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Sund Arkitektur
- med bygningsarven som inspiration og miljøhensyn som en præmis.

Imens panikken for vores miljøs ve og vel
langsomt indfinder sig, leder byggebranchen
efter måder at løfte sit ansvar.

ReVærk

En opgave de fleste synes at være sig bevidst,
men som ofte søges løst med mindst mulig
armbevægelse. Branchens fundering i store
industrielle produktioner og kosteffektiviseringer er et benspænd, når den grundlæggende
efterspørgsel ændres. Når det går bedst, fordrer
det nytænkning - men ofte opleves det i stedet
som febrilske forsøg på at mikro-allokere eksisterende produkter eller vante arbejdsgange.
Konsekvensen er forvirring af forbrugeren den private lægperson såvel som den professionelle. For hvad gør en reel forskel, og hvad er
blot et forsøg på at vende udfordringen til en
forretningsmæssig vinding uden at kompromitere et produktionssetup, undgå et fortjenestetab på en ejendomsudvikling eller vinde en
projektkonkurrence med nemme buzzwords?
Ved industrialiseringen af byggebranchen er
en række materialer og processer blevet prioriteret, og igennem tiden er disse udviklet til
et stort udvalg af komplekst for-bearbejdede
løsninger med høj performance. Den udvikling
har muliggjort vores nuværende byggede miljøer, men vi kan også nu se, at det har kostet
dyrt - både ift. miljøpåvirkning og byggesundhed - og måske er det tid til en grundlæggende
ændring.

Projekt START

Vores pre-industrielle kulturarv, er rig på
håndværk baseret på forståelsen af basale og
naturlige materialer, der rummer en række
iboende, miljø- og indeklimaforbedrende kva-

liteter - traditioner, der er perfektioneret igennem adskillige hundrede år.
At stoppe op og gentænke hele præmissen for
vores nuværende byggepraksis er en stor investering - og ikke nødvendigvis en investering
med økonomisk lukrative udsigter på den korte bane. Men måske skal vi alligevel turde tage
et skridt tilbage og lære af vores fortid for at nå
helt i mål i vores fremtid.

Materialepalette

Naturlige materialer med iboende kvaliteter.

Med sit arbejde ønsker ReVærk at opmuntre
og udvise eksempler til, hvordan det at kigge
tilbage kan inspirere til udvikling af present
arkitektur - bygninger og rum, hvor miljøhensyn er en præmis, ikke et tilvalg.
I ReVærk arbejdes efter følgende fokuspunkter
under egen betegnelse ”Sund Arkitektur”:
- At sikre minimal udledning ved et givent
byggeri, anskuet igennem vurdering af livscyklus.
- At sikre optimalt indeklima med brug af naturlige principper og materialers egenskaber
til temperatur- og indeklimaregulering.
- At prioritere basale løsninger, der ikke kun
udmærker sig teknisk, men bibringer æstetisk
værdi til den helhed, de indgår i.
- t beny e let forarbejdede materialer, hvis
natur let kan anskues og egner sig til løbende
vedligehold.
- At søge inspiration i traditionelle samlingsdetaljer og konstruktive principper.
- t fortrinsvist beny e materialer og byggedele, der enten helt kan tilbagegå til naturen
eller finde anvendelse i anden byggekontekst
uden nævneværdig forarbejdning.

Tegnestue og værksted

Vekselvirkning mellem arktiektur, design og håndværk.

Traditionelle principper

Nytænkt i aktuelt projekt i 1:20 arkitekturmodel.

