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KAB-Fællesskabet består af over 63.600 boliger fordelt på 35 almene boligorganisationer og 10 andre boligforetagender, som alle administreres af KAB.

GENANVENDELSE OG BÆREDYGTIGHED I KAB-FÆLLESSKABET
FORORD

Kære kollega,
Vi er glade for den interesse, du viser for genbrug
og genanvendelse af byggematerialer i KAB-Fællesskabet ved at sidde med en komprimeret udgave
af Inspirationskataloget foran dig.
Inspirationskataloget gennemgår tre konkrete
byggesager med materialekortlægning og analyse
for at give dig som læser et indblik i, hvordan en
kortlægning og analyse foregår, som altså ikke er
gengivet i den komprimerede udgave. Du finder Inspirationskataloget på kab-bolig.dk/genbyg .
Den komprimerede udgave indeholder generelle
– dog håndgribelige – beskrivelser af, hvad man
skal være opmærksom på, når man kortlægger en
bygnings materialer, og hvordan vurderer materialernes potentiale for genbrug eller genanvendelse.
Bag begge publikationer står KAB-Fællesskabet,
og du kan læse mere på projektets hjemmeside på
www.kab-bolig.dk/genbyg eller kontakte projektleder Henriette Rahbek på henra@kab-bolig.dk.
Hensigten med arbejdet har været at give vores
kolleger indblik i og viden om, hvordan man konkret
kigger på og tænker bygninger som deciderede
materialebanker ved blandt andet at blive fortrolig
med materialernes genbrugs- og genanvendelsespotentiale.

Læsevejledning
Den komprimerede udgave indeholder ordforklaringer på genbrug og genanvendelse samt up- og
downcycling. Derudover gennemgår vi fire vigtige
faktorer, som spiller ind, når man vurderer, om man
skal genbruge eller genanvende byggematerialerne. De fire faktorer er miljø, økonomi, byggeteknik
og arkitektur.
Herefter forklares, hvordan man konkret vurderer seks udvalgte byggematerialer genbrugs- eller
genanvendelsespotentiale. De er mursten, beton,
træ, stål, glas og tagsten.
Sidste del af den komprimerede udgave indeholder
en ’Dialogguide’, som kan understøtte den faglige
dialog, som kolleger og samarbejdsparter kan have,
når de drøfter en kommende renoveringssag.
Dialogguiden samler den viden og de aspekter, som
er vigtige at holde for øje, når man vurderer og beslutter, om byggematerialerne skal genbruges og
genanvendes samt down- eller upcycles.
Afslutningsvis vises en vifte af ideer til, hvordan
glas, træ og beton som byggematerialer kan genbruges, genanvendes, down- eller upcycles som
inspiration.
Rigtig god læselyst!
Henriette Rahbek og Rolf Andersson
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MATERIALETYPER
MATERIALER

OG POTENTIALE FOR CO2-BESPARELSER

UDVALGTE

Mursten

56 kg CO 2/m2

64%

af den danske bygningsmasse
har murstensfacader

CO

330 kg CO 2/m3

26%

Beton

Træ

Stål

Glas

af Danmarks affald i 2019
bestod af beton

CO

CO

CO

1%

af affald var glasaffald i
Danmark i 2019

Tagsten

Det kræver 2,6 kg CO 2 at producere 1 kg
nyt stål til stålprofiler

30 kg CO 2/m2
CO

13%

af den danske byggemasse har
tegltag

Det kræver 30 kg CO 2 at producere 1 m3 nyt
konstruktionstræ, ekskl. biogent carbon

2,6 kg CO 2/kg

7%

af Danmarks affald i 2019
bestod af jern og stål

Det kræver i snit 330 kg CO 2 at producere
1 m3 ny beton

30 kg CO 2/m3

3%

af Danmarks affald i 2019 var
træaffald

Det kræver 56 kg CO 2 at producere 1 m 2
nye mursten

Det kræver 30 kg CO 2 at producere 1 m2 nyt glas til
2-lags ruder (44 kg CO2 /m2 3-lags termovindue)

15 kg CO 2/m2

CO

Det kræver 15 kg CO2 at producere 1 m2
nye tagsten

ORDFORKLARING
HVAD BETYDER DET, NÅR VI SIGER...

DIREKE GENBRUG

GENANVENDELSE

Når et materiale eller produkt anvendes til samme
funktion, eller samme form, efter en brugscyklus. Materialer eller produkter gennemgår maks en lettere bearbejdningsproces.

Når et materiale eller produkt nedbrydes eller findeles
til råstoffer, hvorefter det indvindes til produktionen
af nye produkter. De indvundne materialer bruges til
fremstilling af samme type produkter som de oprindelige eller til helt andre produkter.

