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Byggeriet er en af de helt store forbrugere.
Byggeriet står for 39% af det totale årlige
energiforbrug, 35% af materialeforbruget, og i 2056
løber Danmark tør for grus til beton. Selvom vi i
Danmark er gode til genanvendelse, er der behov
for, at vi forbedrer kvaliteten af genanvendelse og
bibeholder materialernes værdi. Derfor er byggeriet
og dens aktører, såsom KAB, også nøglen til at
opnå regeringens målsætning om 70% reduktion i
udledning af CO2- ækvivalenter (ækv) i 2030.
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http://www.truthstudio.com/content/CREEA_Global_Resource_Footprint_of_Nations.pdf

The Global Resource Footprint of Nations
POTENTIALER FOR GENBRUG OG GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER I KAB-FÆLLESSKABET

3

GENANVENDELSE OG BÆREDYGTIGHED I KAB-FÆLLESSKABET
FORORD

Kære kollega,
Tak for din interesse for genbrug og genanvendelse
af byggematerialer i KAB-Fællesskabet.
Inden vi fortæller, hvad Inspirationskataloget byder på, og hvad du kan få ud af at læse det, vil vi
kort præsentere Signaturprojektet Genanvendelse af Byggematerialer, der står bag kataloget med
rådgivning fra Lendager, der har stor erfaring med
genbrug og genanvendelse af byggematerialer.
Genbrug- og genanvendelsesdagsordenen er ved
første øjekast hverken nem eller enkel - og det samme gælder løsningerne. Byggebranchen er i rivende udvikling, også når det gælder bæredygtighed.
Der er bl.a. politiske, juridiske, økonomiske, praktiske samt kvalitets- og sikkerhedsmæssige forhold,
vi skal indtænke og have svar på, når vi arbejder
med genburg og genanvendelse på et niveau, som
har en markant positiv indvirkning på nedbringelse
af CO2-udslip og mængden af byggeaffald.
Imens de mange vigtige aktører og skarpe hoveder
på tværs af byggesektoren og samfundet arbejder
på at få lovgivning, jura og marked for genbrugte
og genanvendte materialer til at spille sammen, er
der vigtige handlemuligheder, som KAB-Fællesskabet allerede nu kan gå i gang med, for at vi kan
forberede os bedst muligt.
Handlekraft har været signaturprojektets fokus, og
dette inspirationskatalog indeholder derfor praksisnære eksempler, beskrivelser og forklaringer.
Hensigten har været at give dig indblik i og viden
om, hvordan du konkret kigger på og tænker byg-
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ninger som materialebanker ved at blive fortrolig
med materialernes genbrugs- og genanvendelsespotentiale. Formålet er at introducere bæredygtige
alternativer til vores vante arbejdsgange og måder at opfatte byggeaffald på – for derigennem at
modne KAB-Fællesskabet, så vi sammen kan gøre
en forskel for klimaet!

I Lad Det GRO specificeres ambitionen om
at søsætte fem signaturprojekter, som tilsammen
viser vejen for mere bæredygtig opførelse, renovering og drift af boliger i KAB. Herunder signaturprojektet Genanvendelse af Byggematerialer, som
står bag denne publicering.

Genbrug og genanvendelse
Hvis du vil vide mere, kan du klikke ind på signaturprojekets hjemmeside Genanvendelse af byggematerialer på www.kab-bolig.dk/genbyg eller kontakte
projektleder Henriette Rahbek på
henra@kab-bolig.dk.

En del af Lad det GRO-strategien
KAB’s repræsentantskab vedtog den 22. oktober
2020, at bæredygtighed fremover skal danne rammen om KAB's strategiske arbejde. Dette manifesterede sig som den strategiske ramme for KAB
- Lad det GRO. Bæredygtighed skal i KAB-regi
forstås bredt som det, der binder hensyn til miljø,
økonomi og det sociale sammen, og et helhedsorienteret blik for disse aspekter skal styrke boligorganisationerne i at handle bæredygtigt til gavn
for mennesker og miljø. Som Danmarks største administrationsfællesskab har vi sammen et kæmpe
potentiale for at trække byggeriet i en mere bæredygtig, cirkulær retning.
Vi besidder store mængder ens byggematerialer på
tværs af boligselskaberne, som kan genbruges i renoveringer og nybyggeri. Men vi har brug for at indsamle data for at kunne bygge mere bæredygtigt.

