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GRØNNE 
POTENTIALE

Thomas Groth er underviser på mureruddannelsen på Hillerød 
Tekniske Skole – og han har store grønne ambitioner for både 
skolen og sit fag.



“Vores mursten er bagt i går og holder i 
tusind år.”

Sådan lyder det fra Thomas Groth, 
der er underviser på mureruddannelsen 
på Hillerød Tekniske Skole, U/NORD.

Han er enormt optaget af, hvordan 
murerfaget kan bidrage til at realisere 
den grønne omstilling, og forsøger at 
give sine elever en faglig ballast med et 
solidt bæredygtigt fundament.

“Vi forsøger at forberede vores 
elever her på skolen på, at bæredygtig-
hed og miljøhensyn er noget af det, der 
kommer til at fylde allermest inden for 
byggeri i de næste mange år,” siger Tho-
mas Groth i et interview med forældre-
indsatsen Ditbarnsfremtid og tilføjer:

“Vi underviser vores elever i af-
faldssortering og materialevalg, og de 
lærer, hvilke produkter og materialer 

der er gode, og hvilke der er mindre 
gode. Forhåbentlig kan vi give dem en 
materialeforståelse, de kan tage med sig 
ud i arbejdslivet og bruge til at præge 
branchen i en mere miljøvenlig retning.”

Ifølge en rapport, som Ungdomsbyen 
har udført på vegne af Den Danske UNE-
SCO-nationalkommission, spiller uddan-
nelsessektoren – og særligt erhvervssko-
lerne – en afgørende rolle i omstillingen 
mod FN’s 17 verdensmål for bæredygtig 
udvikling frem mod 2030. Rapporten 
konkluderer også, at erhvervsuddannel-
ser med en grøn og bæredygtig profil 
er mere attraktive for unge – og det er 
ifølge Thomas Groth blot en af mange 
gode grunde til, at det giver mening at 
opbygge en stærk bæredygtig profil. 

“Jeg er utrolig glad for, at vores skole 
her i Hillerød netop har vedtaget en 
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meget skarp bæredygtig profil, for vi 
skal vise eleverne, at bæredygtighed er 
et område, vi er seriøse omkring,” siger 
Thomas Groth. 

Rasmus, der snart er færdigudlært 
restaureringsmurer, kan godt mærke, at 
bæredygtighed fylder i undervisningen 
på Hillerød Tekniske Skole. “Vi taler en 
del om genanvendelse og affaldssorte-
ring – for eksempel kører vi alle mursten 
igennem stenrenseren. Det gør vi næ-
sten hver gang, vi har lavet noget, så det 
næste hold kan bruge de samme sten,” 
siger han.

BEHOV FOR BEDRE AFFALDSHÅNDTE-
RING OG EN FÆLLES INDSATS
Selv om det kan være dyrt at vælge 
bæredygtige løsninger, mener Thomas 
Groth, at det er en investering, der godt 
kan betale sig i det lange løb. “Prisen på 
en container ændrer sig 
meget, hvis man tænker 
sig om og sorterer kor-
rekt, og det er selvfølgelig 
noget, vi gør sammen 
med eleverne. Det er en 
vigtig del af uddannelsen, 
at eleverne lærer at sorte-
re og genbruge. Derfor er 
der planer om at etable-
re en genbrugsstation, 
som elever fra alle vores 
uddannelser kan bruge. 
Det handler ikke bare om 
at spare penge, men også om at træne 
eleverne i at tænke bæredygtigt og have 
blik for betydningen af genanvendelse,” 
fortæller Thomas Groth.

Til spørgsmålet om, det er mere bæ-
redygtigt at bygge i træ end mursten, 
forklarer Thomas Groth, at mursten er 
bedre til det danske klima og kan holde 
i flere år – og at murstensbyggeri kan 
nedbrydes og genanvendes 100 procent, 
hvis man bruger kalkmørtel, teglsten, 
teglblokke og lerpuds. 