UPCYCLING

DOWNCYCLING

Når byggematerialer eller -komponenter omformes,
forædles eller transformeres til nye byggematerialer
og -komponenter med en øget værdi (værdiforøgelse
ift. økonomi og levetid).

Når byggematerialer eller komponenter omformes eller
transformeres til nye byggematerialer og komponenter med en lavere værdi (værdiforringelse ift. økonomi
og levetid).

Defintionerne er gavnlige at kende, fordi de også fortæller, om materialet kan bruges 1:1 eller gennemgår en forandringsproces, hvor
værdien enten højnes og den brugte/indlejrede CO2-værdi bevares, eller mindskes og den brugte/indlejrede CO2-værdi mistes.
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HVORDAN KVALIFICERER MAN MATERIALER?
Vi har udvalgt 4 områder, der gerne skal tages højde for, når man vurderer materialets potentiale: miljømæssig, arkitektonisk, byggeteknisk og økonomisk. Der er ikke en fast skabelon for,
hvordan forholdet mellem de 4 områder vægtes, fordi man kan vurdere, at man godt vil prioritere ét eller flere af områderne frem for at tænke i den billigste eller nemmeste løsning. Man
skal afveje, hvor man gerne vil gå på kompromis, da det ikke er sikkert, at man kan tilgodese alle områder lige meget i en renoverings- eller byggesag.

Miljømæssig kvalificering

Byggeteknisk kvalificering

Byggebranchen er en af verdens mest forurenende industrier - både pga. et enormt
ressourceforbrug og en stor CO2-udledning. Alene beton står for 6 % af det globale
CO2-udslip. Dermed er det nødvendigt at kigge på den miljømæssige besparelse ved
at cirkulere materialer. Ved cirkulering af materialer i den eksisterende bygningsmasse i Folehaven, Karré 8 og Sallinghus kan vi både mindske CO2-udledningen, mængden af affald og aftaget af jomfruelige materialer.
Konkret er der på de tre steder samlet kortlagt 575 ton byggematerialer i den
eksisterende byggemasse. Ved cirkulering af disse materialer er der mulighed for at
spare op til 357 ton CO2-ækv i arbejdet med fremtidssikringen af boligmassen.

Når materialers cirkuleringspotentiale skal kvalificeres, er det afgørende at sikre materialernes styrke og kvalitet i en cirkuleringsproces gennem måling og test. Når bygninger kortlægges, er det derfor vigtigt, at der screenes for de relevante krav for at
kunne afgøre outputpotentialet for et givent materiale. Dette er også relevant, når
det gælder renheden af materialet. Gennem de seneste årtier er der brugt forskellige
miljøfarlige stoffer i byggeriet, og dermed er det vigtigt at have kendskab til dette,
når cirkuleringspotentialet vurderes.

Arkitektonisk kvalificering
Bæredygtighed er blevet en central løftestang for innovativ udvikling på tværs af
industrier - og byggebranchen er ingen undtagelse. Mål om eliminering af affald,
mindre brug af jomfruelige ressourcer og bedre CO2-aftryk bevæger os nemlig mod
cirkulære løsninger, hvor cirkulering af eksisterende bygningsmasser giver en helt ny
æstetik og identitet til nye byggerier. Når vi taler bæredygtig arkitektur, er det vigtigt
også at fremhæve, at det der består i lang tid, er bæredygtig arkitektur i sig selv. Når
bygninger skal fremtidssikres, er det vigtigt, at vi gør opmærksom på de kvaliteter,
den eksisterende arkitektur har, så det kan indarbejdes i det nye projekt. Uanset om
det er som inspiration eller udvalgte emner, vil det være med til at skabe bevidsthed
og identitet til stedet og sikre, at det fornyede byggeri kan bringe værdi til området i
mange generationer endnu.
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Økonomisk kvalificering
Genbrug og genanvendelse repræsenterer en kvantificérbar økonomisk værdi, som
er nødvendig at indrage ift. vurderingen af cirkuleringspotentialet. Den gængse tilgang til håndtering af eksisterende materialer i byomdannelsesprojekter er at skille
sig af med dem, fordi man ikke ved, at der findes en god forretningsmodel for at gøre
andet. Det er en skam, da det kan lade sig gøre at bygge kostneutralt med genbrugte
materialer. Ved at bygge cirkulært, får man muliggjort værdiskabelse både i forhold
til identitet og branding samtidig med, at man pådrager sig et ansvar for klodens
ressourcer. Den store forskel i forhold til en hyldevare ligger i omkostningsstrukturen, og omkostningerne for nye aktiviteter såsom transport, rensning, test og dokumentation skal tages i betragtning. Men da materialerne er tæt på at være gratis,
udligner forskellene sig - og skaber også ofte lokale arbejdspladser, langtidsholdbar
brandingværdi og nye forretningsmuligheder. Det skyldes, at en ny løsning kun skal
udvikles én gang, men kan bruges igen - og herved opstår der muligheder for en
større økonomisk gevinst.
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Hvem kan kvalificere byggematerialerne?

