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Ressourcerækkerne er ét blandt mange boligbyggerier, der er ved at blive 
opført i Ørestad Syd, men det er det første i Danmark, der bliver opført i 
materialer fra forladte boliger og industribygninger. Et stenkast fra 
Ressourcerækkerne ligger Upcycle Studios, der også er bygget af materialer, 
der ellers ville være endt som affald. 

Begge byggerier er resultat af et samarbejde mellem projektudviklerne, 
Arkitektgruppen, og arkitekter og produktudviklere i Lendager Group. 
Tony Christrup, direktør i Arkitektgruppen, Per Mortensen, projektchef i 
Arkitektgruppen, Maria Bayer Skydt, forretningsudviklingsdirektør i Lendager
Group og Niklas Nolsøe, bygningskonstruktør i Lendager Group, tog Byens 
Netværk med rundt i det nye Københavnerkvarter for at vise os deres to nye 
banebrydende byggerier. 

Undervejs blev der snakket om bæredygtighed, og om hvilke udfordringer, 
der kan opstå, når man er first mover og insisterer på at gøre tingene på en 
ny måde, men også om, hvor givende det er, når det lykkes.

Ressourcerækkerne er bygget af sandwichelementer med murstensfelter fra 
nedrevne byggerier, blandt andet fra Carlsberg-grunden, mens Upcycle
Studios har ruder fra nedrevne almene boliger, gulve i overskudstræ fra 
Dinesen og betonvægge støbt af metrobyggeriets betonaffald.      



Da årstidens lysforhold ikke var med os, startede vi med en lynhurtig 
præsentation i skurvognsbyen, hvorefter vi skyndte os ud for at kigge 
på byggerierne, mens det stadig var lyst. 





Enderne på sandwichelementerne skal inddækkes 
med aluminium fra genbrugte coladåser.  





Da genbrugsruderne havde mange forskellige størrelser, og den samlede størrelse på 
vinduespartiet allerede var fastlagt, var det noget af et puslespil at få det hele til at gå 
op. Men i sidste ende blev det til et smukt og meget karakteristisk opdelt vinduesparti. 



Vi sluttede dagen tilbage i skurvognsbyen, hvor vi blev klogere på 
Arkitektgruppen og Lendager Group, og fik svar på nogle af vores 
mange spørgsmål til de to byggerier. 



Tak for i dag