“Selvfølgelig skal vi også tænke det 
sammen med, at der ikke er uanede 
naturressourcer, og at vi ikke kan gro 

kalk og grus, så det vi bygger, skal holde 
i mange år og kunne genanvendes, hvis 
det skal være bæredygtigt. Vi skal ikke 
kun tænke 20 år frem, men 100 år frem, 
og det byggeri vi laver i dag, skal kunne 
stå om 100 år, og så skal vi i højere grad 
restaurere bygninger i stedet for at byg-
ge en masse nyt,” siger Thomas Groth.

“Når man skal opføre en ny bygning, 
bør man ikke bare tænke på at lave no-
get smukt eller funktionelt, men også på 
muligheden for at genbruge de materi-
aler, man anvender. Det hele skal foregå 
ud fra bæredygtige principper – lige fra 
materialevalg til valg af isoleringsfor-
mer,” mener Thomas Groth. 

Et skridt på vejen mod en mere bæ-
redygtig udvikling vil være at nedtone 
brugen af beton, mener Thomas Groth. 
“Det er et materiale, der er meget dyrt 
at komme af med, og som ikke er særlig 

bæredygtigt. Set fra et undervisnings-
perspektiv lærer man desuden meget 
mere af at bruge mursten. Det er nemt 
at sætte beton op, og der er ikke meget 
læring i det,” forklarer han.

Der bliver brugt beton til at opføre 
hovedparten af alle byggerier i dag, og 
det er efterhånden sjældent, at man 
fuldmurer huse, selv om det ville være 
en mere bæredygtig løsning, fortæller 
murerlærlingen Rasmus.

“Mursten og træ er gode byggema-
terialer, men i dag bliver de fleste huse 
lavet af beton, og så kan vi få lov til at 
skalmure. Der er ikke mange, der får 

fuldmuret deres huse i dag. Det er dyrt 
og tager tid, og der er tit behov for, at 
det skal gå stærkt,” siger han, inden han 
fastslår: “Men jeg vil rigtig gerne være 
med til at bygge grønt – og jeg glæder 
mig til, at der kommer skred i tingene.”

Thomas Groth understreger, at der 
er behov for en fælles indsats, hvis 
byggebranchen for alvor skal tage et 
skridt i en mere bæredygtig retning. “Vi 
er nødt til at tage springet ud i det, uden 
at det bliver halvhjertet. Det skal være 
et indsatsområde hele vejen rundt. Det 
er ikke godt nok, at det kun er 10 eller 
15 procent af byggepladserne, der tager 
bæredygtighed alvorligt,” fastslår han.

Ifølge Thomas Groth er det alfa og 
omega at tænke mere i genanvendelse 
og cirkulær økonomi, hvis murerfaget 
skal forløse sit bæredygtige potentiale. 

“Hvis man går efter en grøn profil i 
tråd med FN’s verdensmål, 
vil det komme alle til 
gode. Og der er ingen tvivl 
om, at der vil være stor ef-
terspørgsel på bæredygti-
ge løsninger og håndværk 
i fremtiden,” siger han.

Adrian Tresoglavic, 
der er vicedirektør på U/
NORD, er meget enig med 
Thomas Groth og tilføjer, 
at underviserne er vigtige 
aktører i dette arbejde, 
fordi de leverer konkrete 

og gode bud på, hvordan skolen kan 
blive mere bæredygtig. 

“Vores undervisere arbejder allerede 
med emner som genanvendelse, mad-
spild, bæredygtig materialeanvendelse, 
energioptimering og meget andet, men 
vi kan gøre endnu mere. Og det har vi 
som skole en forpligtigelse til,” fortæller 
Adrian Tresoglavic. •

»NÅR MAN SKAL OPFØRE EN NY BYGNING, BØR MAN 
IKKE BARE TÆNKE PÅ AT LAVE NOGET SMUKT ELLER 

FUNKTIONELT, MEN OGSÅ PÅ MULIGHEDEN FOR 
AT GENBRUGE DE MATERIALER, MAN ANVENDER. 
DET HELE SKAL FOREGÅ UD FRA BÆREDYGTIGE 

PRINCIPPER – LIGE FRA MATERIALEVALG TIL VALG AF 
ISOLERINGSFORMER«
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