Hvordan kommer du i gang?

Byggeprojektledere, når en byggesag skal opstartes, eller den lokale driftsmedarbejder, der kan være en vigtig medspiller, når boligorganisationen skal vurdere, om
byggematerialer i deres ejendomme har potentiale for genbrug eller genanvendelse
og dermed skal nedtages nænsomt eller ej.

På de følgende sider vil kvalificering af hvert enkelt materiale gennemgås. Der er
forskellige faktorer at forholde sig til, når man skal vurdere de specifikke materialers
potentiale for genbrug og genanvendelse. I vil derfor blive præsenteret for fremgangsmåder, som kan anvendes, når man i en afdeling skal undersøge en bygnings
potentiale for genbrug eller genanvendelse. Fremgangsmåden beskriver de indledende øvelser og overvejelser, du bør foretage dig.

”Som Danmarks største administrationsfællesskab har vi sammen et kæmpe potentiale for at trække
byggeriet i en mere bæredygtig, cirkulær retning. Derudover besidder vi store mængder af ens byggematerialer, som er nemme at genbruge.”
GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER,
LAD DET GRO, KAB'S STRATEGI 2020

HVORDAN VURDERER MAN MURSTEN?
Metode
Mursten undersøges først ved en skrivebordsanalyse, hvor
mængder kortlægges. Herefter udføres en visuel inspektion,
hvor den generelle stand af murstenene undersøges, fx mørteltype, forbandt, sætningsskader mv. Desuden kan bagmur og hulrum også undersøges vha. et endoskopkamera for at undersøge
murbindere, isoleringstype mv. inden nedrivning.

Formål
Formålet med den fysiske besigtigelse af mursten er at lave en
vurdering af deres kvalitet for derefter at vurdere deres cirkuleringspotentiale samt at undersøge, hvilken metode der er bedst
til at nedtage stenene nænsomt.

SÅDAN VURDERER MAN KVALITETEN AF MURSTEN
Undersøgelse

Fremgangsmåde

Forbandttype

Forbandttypen afgør mængden af mursten, der kan genbruges. En visuel vurdering af forbandttypen med henblik på at estimere mængden af mursten, der kan genbruges og/eller genanvendes.

Mørteltype

En vurdering af mørteltype, der er med til at estimere cirkuleringspotentialet. Bygningsalder kan benyttes til
identificering af mørteltype. Frem til 1960 byggede vi primært med kalk, og efter 1960 med cement. Dette kan
også estimeres ved at kradse i mørtelen. Hvis mørtelen er porøs er det med stor sandsynlighed kalk, og kan
derfor genbruges 1:1.

Stand

En visuel vurdering af standen herunder eksempelvis identificering af eventuelle sætningskader.

Bygbarhed

En vurdering af bygbarheden af mursten herunder udførelse af test iht. gældende standarder. Bygbarheden af
materialet beskriver, hvor let det er at genbruge i et nyt byggeri. Mursten har som regel en god bygbarhed, da
gamle mursten følger de samme standarder som nye mursten. Bygbarheden vil især være god, hvis muren er
bygget med kalkmørtel.

Nedtagning

Vurder, hvordan murstenene kan nedtages. Ved kalkmørtel kan mursten nedtages 1:1 ved en nænsom nedtagning med evt. grab.

Miljøscreening

Undersøg om murstenene indeholder uønskede stoffer gennem en miljøscreening og vurder om eventuelle
stoffer vil have indflydelse på fremtidig brug.

Historiefortælling

Har byggeriet en historie, som vil kunne leve videre efter en ny anvendelse og give værdi til nyt byggeri?
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HVORDAN VURDERER MAN BETON?
Metode
Beton er et af de mest almindelige konstruktionsmaterialer i det
moderne byggeri og vil derfor både let kunne findes samt genbruges, hvis det lever op til de nuværende krav. Vurderingen vil
derfor se på standen, holdbarheden og demonteringen. Disse vil
være med til at bestemme, hvad de kan genbruges til.

Formål
Formålet er at vurdere, om betonen er værd at beholde i original
form ved demonteringen, hvilket det ofte vil være. Gennem vurderingsskemaet vil det også klargøres, hvilken kontekst det kan
bruges i efter demontering.

SÅDAN VURDERER MAN KVALITETEN AF BETON
Undersøgelse

Fremgangsmåde

Stand

En vurdering af revner, huller, m.m. i betonen, herunder eventuelle farveforskelle i overfladen.

