stenbygning med 
vægge, døre og højloftede rum. Den har kun brug for lidt grå energi, 
og elementære arkitektoniske metoder bruges til at at skabe en følelse 

Manifest gegen
technologischen 
Overkill

I østrigske Lustenau har arkitekterne Baumschlager Eberle rejst et manifest mod 
teknologisk overkill i moderne bygninger. Kontorbygningen ’2226’ er designet til at 
garantere en temperatur mellem 22 og 26 grader indenfor - helt uden opvarmning, 
køling eller mekanisk ventilation.
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af velvære, der stammer fra de behagelige proportioner og den selvfor-
klarende brug.

De eneste kilder til opvarmning er bygningens brugere (et menneske 
udleder i gennemsnit omkring 10 watt i timen i termisk energi) samt 
computere, kopi- og kaffemaskiner i kontorerne. Men brugerne af byg-
ningen skal dog ikke give afkald på en behagelig indetemperatur, 
og bygningens navn ’2226’ henviser til det temperaturområde – mellem 
22 og 26 grader celsius – som indeklimaet er designet til at nå på helt 
naturlig vis. 

Den nødvendige temperaturstabilitet sikres først og fremmest gen-
nem en enorm termisk masse: Ydermurene består af 76 centimeter 
tykt murværk, der er delt op i en 38 centimeters tyk, bærende vertikal 
kerne af mursten med 38 centimeters isolerende hulsten med en høj 
andel huller. 

Åndbare strukturer
Murene er glatpudsede med en kalkmørtel på begge sider, og arkitek-
terne håber, at mørtlen på ydersiden med tiden vil blive hårdere og 
mere smudsafvisende, når den bliver udsat for solens stråler. Facaden 
undgår dermed den algevækst, som ofte opstår på sammesatte syste-
mer. Indermurene og endda elevatorskakten er også murværk. Damp-
diffussionsmodstanden i kalkmørtlen har samme værdi både inde, ude 
og i murværket. Derfor er der ingen problemer med kondensophobning 
i ydermuren, og der er ingen kondens på overfladerne eller nogen form 
for fugtophobning i løbet af året.

Naturlig opvarmning
’2226’ har ingen varme-genvindingssystem. Arkitekterne har i stedet 
valgt vinduesbaseret - eller mere præcist skodde-baseret - luftcirkula-
tion i form af udluftningskanaler i facaden. De er enten mekanisk eller 
computerstyret for både at sikre tilstrækkelig frisk luft uafhængigt 
af brugerne og for at forebygge, at bygningen nedkøles om vinteren 
eller overopheder om sommeren. Sensorer åbner automatisk venti-
lationskanalerne, hvis indholdet af kuldioxid i indeluften overstiger et 
bestemt niveau, og på sommernætter bliver bygningen ’badet’ i frisk 
luft for at køle bygningen ned, hvor de højloftede rum (4,21 meter i 
stueetagen og 3,36 meter på de øvre etager) støtter luftcirkulationen 
i hele bygningen. Brugerne kan tilsidesætte den automatiske kontrol, 
når det ønskes, for at åbne ventilationskanalerne selv, men lukning sker 
automatisk. Som Willem Brujin, Managing Partner hos Baumschlager 
Eberle, forklarer, reagerer huset uden opvarmning følsomt på forglem-
melser.

’2226’ udnytter de karakteristika, som mange mennesker værdsætter 
fra boliger fra slutningen af det 19. århundrede. Men som vindueskon-
trolsystemet også viser, er bygningen på et strukturelt og designmæs-
sigt plan dybt moderne. ’2226’ er en simpel bygning, men et resultat af 
en lang udvikling- og planlægningsproces, der var desto mere kompleks 
og mangefacetteret.

Om Bygning 2226
Arkitekter: be Baumschlager Eberle
Hvor: Lustenau, Østrig
Projekt-arkitekt: Jürgen Stoppel
Assstance: Hugo Herrera Pianno, Markus Altmann
Strukturel enginør: Mader & Flatz
Lysplanlægning: Ingo Maurer
Energioptimering: Ph.d Lars Junghans
Areal: 13.138 m3
Fysisk konsulent: TAU Solutions, Dr. Peter Widerin
År: 2013
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For at se nærmere på årsagerne til facadernes ringe forfatning har vi 
inviteret arkitekt MAA Helle Frey Jensen, der siden 2001 har været 
medejer af Rådgivningsfirmaet Abildhauge A/S, til en gåtur i Dybbøls-
gade på Vesterbro i København og en snak om Københavns vedligehold 
af den ældre bygningsmasse. 
 
Som rådgiver inden for korrekt restaurering og renovering af ældre 
bygninger har Helle Frey Jensen stor erfaring med typiske skader 
i forbindelse med vedligehold, og hun er ikke imponeret over hvordan 
de fleste huse er blevet behandlet i de sidste mange år.
 
Plastikmaling er en af de helt store syndere
Efter blot få meters gang får vi øje på de første afskalninger. En afskal-
ning kan have mange årsager, men en af de mest almindelige, er den 
udbredte brug af plastikmaling. Plastikmaling er let at arbejde med og 
kan virke som en god og hurtig løsning til at shine en facade op. Det 
store problem med plastikmaling er dog, at det effektivt lukker for 
transport af fugt væk fra bygningen; bygningen mister sin åndbarhed, 
og der ophobes følgelig fugt i murværket.
 
Med ophobningen af fugt mister muren styrke og beskyttelse mod 
frost, og malingen – og dele af muren - vil krakelere og skalle af med 
tiden. Mange steder så vi eksempler på dette samt forsøg på at repare-
re skaderne med nye lag af plastik- eller silikatmaling, hvilket blot havde 
gjort murens mulighed for at transportere fugten væk endnu ringere.
 
På turen ned ad Dybbølsgade ser vi en del skader, der skyldes naturligt 
opstigende grundfugt fra jorden. Hvis ikke der er lavet en ordentlig 
fugtsikring, der spærrer for fugtens opstigning - og der samtidig er 
benyttet plastikmaling eller asfalt på soklerne-, betyder det, at fugten 
ikke kan komme væk fra murværket. Og så opstår skaderne.
 
Det er vigtigt for Helle Frey Jensen at pointere, at nogle skader er 
svære at gardere sig mod, uanset materialevalg. Murværker omkring 
utætte nedløbsrør vil for eksempel altid være hårdt belastet, og her ser 
man ofte udvaskning af fuger og svækkelser af muren. Derudover er 
der naturligvis nogle skader, som opstår i forbindelse med almindeligt 
slid og ælde.
 
Korrekt vedligehold og materialevalg er afgørende
Flere steder er der opstået skader, fordi man ikke har renset det under-
liggende lag ordentlig ned, inden man påførte det næste. Renser man 
ikke et løstsiddende lag ned, inden man påfører et nyt lag for at dække 
over noget, der er i dårlig stand, vil der efter kort tid falde flager og 
stykker af alligevel. Det er i det hele taget vigtigt, at det lag man påfører 
skal være det rigtige i forhold til det underliggende lag, så man fx ikke 
påfører silikatmaling oven på en plastikmaling. Og det er der tydeligvis 

ikke taget hensyn til alle steder, er Helle Frey Jensens vurdering.
 
Det æstetiske udtryk er også vigtigt
Én ting er den renovering, som påkræves af tidens tand eller tidligere 
forkert vedligehold. En anden ting er det æstetiske udtryk, som en 
valgt behandling giver. Der er tænkt over den måde, det ser ud på. Det 
skal man jo også respektere, når man sætter i stand, siger Helle Frey 
Jensen.
 
