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Bilag TS-1.9 Genanvendelse af 
materialer, idekatalog. Aarhus Kommune



Materialer

mængde 700 m2

tegl med kalkmørtel

referencer  /  nye bygninger med genbrugte tegl

Omhandler kun bygning 2, der er bygget i 1935.
Her kan murstenene let skilles ad og mures op på ny. 

Det forudsættes at 25% af facaden er vinduesareal.
Mængdeberegningen er et meget groft overslag.



Materialer
tegl med cementmørtel

referencer  /  teglblokke sammensættes til et nyt facadeudtryk

bygning 5 _ 300 m2 bygning 6 _ 1.100 m2 bygning 7 _  600 m2 bygning 13 _ 1.200 m2 bygning 14 _  1.300 m2

mængde 4.500 m2
Det forudsættes for alle bygninger at 25% af facaden udgøres af vinduer og andre materialer.
Mængdeberegningen er et meget groft overslag.

Disse bygninger er opført mellem 1969 og 1979, hvorfor det må formodes 
at de er muret med cementmørtel. Teglene vil derfor kun kunne genan-
vendes som udskårne blokke og ikke enkeltvis. 
Blokkene kan indgå i sandwichelementer, som i Ressourcerækkerne eller 
blokkene kan mures op som på Trælasten (i 1-2 etager). Derudover vil der 
formentlig løbende udvikles nye måder at indarbejde teglblokkene på. 



Materialer
vinduer

antal ikke optalt, men mange

referencer  /  genanvendelse af vinduer

Der er i området være mange vinduer til rådighed. Disse kan blandt andet 
bruges i to lag som facade, som på Upcycle Studios eller som væksthus/
orangeri i gårdrum og på tagflader. 



Materialer
eksempler på andre materialer/elementer/idéer

døre

teglblokke som gulv trægulv som væg valsede ventilationsrør som facade nedknust materiale som tilslag

pergola byrumselementbelægning værn

referencer  /  genanvendelse af materialer

Genbrugte elementer fra stedet vil være med til at give det nye byområde identitet og 
karakter. Elementer med den karakteristiske blå farve, der er gennemgående i hele om-
rådet, ville være oplagte at genbruge.

Nederste række billeder viser idéer til genbrug  af andre materialer, der formentlig vil 
findes i bygningerne. Det vil dog kræve en grundigere gennemgang af bygninger at 
fastslå hvilke materialer, der er til rådighed. 