Holdbarhed

En vurdering af holdbarheden ud fra given miljøklasse, der kan være en estimator for resterende levetid samt
en indikator for potentiel fremtidig applikation.

Konstruktion

En vurdering af om det er element eller in-situ beton, samt hvilken funktion betonen i dag er (Søjle, bjæle, dæk
mm.). Hvis det er in-situ kan der ligge en større kompleksitet i at direkte genbrug betonen.

Nedtagning

En vurdering af hvordan betonen kan nedtages, herunder undersøgelse af samlinger. En vurdering af hvordan
emnet kan løftes til terræn ved direkte genbrug, eller hvordan og hvor betonen skal knuses til genanvendelse.

Miljøscreening

Undersøg om betonen indeholder uønskede stoffer (PCB, tungmetaller mm.) gennem en miljøscreening, herunder om der eksempelvis har været brugt asbest i det bagvedliggende isolering.

Historiefortælling

Har betonet på byggeriet en historie (fx grafittikunst), som vil kunne leve videre efter en ny anvendelse og give
værdi til nyt byggeri?
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HVORDAN VURDERER MAN TRÆ?
Metode
For at vurdere, hvad træ kan bruges til igen, benyttes en simpel
visuel test. Træ er et meget alsidigt materiale og bruges i konstruktioner såvel som gulve og facader m.m. Fremgangsmåden
bygger på standarden DS/INSTA 142, som foreskriver, hvordan
man styrkeklassificerer træ visuelt.

Formål
Formålet med at lave denne visuelle klassificering er at kortlægge, hvad der er af muligheder for genbrug og upcycling til et næste liv. Med vurderingsskemaet kan vi med en vis grad af sikkerhed vide, hvad styrkeklassen vil blive samt vurdere det bedste
potentiale for træets næste liv.

SÅDAN VURDERER MAN KVALITETEN AF TRÆ

Undersøgelse

Fremgangsmåde

Type træ

En vurdering af hvilket type træ der er tale om (træsort, geometri og tværsnit)

Løst råd, svamp og
insektangreb

En visuel undersøgelse af potentielle råd eller insektangreb iht. DS/INSTA 142. Det kan eksempelvis ses ved
farveforskelle, svampeangreb samt huller fra insekter. Er der svamp eller råd i træet, kan det ikke recirkuleres.

Ukurantheder/Styrke

Hvor store er knaststørrelserne, fiberhældningen, vankanten i forhold til bredden iht. DS/INSTA 142? Er der
nogle skader på træet fra slag? Hvordan ser overfladen ud?

Fugt

Fugten i træet bør vurderes med et fugtmeter. Det vurderes, at fugten maksimalt bør være 30% i vinterperioder og under 10% i sommerperioder.

Nedtagning

En vurdering af demontering ift. fremtidig cirkuleringspotentiale. Eksempelvis om træet tages helt ned til
direkte genbrug, eller om det skal opskæres til andet formål.

Miljøscreening

Undersøg om der findes PCB og tungmetaller i malingen på træ. Hvis der har været asbest som isolering nær
træet, kan der evt. forekomme støv, som skal renses af. Vurder om eventuelle stoffer vil have indflydelse på
fremtidigt brug.

Historiefortælling

Har træet på byggeriet en historie? Hvor gammelt er træet, og hvor er det originalt taget fra? Har det været
brugt æstetisk i boligerne tidligere?
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HVORDAN VURDERER MAN STÅL?
Metode
Stål har vidt forskellige anvendelsesmuligheder. Metoden for den
fysiske besigtigelse af stål varierer derfor meget alt efter anvendelsen: Er det facader, stålbjælker eller noget trejde? Ofte skal
standen af materialet vurderes, hvilket kan ske ved at undersøge
overfladen for rust, ridser og buler.

Formål
Formålet med den fysiske besigtigelse af stål er at lave en vurdering af dets kvalitet for derefter at vurdere dets cirkuleringspotentiale, der ofte er højt.

SÅDAN VURDERER MAN KVALITETEN AF STÅL

Undersøgelse

Fremgangsmåde

Overflade

En vurdering af overfladen på stålet, herunder hvilken overfladebehandling der er benyttet, samt en undersøgelse for ridser, buler samt potentielle rustangreb.

Stand

En undersøgelse af den generelle stand af materialet, herunder slid på materialet, som vil kunne være en hindring for fremtidig brug.

Bygbarhed

En vurdering af bygbarheden af stål herunder udførelse af test iht. gældende standarder.

Nedtagning

En vurdering af forskellige metoder til nedtagning af stålet. Hvis der er stort potentiale for at genbruge det
direkte, bør det nedtages så nænsomt som muligt uden at beskadige materialet.