Det æstetiske udtryk er en sammenhæng af forskellige faktorer med 
farver, vinduer og materialer. Og der klarer de fleste af de bygninger, vi 
støder på, sig ikke særlig godt, da vedligehold og reparationer sjældent 
har taget hensyn til det oprindelige helhedsudtryk. Det ses for eksem-
pel ofte, at proportionerne på de moderne vinduer, som indsættes 
i forbindelse med renovering af huset ikke matcher den oprindelige 
arkitektur, og det er synd, mener Helle Frey Jensen.
 
Enkelte elementer som velvedligeholdte mørtelbånd og smukke 
gesimser samt nogle få steder, der har bevaret de oprindelige vinduer 
sammen med noget af det oprindelig murværk, finder vi dog.
 
Billige løsninger er ofte dyre over tid
Helle Frey Jensen forklarer de mange dårlige løsninger med, at det 
i dag ofte er de billige løsninger, der bliver valg:
“Hvis en reparation skal laves korrekt, koster det tid og penge, og det er 
det måske ikke alle der har. Men det, der laves billigt, er ofte dyrt over 
tid, da der hurtigt opstår behov for nye reparationer”, fortæller hun.
 
Hun understreger, at der er mange fordele ved at reparere med de 
oprindeligt anvendte materialer, og gøre det ordentligt første gang. 
De oprindelig arkitektoniske kvaliteter og husets åndbarhed bevares 
– og i tillæg bevares huset i det hele taget i længere tid.
 
Har vi glemt at passe ordentligt på vores bygninger?
Efter vores gåtur gennem Dybbølsgade konkluderer Helle Frey Jensen, 
at omkring 75 procent af bygningernes nedre facade er vedligeholdt på 
en måde, som har skadet huset. En anelse bedre så det ud på den øvre 
facade, hvor flere af bygningerne havde fået lov at stå med de oprinde-
lige ubehandlede mursten eller pudsede overflader. 
 
Men konklusionen er på ingen måde prangende. Medregnes de æste-
tiske kriterier, ser det endnu værre ud, da hensyn til de oprindelige 
arkitektoniske kvaliteter ofte ikke bliver tilgodeset, og generelt domi-
nerer de kortsigtede, dårlige reparationer og forkert vedligeholdelse 
bybilledet. 
 

København: Man skal ikke gå mange meter i Danmarks hovedstad, før man støder på 
bygninger og boligkarreer, hvor vedligeholdelsen ikke er gået gået efter planen. Byens 
mange ældre huse lider under afskalninger, frostskader og forvitringer i en grad, så 
krakelerede facader i dag er en helt naturlig del af bybilledet. 

Københavnerne 
forsømmer byens 
huse

Husejere og boligforeninger bruger ofte forkerte materialer, når de vedligeholder 
og renoverer bygninger fra før 1960. Det belaster det æstetiske udtryk 

og risikerer at ødelægge vores mange ældre bygninger.
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Plastmaling
versus kalkning

Derfor skal du undgå plastmaling:
Plastmaling kan give problemer med fugt
Huse, der er malet med plast, kan ikke slippe af med den fugt, som altid 
vil trække ind i murværket fra brug, vejrlige forhold og jordbunden. Når 
fugten fanges under plastmalingen øger det risikoen for fugtproblemer, 
afskalninger og frostsprængninger.

Plastmaling lukker salte inde i murværket
Murværk påvirkes af salte, der kan være ført frem til overfladen af op-
stigende grundfugt fra jorden eller opløst i murværkets sten og fuger. 
Lukkes en facade med en plastmaling, fanges saltene inde i muren, og 

så opstår der skader i murværket som forvitringer, misfarvninger 
og udblomstringer.

Plastmaling skaber overfladespænding
Plastens varmeudvidelse er ti gange større end murværket. Derfor vil 
plastmalingen forsøge at udvide sig, når der kommer sol på. Det giver 
store spændinger, der kan betyde, at malingen falder af.

KALK A/S har testet 
en åndbar plastikmaling 

over for kalkning. 
 

Resultatet understøtter vores 
erfaring med fugtskader, 

frostsprængninger og krake- 
leringer i murværk som følge 

af brug af plastmaling.
Tid (dage)

Vandindhold relativt til vandindhold ved opstart af test i procent 
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Testen viser, hvor hurtigt en overfugtet (våd) mursten slipper af med fugt, 
når den males med diffusionsåben platmaling, og når den kalkes. 
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Genbrug af gamle mursten viser vejen 
mod et byggeri uden byggeaffald. 

Af Mette T. Rasmussen, Gamle Mursten

Siden 2003 har vi i Gamle Mursten kæmpet for at få genbrug i bygge-
riet på dagsorden. Vi har i praksis vist, at selvom meget af byggeriets 
tegl-affald nu down-cycles med henblik på genanvendelse, er der sto-
re muligheder i direkte genbrug af mursten, som direkte erstatning for 
nye mursten. Med Danmarks lange tradition for det murede byggeri er 
det potentielle råvarelager enormt, hvis materialerne håndteres kor-
rekt ved nedbrydning. Og der er både store økonomiske, miljømæssi-
ge og æstetiske gevinster at hente, når vi genbruger mursten.

1 genbrugt mursten = 0,5 kg CO2 sparet
Nye sten produceres ved høj varme og dermed med et højt energi-
forbrug. Ved at genbruge mursten, spares 98% af energien forbundet 
med at producere nye mursten, hvilket i praksis betyder et halvt kilo 
CO2 sparet per mursten. Den sparede energi, med den nuværende 
produktion på vores fabrikker, svarer til opvarmning af ca. 3000 huse 
årligt. Rensningsprocessen foregår mekanisk ved hjælp af vibration 
samt manuelt, så brug af vand og kemikalier er ikke nødvendigt. 

På vores to fabrikker renser vi cirka 3 millioner mursten årligt, men 
ifølge en endnu ikke offentliggjort rapport fra Miljøstyrelsen, er poten-
tialet for genbrug af mursten op mod 47 millioner mursten om året. 
Med vores teknologi kan vi levere store mængder mursten til store 
byggeprojekter - senest har vi leveret 640.000 mursten til Byhuse-
ne, et NCC-byggeri på Islands Brygge, hvor der med valget af gamle 
mursten er opnået en CO2-besparelse på 320 ton. 

Kalkmørtel er forudsætningen for genanvendelse af mursten
Grunden til, at det i dag overhovedet er muligt at genbruge mursten, 
er Danmarks lange tradition for at bygge med kalkmørtel. Når huse 
opført med kalkmørtel rives ned, kan man relativt let fjerne kalkmørt-
len med håndkraft, og den gamle sten kan bruges igen. I århundreder 
tog man derfor de gamle sten med over i nye huse, da det blev betrag-
tet som et smukt og værdifuldt materiale. I dag, hvor langt det meste 
nybyg anvender cementmørtel til at binde murstenene, er dette ikke 
muligt. Cementmørtlen er for stærk, hvilket gør det yderst vanskeligt 
at skille mørtlen fra stenene, uden at de går i stykker. Mursten kan der-
for udelukkende genbruges fra bygninger bygget med kalkmørtel.

Derfor har vi indgået et samarbejde med KALK A/S. Med samarbejdet 
fulgte et budskab til entreprenører, arkitekter og bygherrer om, at hvis 
man anvender kalkmørtel i sit nye byggeri, udsteder vi en garanti for 
tilbagetagning af de gamle mursten, når bygningen skal rives ned. 
En bygning, hvor både mørtel og sten indgår i et lukket kredsløb.

