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Rethink Resources Workshop:
Returtagning og genanvendelse, 25. August 2016

Cirkulær økonomi i byggeriet
Udfordringer og redskaber ved genanvendelse og genbrug af bygge-
og anlægsaffald

v. Stefania Butera, Teknologisk Institut

Hvorfor byggeri?

Kilde: VHGB, 2016
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Hvorfor byggeri?

Kilde: VHGB, 2016

Genbrug og genanvendelse

Kilde: finans.dk

Kilde: politiken.dk

Kilde: niras.dk

Kilde: dagensbyggeri.dk
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Udfordringer

 Renhed

 Asbest

 PCB

 Bly, zink og andre uorganiske stoffer 

 PAH’er

 CFC’er, HCFC’er

 Kulbrinter 

 Klorparaffiner

 Sporbarhed og dokumentation

 Hvor kommer materialerne fra?

 Er de blevet screenet/kortlagt?

 Har vi styr på miljøkvaliteten?

Materialepas

Materialeatlas

Materialeatlas over byggematerialers 
genbrugs- og genanvendelsespotentialer

 Udpeger materialestrømme med ressourcepotentiale 

 Identificerer de skadelige stoffer

 Opslagsværk

 oplysninger om, hvilke miljømæssige problemer afhængig af 
byggemateriale og periode

 Letlæselig, med farvekoder og symboler 

 Tager udgangspunkt i ”Bygningsatlasset” fra Miljøprojekt 1656, 2015
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Materialeatlas

Bygningsdele og materialer:

 Tagkonstruktioner

 Facader

 Fundament

 Terrændæk

 Vinduer og døre

 Lofter og etageadskillelse

 Indvendige vægge

 Gulv

Materialeatlas

Stoffer:
 Asbest

 Uorganiske stoffer: Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, 
Zn, As og Hg

 Kortkædede chlorparaffiner (SCCP)

 PAH’er

 CFC/HCFC 

 Kulbrinter (C6 –C36) 

 PCB’er 

 Bromerede flammehæmmere



29-08-2016

5

Materialeatlas

Vurdering af stoffer ift. indeklima, eksternt miljø og arbejdsmiljø

Materialeatlas

Samlet vurdering
Hvornår har stoffet været anvend?
Hvordan påvirker stoffet det specifikke produkt/materiale?
Hvad siger lovgivning?
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Materialeatlas

 Anvendelse og håndtering af affald og ressourcer i byggeriet

 2-årig projekt

 InnoBYG projekt
 CINARK (Center for Industrialised Architecture - KADK)

Udfordringer

 Renhed?

 Asbest

 PCB

 Bly, zink og andre uorganiske stoffer 

 PAH’er

 CFC’er, HCFC’er

 Kulbrinter (C6-C36)

 Klor paraffiner

 Sporbarhed og dokumentation?

 Hvor kommer materialerne fra?

 Er de blevet screenet/kortlagt?

 Har vi styr på miljøkvaliteten?

Materialepas

Materialeatlas
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Materialepas

 Formål: 

 Øge sporbarhed af bygge- og anlægsaffald og sikkerhed ifm. genbrug 
og genanvendelse 

 Skal benyttes til registrering af data om oprindelse af materialerne, 
evt. forekomst af skadelige stoffer 

 Materialerne får en højere værdi 

 Målgruppen: 

 Leverandører og aftagere af genanvendelige byggematerialer

 Små entreprenører

 Genbrugspladser/private borgere

Materialepas

Afprøvning og evaluering (sept – dec 2016) 

Afprøvning af modellen Vurdering og evt. tilpasning af konceptet

Konceptudvikling (april – aug 2016)

Tre udvalgte cases
Udviklet i elektronisk 

format
Anbefalinger for 

anvendelse

Erfaringsopsamling (start 2016)

Materialepas i andre brancher
Kvalitetsmærke/frivillige ordninger for sekundære

råstoffer
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Materialepas

Konceptudvikling

 Tre fraktioner: 

 Belægningssten

 Konstruktionsstål 

 Døre

Materialepas

Konceptudvikling

 Tre fraktioner: 

 Belægningssten

 Konstruktionsstål 

 Døre
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Materialepas

Afprøvning og evaluering (sept – dec 2016) 

Afprøvning af konceptet Vurdering og perspektivering

Konceptudvikling (april – aug 2016)

Tre udvalgte cases Udviklet i elektronisk format Anbefalinger for anvendelse

Erfaringsopsamling (start 2016)

Materialepas i andre brancher
Kvalitetsmærke/frivillige ordninger for sekundære

råstoffer

Materialepas

 Spireprojekt under InnoBYG 

 1-årig projekt

 InnoBYG projekt
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Kontakt:
Materialepas: Stefania Butera, stbu@teknologisk.dk (projektleder)
Materialeatlas: Anke Oberender, aob@teknologisk.dk (projektleder)

Cirkulær økonomi i byggeriet

Tak for opmærksomheden!
Spørgsmål?