Miljøscreening

Undersøg gennem en miljøscreening om stålet indeholder uønskede stoffer og vurder om eventuelle stoffer vil
have indflydelse på dets fremtidige brug. Findes der for eksempel tungmetaller i maling er det ikke nødvendigvis et problem, da det kan blive udskilt fra malingen efterfølgende.

Historiefortælling

Har byggeriet en historie, som vil kunne leve videre efter en ny anvendelse og give værdi til nyt byggeri?
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HVORDAN VURDERER MAN GLAS?
Metode

Formål

For de fleste er det med jævne mellemrum helt naturligt at gå ned
med flasker og andre tomme glas. Og det med god grund. Hele
flasker og emballageglas kan skylles og genanvendes igen og
igen, imens ødelagt glas kan omsmeltes til nye produkter. Over
en milliard flasker og dåser sendes årligt til genanvendelse som
nye drikkevareemballager, hvilket sparer 150.000 tons CO2. Når
nu forbrugerne kan, burde industrien så ikke også følge med?

I stedet for direkte genbrug ses det, at glas fra vinduer og facader knuses og laves til mindre værdifulde materialer – ofte med
en energitung proces. Det er der ingen grund til, idet de gamle
ruder kan genindsættes som nye vinduer i en proces, hvor de
samtidigt gøres mere energieffektive. Derudover kan glasruder
cirkuleres til nye klimaskærme gennem dobbeltkarmsvinduer eller glasset kan genbruges direkte som skillevægge.

SÅDAN VURDERER MAN KVALITETEN AF GLAS

Undersøgelse

Fremgangsmåde

Rudeopbygning

Hvor langt er der ca. mellem glaslagene? Er der belægning på glasset, og hvis ja, hvilken? Hvilket materiale er
brugt i afstandsprofilen (aluminium, stål, plast)?

Stand

En vurdering ud fra antal ridser på overfladen af ruderne, potentielle revner i ruden samt om der maling eller
andet, der skal tages af?

Rudedata

I profilen på vinduet kan producenten have skrevet data om glassets isolationsværdier. Alternativt kan producenten kontaktes og spørges.

Resterende levetid

Vurder ud fra test med tredjepart. I praksis kan det beregnes ud fra antagelsen om, at glasset har 50 års levetid minus den levetid, glasset har haft indtil nu.

Nedtagning

Vurder hvordan vinduerne kan nedtages. Vinduerne kan eksempelvis ved direkte genbrug udtages hele og
nænsomt, og placeres på vinduesrammer stående op ad hinanden ved transport og opbevaring.

Miljøscreening

Undersøg om der er PCB eller tungmetaller eller andre uønskede stoffer i malingen på vinduerne. Generelt
vurderes det, at PCB er et problem i PVC rammer. Afhængig af alderen kan fugen omkring vinduerne også
indeholde uønskede stoffer, og derfor også nødvendig at udtage prøve fra.

Historiefortælling

Fortæller vinduerne en historie, eller er der noget unikt ved deres materiale, der gør dem værd at bevare?
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HVORDAN VURDERER MAN TAGSTEN?
Metode
Metoden til at bedømme tegl bygger på erfaring med nedtagelse
og en forståelse for fejlmekanismer i tagstenen. Levetiden for
tegltagsten er meget længere end selve tagkonstruktionen, og
det er derfor vigtigt at undersøge stenen for tegn på revner fra
frost, skader og generel stand. I forhold til demontering er det
vigtigt at kende til understrygningen, og hvordan konstruktionen
er bygget op.

Formål
Formålet med vurderingen er at kende den umiddelbare restlevetid, og om det er muligt at nedtage stenene nænsomt. At kende
cirkuleringspotentialet, inden der bruges en større økonomisk investering i destruktive test, hjælper med at vurdere genbrugspotentialet og sandsynligheden for et ønsket næste liv.

Med udgangspunkt i kvalificeringstabellen gennemgås minimum
én side af bygningen med en visuel test.
SÅDAN VURDERER MAN KVALITETEN AF TAGSTEN

Undersøgelse

Fremgangsmåde

Understrygning

En undersøgelse af hvilken type understrygning der er benyttet (cement, kalk, skum mm.) Tjek evt, hvor let det
er at brække af, samt om der har været reparationer med PUR-skum.

Frostsprængninger

En visuel vurdering af synlige frostsprængninger på tagstene på begge sider.

Stand

En visuel undersøgelse af større revner på overfladerne, hakker i hjørnerne, misfarvninger samt potentiel algedannelse.

Undertag

Er der lagt et undertag på tagkonstruktionen? Hvordan er tagstenene hæftet til tagkonstruktionen?