For Gamle Mursten er cirkulær økonomi både en god ide og en god 
forretning, og vi er med til at flytte standarderne for, hvordan man 
arbejder med cirkulær behandling af byggematerialer. Efterspørgsel 
på genbrugsmursten øger for det første incitamentet for nedbrydere 
til at rive bygninger ned med omtanke. For det andet kan de mursten, 
der efter renseprocessen hos Gamle Mursten ikke kan bruges én til 
én i nyt byggeri, skæres til murstensskaller og indgå i andre produk-
ter. For det tredje kan det frasorterede mørtelsand, der udgør cirka 
17 procent af det indkomne materiale, indgå i ny kalkmørtel gennem 
partnerskabet med KALK A/S. Det er alle initiativer, der er med til at 
holde materialerne i cirkulation, og det er vigtige skridt på vejen mod 
det 100% genbrugelige byggeri.

KALK + 
Gamle 

Mursten:

Genbrugelig bygning



I den polske filminstruktør Kieslowskis filmserie ’Dekalog’ fra 1988 
skal en far og hans 11-årige søn ud for at stå på skøjter. De konsulterer 
computeren aftenen før for at sikre sig, at isen holder. Det gør den, 
beregner computeren. Men ude på isen går det alligevel galt. Drengen 
falder gennem isen og mister livet. 

Filmen er en klassisk anti-modernitetsfortælling, der sår tvivl om men-
neskets evne til at beherske naturen. Netop denne tvivl var drivkraften 
for den franske sociolog Bruno Latours bog fra 1991 med den tan-
kevækkende titel ”Vi har aldrig været moderne”. Latour nævner selv 
nyheden om hullet i ozonlaget, som det der kickstartede hans projekt. 
Moderniteten er en udløber af oplysningstiden, og bygger som den på 
ideen om, at mennesket kan opnå kontrol over naturens ressourcer.

I laboratoriernes kliniske miljøer studeres naturen ned til de mindste 
molekyler, og menneskeheden bevæger sig langsomt men sikkert 
imod større og sikrere begreb om naturens mekanismer. Ozonhullet 
og de mange andre uheldige bivirkninger, som man dengang var blevet 
opmærksom på, at det moderne menneske forårsagede med stigende 
virkning, tolkede Latour som en form for asymmetri imellem kulturen 
og naturen. En asymmetri, der kun voksede sig større, desto mere vi 
insisterede på at være moderne. Netop derfor, hævdede Latour, havde 
vi aldrig været moderne. For hvis modernitetens mål var den fuld-
komne naturbeherskelse, så slog naturen igen med budskabet om, at 
drømmen om det moderne var uopnåelig. Det siger sig selv, at Latours 
tanker kun er blevet mere aktuelle som årene er gået og klimaforan-
dringerne er blevet en erkendt realitet.

Da Per Kirkeby var begyndt at opføre murstensskulpturer rundt om-
kring i Europa, var det ud fra ideen om, at murstenene selv kan løse 
alle statiske problemer, og at beton og cementfuger er murstenen 
fremmed. Han skrev om cementmørtlerne, at de revnedannelser de, 
grundet manglende smidighed, forårsagede, var molekylernes hævn 
over ingeniørernes hovmod. Han plæderede for at genindføre kulde-
broen i den murede konstruktion og for at holde beton for sig og mur-

sten for sig. Betonbagmuren berøvede murstenen sin rytme og skala, 
mens cementmørtlerne efterlod en hale af følgeproblemer, bedst 
illustreret ved de lodrette gummifyldte dilatationsfuger, der skærer 
sig lodret gennem forbandternes diagonale mønstre. 

Det, der er sket efter at forbuddet imod kuldebroen blev indført 1. 
januar 1973, og betonindustrien efterfølgende erobrede bagmuren, er 
i grunden, at skalmuren (og dermed murstenen) har måttet rette ind. 
Ved hjælp af de cementholdige funktionsmørtler, er det blevet muligt 
at få skalmuren til at opføre sig som en slags store stive betonplader, 
adskilt af dilatationsfugerne. De porøse teglsten er spændt hjælpeløst 
inde i cementmørtlernes stive netværk, og har kun visuel betydning. 
De konstruktive egenskaber anvendes ikke længere, ligesom de mange 
bygningsfysiske fordele, så som murstenens evne til at optage og afgi-
ve varme, til at ’ånde’ og regulere luftfugtigheden, er blevet fortid.

Prisen for dette er en række uheldige følgevirkninger, som vi nu 
begynder at betale prisen for, når et elendigt indeklima skal rettes op 
mekanisk, eller når de sårbare skalmurskonstruktioner skal repareres 
eller helt udskiftes. Kombinationen af betonbagmur og skalmur, og 
brugen af cementmørtler, som normerne har dikteret igennem årtier, 
er et klokkeklart eksempel på Bruno Latours modernitetsanalyse. 
I rationalitetens navn, og som følge af de politiske krav om at spare 
energi, er der opstået en asymmetri imellem materialernes naturlige 
opførsel, og vores trang til optimering.

Dette betyder ikke at optimering i sig selv er af det onde, men hvis det 
sker på bekostning af materialers natur, går det galt i længden. Isen 
holder ikke. Molekylerne hævner sig altid! Og gevinsterne ved den 
sparede energi fortoner sig i mængden af byggeskader og tekniske 
hjælpeinstallationer. I stedet for at gå til ondets rod, har man søgt at 
løse det ene onde med det andet, og så fremdeles.

Skønt kalkmørtlerne har været bandlyst i årtier, så er der som bekendt 
solid empiri for at bygninger opført med kalkmørtel holder i mange 

hundrede år. Det skyldes, at teglsten har det rigtig godt sammen med 
kalkmørtel. Smidigheden er et af de vigtigste parametre. 
Når bevægelser med tiden opstår, så bevæger murstenene sig med 
mørtelen. Revnedannelser sker altid igennem fugerne, som nemt lader 
sig reparere med ny mørtel. 

Men der er også andre fordelagtige egenskaber, som ingeniør Anders 
Nielsen for nylig har redegjort for i en række vigtige artikler om luft-
kalkmørtler. En af dem er den hærdede kalkmørtels kapillærstruktur, 
der i modsætning til cementmørtler ikke holder fast på indtrængende 
vand, men altid vil ’suge’ det ud mod overfladen igen. En anden vigtig 
egenskab er mørtelens selvhelende evne. I det kalkkrystallerne ikke 
er brændt døde, vil de have tendens til at gendannes, når små huller 
og revner opstår. Endelig skal det lille plus på Co2-regnskabet nævnes: 
Idet kalkmørtlerne hærder via luftpåvirkning og ikke vandtilsætning 
(karbonatisering versus hydraulik), optages under hærdningsproces-
sen den samme mængde kuldioxid, som den brændte kalk afgav under 
brændingen. Co2-balancen udlignes med andre ord hurtigt.

Det forhold, at kalkkrystallerne ikke er brændt døde, er hovedårsagen 
til kalkmørtlernes æstetiske fordele. Kendere vil på lang afstand nemt 
kunne skelne en cementfuge fra en fuge af kalkmørtel. Cementfu-
gerne har som oftest en jævn gråblå overflade. Uanset hvordan man 
arbejder med cementmørtlernes indfarvning eller tilslag, vil de have 
en død overflade, omtrent som fladtrådt tyggegummi på fortovet. I en 
fuge udført af ren kalkmørtel, er krystallerne i live. De reflekterer lyset 
på utallige måder og reagerer smukt på opfugtning og tørring efter 
regn.