En af måderne, KAB vil realisere visionen om bæredygtighed er ved at genbruge og genanvende flere byggematerialer, når der nedrives, renoveres og
opføres nybyggeri. I samarbejde med Lendager vil
vi vise, hvordan byggematerialer kan genbruges og
genanvendes, og hvordan recirkulering kan forankres i kommende byggesager i KAB-Fællesskabet.
Med kortlægningerne af byggesagerne ville vi også
opbygge erfaring og viden i boligorganisationerne
og KAB samlet set, men også for at kunne opdatere KAB’s byggesagsproces, så den tager højde for
drøftelser, overvejelser og opgaver, der er nødvendige inden for nærmeste fremtid.

Bygninger som materialebank
Jordens ressourcer er ikke ubegrænsede, selvom
vi stadigt udvinder flere nye ressourcer fra jorden
og samtidig kassérer enorme mængder, der kunne
have været genbrugt eller genanvendt. Heldigvis
kan vi ændre vores praksis, og mange har allerede opdaget de store miljømæssige og forretningsmæssige fordele ved at tænke cirkulært frem for
lineært.
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Særligt i bygningsregi er der store potentialer i at anse den eksisterende bygningsmasse
som materialebanker, hvori der allerede er udvundet og investeret i materialer både økonomisk og
CO2-mæssigt. Selvom cirkulært byggeri stadigvæk
er under udvikling, lader klimakrisen ikke vente på
sig. Vi kan ikke alene komme i mål med de prestigefyldte bæredygtige byggeprojekter, der har vundet
indpas de seneste år. Vi er også nødt til at handle
i den almene boligsektor, som udgør omkring 20%
af Danmarks boliger, og KAB har heldigvis allerede
taget det første skridt i denne retning.
Vi behøver ikke vente med at genbruge og genanvende, indtil vi har jura og lovgivning på plads til
at opføre konstruktionen af genbrugte eller genanvendte materialer. Vi kan allerede nu bruge dem
til facade, gulve, interiør, terræn og sekundære byginger.
Når KAB søsætter signaturprojektet Genanvendelse af Byggematerialer, har vi mulighed for at skabe
fantastisk og nyskabende arkitektur, der samtidigt
bygger videre på boligselskabernes lange historie.
Derudover kan vi skabe en unik værdi for boligafdelingerne på tværs af miljø, ressourceoptimering,
identitet, økonomi og social inklusion.

Hvordan er inspirationskataloget bygget
op?
Vi starter med at give dig en enkel gennemgang af
de forskellige betydninger af genbrug og genanvendelse, vi bruger i daglig og faglig tale.

Kapitel 1: Gængse materialer til genbrug og genanvendelse vil give dig en grundig gennemgang af
seks udvalgte byggematerialer, der egner sig godt
til at blive genbrugt eller genanvendt. Undervejs vil
du støde på nyttig fakta i form af historisk oprids,
volumener og materialernes CO2-belastning.
Efter gennemgangen af de 6 materialer introducerer vi 4 faktorer, som det er vigtigt at tage højde
for, når man skal vurdere, om det kan betale sig at
nedtage nænsomt og genanvende eller genbruge.
Sidst i kapitlet gennemgår vi, hvordan man konkret
skal vurdere de seks udvalgte byggematerialer,
hvori de 4 faktorer behandles.
Kapitel 2: Tre konkrete byggesager i KAB-Fællesskabet gennemgår tre byggesager i henholdsvis
Boligforeningen 3B, SAB og Boligselskabet AKB,
København, hvor Lendager, sammen med os og lokalt ansatte driftsmedarbejdere, har foretaget tre
materialekortlægninger og analyser. Du får en kort
introduktion til hver af de tre byggesager, hvad der
skal renoveres, den potentielle CO2-besparelse, og
hvordan materialet vil kunne genanvendes eller
genbruges.
Tanken med kapitel 3: Idékatalog for genbrug og
genanvendelse af byggematerialer er at samle viden og tråde fra de to første kapitler og overføre
det til en dialogguide. Guiden skal gøre det nemmere at skabe fælles afsæt og forståelse for, at vi som
kolleger centralt og decentralt kan drøfte potentialer og muligheder for genbrug og genanvendelse