Nedtagning

Nedtagningen er afhængig af opbygningen samt understrygningen. Hvis understrygningen er med kalk, er der
mulighed for at tage tagstene fra hinanden én af gangen til direkte genbrug.

Miljøscreening

Ud fra en miljøscreening en vurdering af om der har været miljøfarlige stoffer i undertaget eller i understrygningen?

Historiefortælling

Har tagstenene en historie og identitet, som vil kunne leve videre efter en ny anvendelse og give værdi til nyt
byggeri?

POTENTIALER FOR GENBRUG OG GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER I KAB-FÆLLESSKABET
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DIALOGGUIDE
Hvordan starter man samtalen om genbrug og genanvendelse?
Dette er en dialogguide, der er udviklet

vores kolleger og beboervalgte samt fun-

materialerne.

På den lodrette akse vises, hvilken værdi

for at vise nogle af de uendelige mulighe-

gere som en ramme for, at vi kan opstarte

Idéerne er delt op efter forskellige termer

genbrug og genanvendelsen får sammen-

der, der ligger i genbrugsmaterialer. Det

eller indgå i dialog omkring potentialer for

for cirkulering, der viser, hvor høj værdi de

lignet med sin nuværende form, dvs. mistes,

skal desuden vise, at det ikke behøver at

genbrug og genanvendelse i din afdeling

forskellige muligheder har.

bevares eller højnes værdien af materialet

være vanskeligt at bruge materialerne på

eller driftsområde ved at indplacere mulige

en mere ressourceeffektiv måde, end de

materialer i ’dialogguiden’.

bliver i dag.
Genbrug og genanvendelse af byggemaDialogguiden og idékataloget er vores

terialer i byggeriet kræver både kendte og

forsøg på at gøre genbrug og genanven-

nye innovative løsninger, og derfor er det

delse mere konkret og håndgribeligt for alle

essentielt at identificere potentialer for

og dermed den indlejrede/brugte CO2-

Hvad består dialogguiden af?
Her ser du dialogguiden uden eksempler
for at vi nemmere kan forklare, hvordan den
er sat sammen og danner baggrund for at
kunne indplacere materialerne og få ideer
til deres genbrug og genanvendelse.

værdi ved genbrug og genanvendelse.
Den vandrette akse indikerer, hvilken
indsats det vil kræve at genbruge og
genanvende. Jo mindre der skal gøres
ved materialet, jo tættere vil det være
placeret ved ’Lav indsats’. Omvendt vil
et materiale figurere længere ud til højre
på den vandrette akse og dermed tæt-

DIREKTE GENBRUG
Når et materiale eller produkt anvendes til samme funktion, eller samme form, efter en brugscyklus. Materialer eller

tere på ’høj indsats’, hvis det kræver en

produkter gennemgår maks en lettere bearbejdningsproces.

masse forarbejdning at genbruge og gen-

DIREKTE
GENBRUG

anvende materialet, som typisk hænger
sammen med det økonomiske aspekt.

UPCYCLING
Når byggematerialer eller -komponenter omformes, forædles eller transformeres til nye byggematerialer og -komponenter
med en øget værdi (værdiforøgelse ift. økonomi og levetid).

I selve inspirationskataloget har Lendager
sat seks materialer (glas, træ, tegl, mursten,

UPCYCLING

stål og beton) ind i dialogguiden.
GENANVENDELSE
Når et materiale eller produkt nedbrydes eller findeles til råstoffer, hvorefter det indvindes til produktionen af nye
produkter. De indvundne materialer bruges til fremstilling af samme type produkter som de oprindelige eller til helt
andre produkter.

Disse seks materialer bliver af os anset som
materialerne med det største potentiale
for genbrug og genanvendelse i byggeriet.
Det er også de materialer, der udgør

GENANVENDELSE

de største fraktioner i byggeaffaldet, og

DOWNCYCLING
Når byggematerialer eller komponenter omformes, forædles eller transformeres til nye byggematerialer og komponenter
med en lavere værdi (værdiforøgelse ift. økonomi og levetid).

som ofte downcycles eller forbrændes noget, der gør, at de mister deres værdi.
I denne komprimerede udgave har vi valgt

DOWNCYCLING
LAV INDSATS
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HVOR MEGET FORARBEJDE DET KRÆVER AT GENANVENDE MATERIALET

HØJ INDSATS
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at sætte fokus på glas, træ og beton.

GLAS
EKSEMPLER PÅ HVORDAN GLAS KAN GENBRUGES OG GENANVENDES

GENBRUG

UPCYCLING

GENANVENDELSE

▌BRUG I RENOVERINGER
I KAB ELLER EKSTERNT

▌VINDUER

▌UP VINDUER

Gamle vinduer demonteres og
ruderne rænses og sættes ind
i det nye byggeri.