Det er interessant at tænke på, at det materiale murstenen har det 
bedst med at arbejde sammen med, også er æstetisk overlegent. 
Mørtlen udgør en stor del af murværkets massefylde. Jeg vil hævde, 
at mørtlen har ligeså stor æstetisk betydning, som murstenene. Men 
denne sondring imellem mursten og mørtel giver dybest set ikke me-
ning. Der har været stort fokus på murstenen de senere år. 

Af gode grunde. Gamle blandingsformer, brændings- og forarbejd-
ningsteknikker er blevet taget op industrielt. Mange nye smukke 
murstensvarianter er dukket op i teglværkernes sortimenter, godt 
hjulpet af stødt stigende efterspørgsel efter specielle produkter. Der 
har ikke været samme fokus på mørtlerne. En mørtel er jo blot en 
mørtel. Valget af mørtler er ofte blevet overladt til entreprenøren, som 
har kunnet vælge inden for et snævert felt af godkendte funktions-
mørtler, alle cementholdige, alle med styrkeegenskaber og stivheder, 
der overgår teglstenenes. Nu er tiden måske moden til, at der bliver en 
lignende ’hype’ omkring udviklingen af kalkmørtler, som teglbranchen 
har oplevet med deres mursten.

Det kræver naturligvis efterspørgsel, men også at bygherrer, entre-
prenører og murere går sammen om at planlægge opgaverne efter 
årstiderne, sådan som man har gjort igennem århundreder. Man skal 
som bygherre gøre op med sig selv, om kravet om en forhastet byg- 
geproces skal have lov til at påvirke en bygnings samlede levetid 
i negativ retning. Men her er vi nok snarere inde og røre ved lovgivnin-
gen, idet de kortsigtede økonomiske fordele som regel vil vinde over 
de langsigtede.

De kortsigtede perspektiver tilhører oftest dem der investerer i bygge-
riets opførsel, mens de langsigtede tilhører samfundet. Regningen for 
vedligeholdelsen påhviler de efterfølgende ejere og det samfund, der 
på lang sigt skal varetage bygningernes liv. Ikke alene for kalkmørtler-
nes skyld, men i det hele taget for byggeriets udsigt til en reel bære-
dygtig udvikling, er politisk mod til at indføre størrelser som sundhed 
og livscyklusberegninger i lovgivningen, tvingende nødvendigt.

Det er en bygnings evne til at fælde sig ind i kulturen på lang sigt, 
uden andet end almindeligt vedligehold, der i sidste ende afgør, om de 
mange højtravende ord om bæredygtighed, har været andet og mere 
end kynisk markedsføring.

Molekylernes hævn

Af Thomas Bo Jensen, professor, cand.arch., ph.d
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Vælg de rette 
produkter til huse 

fra før 1960

Brug altid kalkprodukter, når du arbejder på en bygning opført med kalk. Det gælder 
de fleste danske huse fra før 1960. Her kan produkter som cement og plastmaling 
ødelægge bygningens evne til at slippe af med fugt, og det øger risikoen for fugt- 
skader, krakeleringer og frostsprængninger.

SKORSTEN

TEGLTAG

SOKKEL

OPMURING OG FUGNING

UDVENDIG PUDS

MURVÆRKSDETALJER

INDVENDIG PUDS

SÅDAN VÆLGER DU  DEN RETTE MØRTEL
Rødvig kalkserie er en åndbar, elastisk og stærk serie af kalkprodukter, der 
sikrer, at nye og ældre bygningsdele arbejder optimalt sammen. Rødvig 
kalkserie understøtter bygningens fugttransport og lader murværket arbej-
de, så også risikoen for sætningsskader mindskes. For at opnå det bedste 
resultat skal du vælge den rette mørtel til det stykke arbejde, du skal udfø-
re, og her gælder det om at ramme det perfekte forhold mellem styrke og 
elasticitet. Når en mørtel bliver stærkere, bliver den mindre elastisk, og det 
er en ulempe, hvis du arbejder på bygningsdele, der skal kunne bevæge sig.

Omvendt vil en mørtel ikke holde, hvis den er for svag til det miljø,byg-
ningen er opført i. Vælg derfor som hovedregel mørtel efter ekspone-
ringsklasse. Det gælder om at finde en mørtel, der lige netop er stærk nok, 

men ikke for stærk. Vores stærkeste kalkmørtel matcher cementmørtler 
istyrke. Arbejder du på bevaringsværdige, fredede eller meget gamle byg-
ninger, bør du prioritere elasticitet over styrke. Du kan finde regler, råd og 
retningslinjer ved at kontakte Slots- og Kulturstyrelsen.

SÅDAN TRANSPORTERER KALKMØRTEL FUGT UD AF MURVÆRKET
Kalk transporterer fugt ud af et murværk op mod 100 gange hurtigere end 
andre materialer. Det skyldes, at kalkens porestruktur danner et kapillært 
sug, der understøtter vandets bevægelse fra grove porer mod fine. Hermed 
ensrettes fugtvandringen ud af muren, og du undgår fugtophobninger inde i 
murværket. Af samme grund skal pudslag altid opbygges med den groveste 
puds inderst.

SKORSTEN
Rødvig Juramørtel Kh 100/400 

Skorstenen står udsat og skal være mod-
standsdygtig over for alle vejrforhold. Vælg 
derfor en stærk hydraulisk mørtel.

TEGLTAG
Mørtlen skal ligge solidt på murværket og 
være elastisk, så tagsten, overstrygning og 
understrygning kan modstå vindtryk og -sug.

Udkast af tegl
Rødvig Juramørtel Kh 100/400

Tegl har en ringe sugeevne. Brug derfor en 
stærk mørtel med god vedhæftning. Vælg 
vores stærkeste mørtel.

Påmuring af tegl
Rødvig Juramørtel KKh 20/80/475

Påmuring af tegl kræver styrke, men også 
elasticitet. Vælg derfor en stærk mørtel
med god elasticitet. 

Understrygning
Rødvig2Comp KKh 50/50/575

Understrygning kræver en elastisk mørtel 
med god vedhæftningsevne. Brug fæhår 
i mørtlen for maksimal elasticitet.

Overstrygning
Rødvig Juramørtel KKh 20/80/475

Overstrygning kræver en stærk, men elastisk 
mørtel, så teglene kan modstå vindtryk 
og -sug.

OPMURING OG FUGNING
Valg af mørtel til opmuring afhænger af det 
miljø, murværket er opført i. Vælg derfor 
mørtel efter eksponeringsklasse. 

Bygninger i eksponeringsklasse MX 4.0
Rødvig Juramørtel Kh 100/400

Bygningen står udsat. Vælg derfor en 
vejrbestandig og stærk hydraulisk mørtel.

Bygninger i eksponeringsklasse MX 3.2
Rødvig Juramørtel KKh 20/80/475

Bygningen står mindre udsat. Du kan derfor 
vælge en mere elastisk mørtel, der stadig er 
stærk.
Bygninger i eksponeringsklasse MX 3.1
Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500
Bygningen står ikke udsat, og du kan 

derfor vælge en meget elastisk mørtel.

Overflade
Du kan forstærke, vedligeholde og øge hold-
barheden af fuger og puds med kalkvand.