i navnlig en konkret renoveringssag i din afdeling
eller i dit driftsområde.
Idékataloget præsenterer en stribe af ideer til cirkulering af materialer gennem konkrete designforslag, som skal danne fundament for, at flere materialer bliver genanvendt eller genbrugt.
Kapitel 4 Baggrundsviden & aktualitet giver dig en
kort, men nørdet indflyvning til genbrugs- og genanvendelsesdagsordenen, det politiske landskab,
kendte barrierer og ordforklaringer. På den måde
bliver du godt rustet til at forholde dig til emnet, og
du får viden om, hvorfor dagsordenen er så vigtig,
og hvorfor det ikke er helt nemt at forstå det fulde
billede af den ved første øjekast - og ikke mindst,
hvorfor det er nødvendigt at tænke og bygge cirkulært.
Om du er kundechef, følgegruppe, konsulent, byggeprojektleder eller lokal driftsmedarbejder kan du
bruge dette inspirationskatalog som input til at få
noget af den viden, du har brug for, så du kan blive en stærk sparringspartner og en vigtig brik i, at
flere byggematerialer bliver nedtaget nænsomt og
genanvendt eller genbrugt i jeres boligorganisation.
Rigtig god læselyst!
Henriette Rahbek og Rolf Andersson
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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.

POTENTIALER FOR GENBRUG OG GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER I KAB-FÆLLESSKABET

7

KAPITEL 1
GÆNGSE MATERIALER TIL GENBRUG OG
GENANVENDELSE
Kapitlet skal give en større indsigt i specifikke materialer og hvordan man
vurderer deres genbrugs- og genanvendelsespotentiale. Kapitlet er delt op
i tre, hvor du først vil blive introduceret for de seks mest gængse materialer
til genanvendelse og genbrug. Materialernes egenskaber og historie vil
blive præsenteret sammen med beregninger på, hvor meget CO2 der kan
spares ved genbrug og genanvendelse af netop disse materialer. Kapitlet
fortsætter med en beskrivelse af fire forhold, der skal tages højde for, når
man skal vurdere, om det kan betale sig at nedtage nænsomt og cirkulere.
Sidst i kapitlet gennemgår vi, hvordan man i praksis kan vurdere de seks
udvalgte byggematerialer, hvori de fire forhold behandles.
De seks mest gængse materialer er:
Mursten
Stål
Beton
Glas
Træ
Tagsten

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

Materialer belaster miljøet mere end driften
Statens Byggeforskningsinstitut har regnet på miljøbelastningen og energiforbruget for driftsfasen og de
øvrige faser (produktion af byggematerialer, opførelse, nedrivning og behandling af materialer) i seks bygningstyper. Alle eksempler viser, at materialerne vejede lige så tungt som eller tungere end driftsforbruget set over
bygningernes levetid.
Bygning

Drift

Nyt 1-plans skalmuret parcelhus
Tungt etagebyggeri / 3 etager
Lette etagerækkehuse
Let kontorbyggeri / 4 etager + kælder
Let kontorbyggeri / 4 etager
Tungt kontorbyggeri / 6 etager + p-kælder
1

2

3

4

5

7

8
Kg CO2/m2

Kilde: SBi

Kilde: https://build.dk/Assets/Bygningers-indlejrede-energi-og-miljoepaavirkninger/SBi-2017-08.pdf

10

6

POTENTIALER FOR GENBRUG OG GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER I KAB-FÆLLESSKABET

MATERIALERNES HISTORIE OG POTENTIALE

CO2

64%

7%

af den danske bygningsmasse har murstensfacader

af Danmarks affald i 2019 bestod af jern og stål

56 kg CO2/m2

Det kræver 56 kg CO2 at producere 1 m nye mursten
2

CO2

2,6 kg CO2/kg

Det kræver 2,6 kg CO2 at producere 1 kg nyt stål til stålprofiler

Mursten

Stål

Størstedelen af Danmarks huse er historisk set bygget med mursten - et materiale
bestående af brændt ler, som er kendetegnet ved en helt særlig styrke og holdbarhed. Ifølge Teknologisk Institut kan mellem 61-82% af alle mursten genbruges direkte
til nybyggeri. For hver mursten, der produceres, udledes 0,5 kg CO2-ækv. Genanvendelse af 2000 gamle mursten (ca. 30 m2) sparer miljøet for 1 ton CO2.

Stål består primært af jern og eventuelt andre legeringselementer. Stål har en bred
anvendelse i byggeriet, hvor det anvendes både som konstruktionselementer, som
armering i beton og som facadeelementer for at nævne nogle få eksempler.