Gamle vinduer demonteres og
ruderne rænses og samles til
en ny form.

▌SKILLEVÆG

▌SHINGLES

▌DRIVHUS

Gamle vinduer demonteres og
ruder høstes, saneres og evt.
tilskæres efter kravsspecifikationer. Herefter kan ruderne genbruges som rumadskillelse eller
indendørs mødelokale.

2-lags ruder skilles og skæres
ud til en facade eller væg. Taktiliteten af materialet øges idet
kanten på glasset eksponeres.

Ruder høstes og bruges
til orangeri eller drivhus.

▌TERAZZO
Som æstetisk og historiefortællende udtryk i ny beton kan
knust glas blandes i som groft
tilslag. Dette er praktisk ved allerede knuste ruder.

DOWNCYCLING

▌OMSMELTNING

▌GRUS

Omsmeltning sikrer at ressourcerne ikke går tabt, men processen bruger meget energi.

Glas kan knuses til grus og bruges direkte på området som
sti eller stabiliserende grus.
Ved behandling i en tromle kan
glassets skarpe kanter fjernes
så det bliver sikkert at gå på og
røre ved.

LAV INDSATS

HØJ INDSATS
POTENTIALER FOR GENBRUG OG GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER I KAB-FÆLLESSKABET
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TRÆ
EKSEMPLER PÅ HVORDAN TRÆ KAN GENBRUGES OG GENANVENDES

▌BRUG I RENOVERINGER
I KAB ELLER EKSTERNT

▌FACADE
Beklædningstræ har potentiale
som ny facade ved sortering og
evt. grundig rensning for maling
og søm.

▌BÆRENDE
KONSTRUKTION
Trækonstruktioner høstes og
genbruges som bærende konstruktion i nybyggeri

DIREKTE GENBRUG
▌SHINGLES

▌KLODSGULV

▌PERGOLA

Som beklædning af de nye bygninger kan træbeklædningen
skæres op til shingles. Shingles
kan have varierende form fra
facade til facade.

Som en solid gulvløsning kan
konstruktionstræet skæres på
tværs af fiberrretningen og limes tæt sammen til det bagvedliggende lag.

Genbrug trækonstuktion, vinduesramme og dørkarme til rekonstruktionen af en åben og
levende pergola.

▌MØBLER

▌VÆKSTHUSE

▌UDEHUS

Træ kan med metalbeslag laves
til robuste møbler. Møblerne
kan bruges i byrummet eller i
gårdrum.

Genbrug spær som det konstruktive element i fritstående
væksthuse.

Spær høstes og genbruges
som konstruktion i et udendørs
overdække.

▌FORBRÆNDING

▌ISOLERING

▌OSB-PLADER

Ved forbrænding kan energien
i træet udnyttes, men de strukturelle kvaliteter bliver fjernet.

Træ, der ikke kan bruges i de
nye bygninger, kan indgå i produktion af træfiberisolering.
Det fjerner alle strukturelle og
æstetiske kvaliteter i træet.

Træ kan indgå i produktion af
OSB-plader. Pladerne kan evt.
genbruges som overfladeelement i interiør.

UPCYCLING

GENANVENDELSE

DOWNCYCLING
LAV INDSATS
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BETON
EKSEMPLER PÅ HVORDAN BETON KAN GENBRUGES OG GENANVENDES

▌BELÆGNING
Gamle betonflader skæres ud
i mindre flader og benyttes 1:1
som belægning og møblement
i byrummet omkring.

▌BRUG I RENOVERINGER
I KAB ELLER EKSTERNT

▌KONSTRUKTION
Som et direkte genbrugsscenarie kan betonstrukturen bevares og bruges til et nyt byggeri.
Konstruktionen kan udbygges
og få ny facade og interiør for
at ændre dens udtryk.

DIREKTE GENBRUG
▌GABIONSFACADE

▌FACADEBEKLÆDNING

▌KONSTRUKTIONSSØJLER

Gabionsnet kan fyldes med
knuste beton for at bruges
som facader, termisk masse
indvendigt i bygninger og som
halvmure.

Gamle betonvægge skæres
ud i elementer. Elementernes
over- flade poleres, så betonindholdet blottes på en smuk
overflade. De monteres herefter som ny facade.

Gamle søjler og betonflader
skæres ud til nye betonsøjler.
De nye søjler monteres gerne
ved en mekansik løsning for
fremadrettet genbrug.

▌LANDSKABSELEMENTER

▌RÅ FLISER

▌GENANVENDT BETON

Gamle betonkonstruktioner
knuses og genskabes som ny
beton, som kan indfarves efter
ønske. Nye
betonløsninger
kan indgå i byrummet og indlejres i naturen.