Kalkvand indeholder store mængder kalk- 
bindere, som skaber en vejrbestandig 
overflade, der beskytter mod fugt 
og saltindtrængninger.

MURVÆRKSDETALJER
Rødvig Juramørtel KKh 20/80/475 

Murværksdetaljer er udsatte. Brug derfor en 
vejrbestandig, stærk mørtel, der samtidig er 
elastisk. 

Bygningsdelene kan også trækkes over med 
Rødvig Slutpuds, der giver en fin, skarp og 
ensartet overflade.

SOKKEL
Rødvig Juramørtel Kh100/400  

En sokkel påvirkes konstant af vand, fugt og 
salt. Brug derfor en stærk hydraulisk mørtel. 

Kalkmørtel minimerer risikoen for fugt- 
skader i fundamentet, da kalken ensretter 
fugtvandringen ud af murværket.

UDVENDIG PUDS 
Rødvig Juramørtel Kh 100/400 
Rødvig Juramørtel KKh 20/80/475
Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500

Valg af mørtel til pudsearbejde afhænger 
af det miljø, bygningen står i. Vælg mørtel 
efter eksponeringsklasse og sørg for, at den 
stærkeste mørtel altid ligger inderst. Hvert 
lag skal herefter have samme styrke eller 
svagere, så du undgår, at mørtlen ”trækker 
sig selv af”.

Det samme gælder kornstørrelsen, som skal 
være den samme eller mindre for at under-
støtte fugttransporten ud af bygningen. 

Udkast 
Vælg mørtel efter eksponeringsklasse. Ud-
kastet skal være den stærkeste mørtel i dit 
pudsearbejde.

Grovpuds
Her skal du bruge en mørtel, der har samme 
styrke eller er svagere end den mørtel, der 
er brugt til udkast. Kornstørrelsen skal være 
den samme som udkastet. 

Finpuds 
Brug altid en mørtel, der har samme styrke 
eller er svagere end den mørtel, der er brugt 
til grovpuds. Kornstørrelsen skal altid være 
mindre end grovpudsen. 
 
Finpuds kan indfarves efter ønske. 

En indfarvet finpuds er på sigt den billigste 
måde at vedligeholde husets farve. Den kan 
vedligeholdes ved brug af sandkalk, kalk-
mælk eller kalkvand i samme farve.

Afslutning
Ønsker du en dybere farve i din finpuds, 
eller vil du minimere farvespillet, kan du 
bruge indfarvet kalkmælk eller sandkalk. 

Afslut med kalkvand.

Filtsning
Rødvig Juramørtel  KKh 35/65/500

Sørg for, at mørtlen til din filtsning har en 
kornstørrelse på mellem 0 til 1 mm for at 
sikre maksimal vedhæftning og elasticitet 
i din filts. 
 
Du kan filtse i præcis den farve, du ønsker.

Vinduer og døre
Rødvig Juramørtel KKh 20/80/475 
Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500 

Vælg en elastisk mørtel, så du sikrer en smi-
dig overgang mellem ramme og murværk.

Du bør dog afveje forholdet mellem elasti-
citet og styrke alt efter, hvor udsat vinduet/
døren er placeret.

Den optimale løsning til vinduer og døre 
er en fæhårs-armering af mørtlen oven på 
tjæret værk, da fæhårene øger elasticitet 
mellem karm og murværk og lader 
materialerne arbejde.

INDVENDIG PUDS 
Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500
Rødvig Juramørtel K 100/750
Rødvig Finpuds

Ved indvendigt puds på murværk kan du lave 
en traditionel pudsopbygning (se udvendigt 
puds) og afslutte med en finpuds, der kan 
indfarves som ønsket.

På andre overflader kan du påføre klæb 
efterfulgt af finpuds, der kan indfarves efter 
ønske.
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Af arkitekt Marie Granholm, Erik Møller Arkitekter

200 år sætter sine spor på en bygning, og Kronprinsessegade 44 i 
København er ingen undtagelse. Bygningen blev opført i 1804-5, da 
Kronprins Frederik 6. afstod en del af sin køkkenhave til byen efter 
den store brand i 1795. I den forbindelse gjorde man gaderne i byen 
bredere for at give bedre adgang til brandkøretøjer. Samtidig blev et 
antal matrikler i den nyanlagte gade, Kronprinsessegade (opkaldt efter 
kronprinsesse Marie Sophie Frederikke), herefter udbudt til højestby-
dende. Det blev tømrermester Sabroe, der købte grunden, og han gik 
i gang med at opføre huset til sig selv og sin kone, og huset står i dag 
som et typisk eksempel på ejendomme opført efter den københavn-
ske brand i 1795. 

I dag er bygningen fredet og står som et typisk eksempel på et hus fra 
tiden efter Københavns store brand. Blandt de mange bevaringsvær-
dige elementer kan for eksempel nævnes de pudsede facaders tætte 
rækker af oprindelige vinduer, de oprindelige døre samt bygningens 
arkitektoniske kvaliteter, hvor bygningen er tænkt som en visuel og 
strukturel enhed med rumforløb, der overlapper betegnelser som 
for-, side- og baghus.

Huset ejes nu af Jacob Gades Legat, som bruger bygningen til at huse 
unge talentfulde studerende fra det klassiske musikkonservatorium, 
samt udenlandske musikstuderende - fordelt i mindre bofællesskaber. 
Tanken er, at huset skal tilbyde en gunstig boligramme for de dygtig-
ste musikstuderende, som kan understøtte deres musikalske udvikling.

Men ligesom huset i dag er med til at give de unge studerende mulig
heden for at udvikle sig, er huset i sig selv også i konstant udvikling: 
Husets arkitektur og materialer præger de levede liv i huset, ligesom 
de levede liv og tidens tand sætter sine patinerende spor og danner 
husets personlighed.

Lær husets historie og personlighedslag at kende
Når man går ind i en restaureringsopgave, skal man lære husets 
historie og personlighed at kende. Og ligesom med mennesker bliver 
dennes historie og personlighed mere og mere fascinerende efter-
hånden, som man lærer vedkommende at kende. Men det viste sig 
også, at Kronprinsessegade 44 flere steder var født med mindre gode 
løsninger, og der havde tilsyneladende været en del mandage blandt 
de tidligere tiders arbejdssjak.

Når man først møder et hus, ser man blot overfladens materialer og 
former. Ved nærmere eftersyn bliver man opmærksom på, hvordan 
elementerne er tænkt som en sammenhængende helhed, og hvordan 
huset som helhed går i dialog med sine omgivelser. Efter lidt tid med 
huset vil nuancerne – ligesom med mennesker – træde frem. Man 
begynder at lære husets mange lag at kende. 

Det er lag, der hver især fortæller sin egen del af husets mange-fa-
cetterede historie. For eksempel blev der i slutningen af 1800-tallet 
tilføjet en hel etage. I forbindelse med en restaureringsopgave under-
søger man de forskellige lag grundigt, og i tilfældet Kronprinsessegade 
44 blev det hurtigt tydeligt, at der var råd i spær og bjælker, og der var 
end del hovsaløsninger, som for eksempel bærende bindingsværk, der 

var skåret over, og brug af mursten, der tidligere havde været brugt til 
skorstene og derfor afgav sod.

Men der var også skatte at finde, og for eksempel var væggene 
gennem tiderne blevet beklædt med gips- og cellutexplader, og efter 
nedrivningen af disse plader fandt vi gamle bevaringsværdige lærreds-
tapeter og skabelonbemalinger.

Undervejs i byggeprocessen har håndværkerne også fundet vidnes-
byrd fra de håndværkere, som har opført huset. På bindingsværket er 
tømrernes navne og datoer indhugget, og tapetsereren har efterladt 
et brev bagved det nyopsatte lærredstapet.

Når de forskellige lag træder frem, blev det samtidig tydeligt, at der 
er blevet arbejdet på huset ad mange omgange. Der er en meget stor 
variation i udformningen af stukken og loftrosetterne, så måske har 
datidens lejere af de forskellige lejligheder også haft en vis indflydelse 
på historien. Det er noget af det interessante ved restaureringsopga-
ver, at man aldrig ved, hvad man går ind til, og hvad man vil finde, når 
lagene skrælles af.

Husets historie
Som restaureringsarkitekt skal man ikke blot afdække og trække de 
interessante lag frem, der fortæller om levet liv fra en anden tid, man 
bærer også et ansvar for selv at skære fra og tilføje de næste lag 
til husets historie. Det handler om at sætte sig ind i husets historie 
og personlighed og de tanker, der ligger gemt i husets oprindelige 
arkitektur og være tro mod disse, samtidig med at man eksempel 
optimerer energiforbruget og indeklimaet med nye løsninger og øger 
husets styrke over for tidens tand. Man gen(op)finder så at sige huset 
og sætter sin egen tids præg på en byggekulturarv, der rækker langt 
ud over det enkelte menneskes liv.

På opgaven Kronprinsessegade 44 var der økonomisk grundlag, i kraft 
af donationer fra en række fonde, til at gøre arbejdet med grundighed 
og omhu. Det betyder, at huset kan stå i 200 år endnu – og formentlig 
langt længere end det og i en langt sundere stand, end med de løsnin-
ger det blev bygget med.

Om byggeriet
Arktekt: Erik Møller Arkitekter 
Ingeniører: Troelsgaard Ingeniører og Gert Carstensen Ingeniører 
Bygherre: Jacob Gade’s Legat

De gennemgribende restaureringsarbejder har kun kunne lade sig 
gøre med generøse donationer fra A.P. Møller og Hustru Chasti-
ne McKinney Møllers Fond til Almene Formaal, Aage og Johanne 
Louis-Hansens Fond, Augustinusfonden. Knud Højgaards fond har 
desuden bidraget til møbleringen af lejlighederne.

God bevaring handler om at 
forstå husets personlighed 
Når man restaurerer, skal man forstå husets historie og personlighed, så man kan ind-
gå i dets videre udvikling. Sådan fortæller Marie Granholm, der er en af arkitekterne 
bag en omfattende restaurering af Kronprinsessegade 44 i Indre by i København.

”Husets arkitektur og materialer præger de levede liv i huset, ligesom de levede liv 
og tidens tand, sætter sine patinerende spor og danner husets personlighed.”

Arkitekt Marie Granholm
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Af Sunke Arkitekter

I Kerteminde arbejder vi ofte i byrum præget af ældre købstadshuse 
og byggeri fra de seneste århundreder. Det stiller store krav til os som 
arkitekter og særligt til vores valg af materialer, som udgør en stor del 
af den oplevede arkitektoniske kvalitet i byggeriet.  I en by som Kerte-
minde, hvor ældre byggeri dominerer, er typologien og den ønskede 
atmosfære mere eller mindre fastlagt ved opgavens start, og resultatet 
afhænger derfor i høj grad af materialernes kvalitet samt detaljer og 
samlinger. Her kan det betale sig at investere i gode naturlige materia-
ler som patinerer smukt, styrker byggeriets arkitektoniske kvalitet og 
i kraft af længere levetid måske også en bæredygtighedsmæssig 
gevinst.

Materialer binder nyt og gammelt sammen
I Kerteminde er det de klassiske, naturlige og rene materialer, der 
kendetegner byggeriet. Det er tegl og mørtel, ofte skuret eller pudset 
og malet, samt enkelte konstruktioner i træ, der præger bybilledet. Da 
vores opgaver ofte handler om renovering og tilbygning til eksisterende 
bygninger, er det oplagt, at samspillet mellem nyt og gammelt starter 
i materialevalget. Materialet kan skabe en direkte forbindelse til kontek-
sten, på tværs af forskellige historiske stilarters konkrete udformning 
og fortællinger om den tid, de er sat i. 
 
Materialevalget er med til at gøre det muligt at bygge nutidigt i en 
historisk kontekst, hvor de bevaringsværdige byggerier hver især er 
produkt af den tid, hvor de er bygget. Ved at forholde sig følsomt til 
helhedsindtrykket og stedets atmosfære med nutidige øjne kan vi tilfø-
re ny udvikling og værdi til konteksten. Det kræver, at både tegnestue, 
bygherre, omgivelserne og de udførende parter er med på projektet.

Udgangspunktet står tit i tegl som et helt grundlæggende naturmate-
riale i jordfarver, der er med til at binde byggeriet til sin kontekst og til 
landskabet. Stenen udvælges efter sin tekstur og nuancer samt spil og 
eventuelle aflejringer i overfladen. Teglstenen i sig selv rummer store 
muligheder for æstetisk udfoldelse gennem forskydninger og perfore-
ringer i murværket og har varierende overfladetekstur på de forskellige 
sider alt afhængig af brændingen. Vi arbejder særligt med at udnytte 
de skygge- og tekstureffekter, det kan give, når man trækker enkelte 
sten frem i murværket, fjerner sten og skaber transparens eller vender 
stenen for at opnå alternative mønstre. Stenens rektangulære form kan 

skabe små forskydninger i murværket, når to mure mødes i en skæv 
vinkel, eller der hvor skifterne forskydes i forhold til hinanden. Mørtlen 
indgår også som et aspekt, da den har sin egen nuance, tekstur og 
patina, der skal komplementere stenen og dominere mere eller mindre 
afhængigt af stenens format.

Bæredygtige materialer former arkitektur
Måden, man traditionelt har bygget på, hænger naturligvis også uløse-
ligt sammen med materialevalget, idet materialet former arkitekturen. 
I det tilfælde, at husets form i forvejen er fastlagt, vælges derfor mate-
riale på baggrund heraf, således at byggeriets form udnytter materia-
lernes egenskaber. Hvis det kan lade sig gøre at bygge på materialets 
præmisser, kan materialet i sin konkrete udformning udgøre både 
husets konstruktion, funktionalitet samt det æstetiske udtryk. Herved 
er kvaliteten i byggeriet indlejret i byggeriets nødvendige elementer og 
kan derfor ikke reduceres eller spares væk i løbet af processen, uden at 
den samlede kvalitet i byggeriet forringes.

Ved at vælge et materiale med arkitektonisk kvalitet kan det i sig 
selv være med til at sikre kvaliteten i byggeriet - og dermed værdien, 
bevaringsværdigheden og aspekter af bæredygtigheden. Materialer, 
der fungerer som holdbare strukturelle elementer og har æstetisk 
værdi, kan således give højere arkitektonisk værdi i byggeriet, når de 
sammensættes, samles og detaljeres godt. Den arkitektoniske kvalitet 
i byggeriet har værdi i kraft af den positive påvirkning, den har på sine 
omgivelser, og den gør også bygningen værd at vedligeholde og bevare, 
og byggeriet kan få længere levetid. I sidste ende bør materialerne også 
være af en robusthed og kvalitet, så de kan genanvendes, måske endda 
med tilført værdi i kraft af den opnåede patina.