Opbrudte dæk kan genbruges
til at skabe et smukt byrumsgulv. Store stykker bruges som
betonflager, og fugerne imellem
fyldes med de mindre knuste
stykker.

Nedknust beton kan anvendes
som groft tilslag i ny beton. Løsningen giver gammelt beton nyt
liv i fremtidssikrede betonelementer, der kan støbes i alle
ønskede dimensioner.

UPCYCLING

GENANVENDELSE
▌VEJFYLD
Beton knuses og bruges som
vejfyld.

DOWNCYCLING
LAV INDSATS

HØJ INDSATS
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HVAD SÅ NU?
Vi håber, du har tilegnet dig ny viden omkring byggematerialers genbrugs- og
genanvendelsespotentiale. Vi håber også, at du vil være med på den videre rejse
og hoppe med os om bord og begynde at se de eksisterende bygninger som deciderede materialebanker.

Vi løber tør for grus til beton i Danmark i 2056. Et af svarene på den udfordring
ligger i genbrug og genanvendelse af eksisterende byggematerialer, og derfor er
det helt essentielt, at vi begynder at handle ud fra den viden, der er blevet blotlagt i denne kortlægning.

Næste skridt vil være at begynde at lave ressourcekortlægninger, så vi får håndgribelig viden om, hvilke materialer der så at sige er i banken, hvordan deres kvalitet er, og hvor meget der er af de pågældende materialer. Det vil være med til at
give os et kvalificeret afsæt til at vurdere, om disse materialer skal nedtages nænsomt og recirkuleres – helst som enten genbrug eller upcycling, fordi her bevarer
vi mest værdi og udnyttet den i forvejen indlejrede CO2. Alternativt downcycling
eller anden form for genanvendelse, inden det enten afbrændes eller deponeres
som affald.

Samarbejdet med Lendager og de tre boligorganisationer: AKB, København, 3B
og SAB har bestået af kortlægninger og analyser. Her har vi høstet erfaring og
viden, så vi i KAB-Fællesskabet kan opdatere KAB’s byggesagsproces, så den
tager højde for drøftelser, overvejelser og opgaver, der er nødvendige inden for
nærmeste fremtid.

Når man har gjort sig disse overvejelser og valg vil næste beslutning være, om
materialerne kan bruges inden for egen byggesag eller organisation, eller om de
skal sælges på en af de mange fysiske og digitale materialebørser, der skyder
frem. Det leder hen til designvalg, udbudsproces, eventuelle bygherreleverancer
osv., som vi i KAB-Fællesskabet arbejder med at finde metoder til og løsninger på.

Planeten venter ikke
Og det behøver vi i og uden for KAB-Fællesskabet heller ikke. Det kan virke tillokkende at ville vente med at genbruge eller genanvende, indtil vi ved alt om materialernes kvalitet og sikkerhed for at kunne anvende cirkuleret byggematerialer til
alle dele af en bygning.
Vi kan starte med at få kortlagt de eksisterende bygningers materialer, så vi ved,
hvad der kan bruges igen, så det ikke ender som afbrænding eller nedknuses til
vejfyld m.m. Disse materialer vil have potentiale til at kunne bruges til facadebeklædning, gulve, interiør, terrænbelægning og sekundære bygninger så som skure, orangerier, overdække til cykler, LAR-projekter osv. og det er langt bedre end
at nedknuse til vejfyld, afbrændes eller deponeres som affald.
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Vi er på tværs af hele værdikæden nødt til at gå sammen og turde tage de risici,
der er, eller som kan opstå, i løbet af en innovativ proces og afprøve bæredygtige
metoder og recirkulerede byggematerialer på de bygningsdele, der ikke er en del
af konstruktionen.

Arbejdet med genbrug og genanvendelse stopper ikke her
Formålet med inspirationskataloget er at gøre dig klogere på området, og særligt
at inspirere samt give ideer til genbrug og genanvendelse af byggematerialer i din
afdeling eller byggeprojekt. Måske har kataloget givet dig et nyt syn på bygningernes potentiale som materialebank. Der ligger en lang række opgaver foran os,
som skal forankres mere konkret i blandt andet byggesagsprocessen på tværs af
boligorganisationerne, hvad enten det er nybyggeri eller renovering.
Vi håber, at du vil være med til at løfte dagsordenen ved at sprede dine egne ideer
og dele din indsigt i genbrug og genanvendelse med dine kollegaer.
Du er også velkommen til at kontakte os via www.kab-bolig.dk/genbyg, hvis du
har spørgsmål til KAB-Fælleskabets arbejde med genbrug og genanvendelse af
byggematerialer.
Tak fordi du læste med!