Det er derfor ikke kun materialets egenskaber og certificering eller ar-
kitekturen i sig selv, der skaber arkitektonisk kvalitet eller en bæredyg-
tigt bygning. Men når gode materialer anvendes efter gode grundlæg-
gende arkitektoniske principper, så de arkitektoniske aspekter går op 
i en højere enhed omkring det konkrete materiale i en konkret udform-
ning. I et bæredygtighedsmæssigt perspektiv kan det således handle 
om at bevare kvaliteten ved renovering og ved nybyggeri skabe kvalitet, 
som bliver værd at bevare. Og her skal materialet og dets egenskaber 
indgå som en værdi på lige fod med de øvrige arkitektoniske aspekter.

Købstadens 
materialitet 

På jagt efter ånd 
og kvalitet i Kerteminde
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Naturen har gennem tiden været en stor inspirationskilde for mange 
kunstnere, designere, arkitekter, designere, materialeproducenter, 
forskere og opfindere. Og med god grund. Naturens løsninger forekom-
mer ofte smukke, effektive og elegante i deres interne forbundthed. Og 
ikke mindst kan der findes et utal af forbløffende egenskaber i naturens 
materialer. Edderkoppens spind er et klassisk eksempel på et sådant 
materiale, der udmærker sig ved at besidde en brudstyrke, der langt 
overgår menneskeskabt stål målt på kg pr. kvadratmillimeter. Dertil 
kommer en uovertruffen smidighed og en produktion, der foregår ved 
stuetemperatur uden brug af giftige kemikalier eller store mængder 
energi. Det har fået forskere og materialeproducenter verden over til at 
forsøge at lave kunstigt edderkoppespind til brug i forskellige produk-
ter, hvor disse egenskaber er ønskværdige som fx reb, skudsikre veste, 
vindmøllevinger, m.m.

Forsøg på i industrien at efterligne naturens løsninger følger et design- 
og innovationsprincip kaldet ’biomimicry’, sammensat af ordene bio=liv 
og mimicry = imitation. Følger man dette princip, starter man grundlæg-
gende med at spørge: Hvad ville naturen gøre, når man står med et pro-
blem, hvorefter man forsøger at lave en kunstig menneskeskabt version.

Ét af de mest interessante nyudviklinger inden for dette spirende felt er 
groede byggematerialer. Træ er som bekendt et eksempel på et groet 
byggemateriale, men træ er naturens løsning, og det nye paradigme ad-
skiller sig ved, at vi nu anvender naturens egne processer i kombination 
med industrielle teknologier og teknikker til at designe nye bæredygtige 
materialeløsninger. 

Inspireret af de processer, der foregår i koralrev over mange tusinde år, 
er et af de mest interessante eksempler Biomason, som gror mursten. 
Det foregår ved at tilsætte bestemte bakterier til sand i en form, hvoref-
ter bakterierne plejes med doserede mængder vand og næringsstoffer. 
Over en lille uge producerer bakterierne en stærk ”lim”, der binder sand-

kornene sammen til et stærkt materiale, de kalder ”biocement”, formet 
som en mursten. Processen foregår ved stuetemperatur og der spares 
derfor enorme mængder energi – og dermed C02 – sammenlignet med 
den normale produktionsproces af mursten. Vandet til bakterierne ind-
går i lukkede kredsløb, hvor affaldsstofferne fra bakterierne høstes som 
naturlig gødning for planter. I naturens kredsløb indgår den ene arts 
’affald’, som den næste arts ’føde’ – og således også her, hvor bakterier-
nes affald bliver til føde for planter. Der sker således en kaskadeudnyt-
telse i produktionsprocessen, hvor så lidt som muligt går til spilde. 

Biomason er på denne måde et eksempel på, at der tænkes med inspi-
ration i naturens produktion af koralrev - men også at naturens egne 
vækstprocesser indgår aktivt i produktionen af mursten. Ved at pro-
duktionen af sten finder sted gennem tilføjelse af materiale, bliver det 
muligt i højere grad at designe egenskaber ind i stenene. 

Et andet eksempel på groede byggematerialer, der står som et ek-
sempel på en samtidig inspiration fra og en aktiv udnyttelse af natu-
rens processer, er Ecovative. Firmaet udnytter overskudsmateriale fra 
landbruget til at gro bl.a. bygningsisolering, biodesignede træplader 
samt akustikregulerende plader til indendørs brug. Det sker i sam-
spil med mycelium, der er den underjordiske del af svampe, der gror 
omkring materialet fra landbruget og binder det sammen. Også her er 
der mulighed for at designe både form og egenskaber. Efter endt brug 
kan Ecovatives produkter komposteres og dermed bidrage positivt til 
naturens kredsløb.

Perspektiverne af biomimicry er i teorien enorme. Kan vi tilføje minera-
ler, der absorberer luftforurening? Kan vi tilføje materialer til stenene, 
der isolerer bedre? Kan vi give stenene fugttransporterende egenskaber 
og derved bidrage til et sundt indeklima? 

Fremtiden lurer lige om hjørnet!

Man gror da 
mursten!
Når naturen inspirerer 
til futuristiske løsninger. 
En kort introduktion 
til biomimicry.

FREMTIDEN LURER 
LIGE OM HJØRNET!



Med afsæt i vores 40 års erfaring med udvikling og produktion af 
mørtel har vi nu skabt en funktionsmørtel til nybyg uden cement.

Mørtlen er Cradle to Cradle-certificeret og udviklet, så mursten og 
mørtel vil kunne genanvendes i fremtidige byggerier. VITRUV® indgår 
som et led i KALK A/S’ arbejde for et 100% genanvendeligt og åndbart 
murværk, hvor mørtel og farver er garanteret fri for skadelige indholds- 
stoffer.

Hvorfor vælge VITRUV?

Murværket kan ånde
Byggematerialer som cement er så tætte, at fugt og damp ikke kan 
slippe ud gennem murværket. VITRUV® Funktionsmørtels åbne porer 
lader muren ånde og understøtter et kapillært sug, der holder murværk 
og isolering tørt, hvilket bidrager til et sundt og åndbart hus.

Færre sætningsskader
Hvor cementmørtel trykstyrke gør, at murstenene kan knække, når 
bygningen sætter sig, er VITRUV® Funktionsmørtel elastisk og lader 
murværket arbejde. Det mindsker risikoen for sætningsskader i stenene 
og nedsætter behovet for dilatationsfuger.

Murværket kan genanvendes
Byggebranchen genererer cirka 30% af den samlede affaldsmængde 
i Danmark. Med VITRUV® Funktionsmørtel har vi skabt en mørtel, der 
kan skilles fra murstenene, så murværket kan genanvendes, og vi mind-
sker byggeriets miljøbelastning.

30 procent mindre CO2
Ved produktion af VITRUV® Funktionsmørtel udledes der op til 30% 
mindre CO2 per m2 muret væg end ved produktionen af cementmørtel.

Undgå skadelige stoffer
Vi opholder os 90 procent af tiden i bygninger. Alligevel er vores byg-
gematerialer fyldt med indholdsstoffer, som vi ikke kender konsekven-
serne af. VITRUV® Funktionsmørtel består af kalk og sand og er fri for 
skadelige tilsætningsstoffer.

Byg cementfrit med: Med VITRUV® har KALK A/S 
skabt verdens første C2C-certificerede 

hydrauliske funktionsmørtel til nybyggeri. 

28 Dage 56 Dage 90 Dage

Trykstyrke 1,0 MC MPa 1,5 MC MPa 2,0 MC MPa

Bøjningstrækstyrke 0,6 MPa 0,7 MPa 0,8 MPa

This product is 
Cradle to Cradle Certified™ 

at the Silver level
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Sådan tager vi ansvar 
for et bæredygtigt byggeri

KALK A/S vil gøre byggebranchen 
cirkulær og sund for mennesker og miljø.

Bæredygtighed ligger dybt i vores DNA. I mere end 40 år har KALK A/S 
kæmpet for at sikre korrekt vedligehold og bevaring af vores bygnings-
arv, så vi sikrer, at vores bygninger kan blive stående i hundredevis af 
år endnu. Siden 1960’erne har vi set en markant ændring i byggebran-
chens forhold til materialers holdbarhed og indhold. Byggematerialer 
med meget korte levetider og med indholdsstoffer, vi ikke kender 
konsekvenserne af, er vundet frem i stor skala, og der hersker i dag 
en brug-og-smid-væk-kultur i byggebranchen med fatale konsekvenser 
for miljø, klima og menneskers sundhed. 

Den tendens vil vi gøre op med. Med rødderne solidt plantet i de klas-
siske håndværk, materialer og traditioner, har vi derfor videreudviklet 
vores produkter, så vores mørtler nu lever op til de krav, der stilles 
i moderne byggeri. Samtidig har vi omlagt vores produktion, så vores 
produkter nu er skabt blive genanvendt, fri for skadelige stoffer 
og med til at sikre bygningers åndbarhed for et bedre indeklima. 

Cirkulær økonomi som omdrejningspunkt
Vores nye vision har betydet et farvel til den traditionelle tankegang 
om, at produkter og materialer er til for blive brugt og derefter smidt 
væk til fordel for implementeringen af cirkulær økonomi. I forlængelse 
heraf blev verdens strengeste miljøcertificering, Cradle to Cradle, intro-
duceret til kvalitetssikring af driften og produkterne, og som innovati-
onsværktøj i udviklingen af nye produkter.

En Cradle to Cradle-certificering stiller blandt andet krav om, at de 
anvendte materialer kan indgå i tekniske eller biologiske kredsløb, at 
de ikke er skadelige for mennesker og miljø, at der anvendes vedva-
rende energi, at der er en ambitiøs vandpolitik og at der udvises social 
ansvarlighed.

 
Vores omlægning til cirkulær økonomi betød, at vores virksomhed måt-
te igennem en omfattende transformation. Vores produkter skulle un-
dersøges for indholdsstoffer, nye produkter skulle leve op til de strenge 
certificeringskrav, genanvendelse af materialerne skulle systematiseres 
og elforbruget skulle omstilles til vedvarende energi.

Vores resultater 
I dag har alle vores kalkprodukter opnået en Cradle to Cradle-certifice-
ring på sølv-niveau. Det vil sige, at alle skadelige stoffer er udfaset og 
der er igangsat flere samarbejder med udviklingspartnere i forskelligar-
tede innovationsprocesser, som alle orienterer sig efter at kunne leve 
op til den højest mulige Cradle to Cradle-certificering.

I 2015 satte vi to private vindmøller op på vores grund, der nu leve-
rer mere energi end vi samlet set forbruger i vores produktion. Det 
betyder, at vi er gået fra at være forbrugere af energi til leverandører 
af grøn strøm til lokalområdet. Som et yderligere skridt væk fra fossile 
brændstoffer er den første elbil indkøbt og flere er på vej. Arbejdet for 
at kunne lade kalkmørtler indgå i en ny teknisk cyklus er også sat 
i værk i form af blandt andet partnerskab med Gamle Mursten. 
 
For vores kunder betyder det, at de får en messingplade med til at 
skrue på muren, når de opfører en bygning med vores produkter. 
Pladen er deres garanti for, at kalken ikke indeholder skadelige stoffer, 
og at muren kan genavendes.

Målet er en Cradle to Cradle-certificering på platin-niveau, hvilket inde-
bærer, at for alle vores produkter indgår i lukkede kredsløb, at produk-
terne er 100% rene og 100% genanvendelige, at der ingen CO2-udled-
ning er fra transport eller drift og alt affald kan genanvendes. 

Den nye vej har vist sig at være en god økonomisk investering. 
Første år oplevede vi en stigning i omsætning på 15% og året efter 
på 20%.



KALK’s roadmap mod et 
100% genanvendeligt byggeri

2016
Første kalkprodukt, som indeholder 
genanvendt mørtel, lanceres.

2017
KALK A/S opnår 
Cradle to Cradle-certificering
på guld-niveau.

2018
Første kalkprodukt af 100% genanvendt 
materiale kommer på markedet.

2026
KALK A/S opnår 
Cradle to Cradle-certificering 
på højeste niveau; platin.

2015
KALK A/S’ kalkprodukter bliver Crad-
le to Cradle-certificeret på sølvniveau. 
Hvilket betyder at alle KALKs kalkpro-
dukter og farver har været underlagt 
en omfattende analyse på.

2015
Med to nye vindmøller går KALK A/S 
fra at være forbrugere af konventionel 
strøm til at være producenter at grøn 
elektricitet.

2015
Danmarks første samarbejde om 
et retursystem for mørtler etableret 
i samarbejde med virksomheden 
Gamle Mursten. Det er første 
skridt på vejen mod et 100% 
genanvendeligt murværk.

2015
KALK A/S kan dokumentere, at 
håndteringen af vandressourcer lever 
op til kravene for Cradle to Cradle på 
sølv-niveau

2015 
KALK A/S  har udviklet en strategi 
for håndtering af affald.

2015 
KALK A/S er en dokumenteret  an-
svarlig arbejdsplads og alle produk-
ter/komponenter i produktionen  er 
screenet for problematiske arbejds-
forhold.

2016
25 % af KALK A/S’ 
affald kan genanvendes.

2016
Al loftslys i KALK A/S’ lokaler 
udskiftes til LED-belysning.

2017
50% af KALK A/S’
affald kan genanvendes.

2017
KALK A/S får varme fra 
vedvarende energikilder.

2018
75% af KALK A/S’ 
affald kan genanvendes.

2018
KALK A/S’  trucks kører nu på el.

2026
100% af KALK A/S’ 
affald kan genanvendes.

2026
KALK A/S’ indsats for social ansvarlighed 
bedømmes af en ekstern part.

2026
Al energi til produktion, varme og 
transport kommer fra vedvarende 
energikilder.

2026
Alle kalkprodukter indgår i et lukket 
kredsløb, hvor 100% kan genanvendes.

Allerede gennemført Bliver gennemført



By KALK – build lasting culture
Som en del af vores mission om at skabe sunde, åndbare og bære-
dygtige bygninger åbner vi i 2017 dørene til vores nye Innovation 
Lab. 

Vores lab skal binde global viden og nye partnerskaber sammen til 
innovative produkter med globalt potentiale. Produkter, som er 100% 
genanvendelige, sunde for mennesker, ikke skader miljøet og som 
understøtter åndbarheden i vores bygninger. Det, mener vi, kan bane 
vejen for en varig byggekultur, hvor fremtidens bygninger bliver værd 
at bevare. 

Udviklingslaboratoriet drives af Minor Change Group, der står bag 
nogle af landets mest markante udviklingsprojekter inden for cirkulær 
økonomi og forretningsudvikling. 

Læs mere og tag del på www.minorchangegroup.com

New 
innovation lab
2017