Hvor kan vi skaffe mursten fra?
95% af alle enfamiliehuse i Danmark har en facade af mursten. Med en voksende
urbanisering står et stigende antal af disse huse tomme uden for byerne. Det efterlader mange ressourcer, der står ubrugte hen. Heri ligger et stort potentiale for at
tage materialerne fra de forladte bygninger med til byerne ved at betragte dem som
ressourcer i fremtidigt byggeri.
I 1960’erne gik man fra kalkmørtler til brug af stærkere, cementbaserede mørtler. Så
stærke, at murstenene går i stykker ved forsøg på adskillelse, hvilket forhindrer muligheden for direkte genbrug ved rensning af mursten. Mursten muret med kalkmørtel
kan skilles ad og genbruges 1:1.
Overgangen fra kalk- til cementmørtel har resulteret i, at en øget mængde mursten i
dag downcycles til bl.a. vejfyld - hvor materiel og økonomisk værdi går til spilde. I 2016
blev 199.000 ton mursten smidt ud i Danmark.

Vi kan bruge stål smartere
Sammenlagt dækker stålproduktionen over 6,5% af verdens samlede CO2-udledning.
Selvom den største andel af metal i dag genanvendes, ser man alt for få tilfælde,
hvor det genbruges på den mest effektive måde i forhold til at skabe den størst
mulige værdi. Det skal vi blive bedre til, da vores forbrug af stål forventes at stige
med mindst 50% frem mod 2050 som følge af en enorm global befolkningsvækst og
urbanisering. For eksempel kan stålplader hentes, renses og direkte genbruges som
tag- og facadebeklædning.
Med en genanvendelsesprocent på 85% besidder stål førstepladsen som verdens
mest genanvendte materiale. 70% af alt stål produceret i verden er stadig i brug i
dag. Fremstilling og genanvendelse af stål og metal er tæt forbundet med forbrug af
kul. Som tommelfingerregel udledes der 2-2,5 kg CO2 for hvert kg stål, der fremstilles.
Det skal dog nævnes, at dette er en gennemsnitlig værdi på tværs af mange typer
af stål og jern.

POTENTIALER FOR GENBRUG OG GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER I KAB-FÆLLESSKABET

11

CO2

26%

1%

af Danmarks affald i 2019 bestod af beton

af affald var glasaffald i Danmark i 2019

330 kg CO2/m3

30 kg CO2/m2

Det kræver i gennemsnit 330 kg CO2 at producere 1 m3 ny beton

CO2

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

Beton

Glas

Efter vand er beton det mest anvendte materiale på verdensplan.1 Det bruges overalt i byggebranchen, da det er et materiale med høj styrke og formbarhed. Det høje
forbrug af beton kommer dog ikke uden pris, da cementproduktionen udgør op mod
8% af verdens samlede CO2-aftryk.2
Beton består af cement, sand og sten. Det høje forbrug af beton viser sig blandt andet ved, at Danmarks grusgrave er ved at være tomme. I 2056 forventes det, at alle
danske kommuner er løbet tør for grus/plads til grusgrave, hvilket efterlader behov
for import, hvis vi ikke udvikler løsninger til cirkulering af eksisterende betonaffald. 3

Glas består primært af sand, kalk og soda. I 60'erne overgik de fleste huse i Danmark til termoruder som en løsning på skimmelsvamp, og termoruderne blev derfor
designet til at optage kondensvand over tid, hvilket giver dem en funktionel levetid.
Senere blev der etableret 3-lags energiruder med fokus på energibesparelser.1
Fokuset for vinduerne har ændret sig til hovedsageligt at være omkring energiforbrug - der er således kommet regulativer i bygningsreglementet til de forskellige
værdier, vinduerne skal have. I dag lægges forskellige belægninger på ruden for at
nedsætte mængden af solstråler, som trænger igennem1.

Beton kan genanvendes bedre i Danmark
I Danmark bliver op mod 95% af betonaffald genanvendt, dog ofte i form af downcycling, hvor betonen nedknuses til vejfyld. Dette medfører forurening af vores grundvand, samtidig med at det er spild af materialeværdi og de potentielle indtjeningsmuligheder, der kan opnås ved direkte genbrug eller upcycling, hvor materialets værdi
forhøjes. Man skal også have giftige stoffer i betonen for øje, og hvis de findes, skal
der betales for korrekt bortskaffelse. Dette kan i sig selv være et argument for genanvendelse af det resterende materiale, da der så allerede er investeret i rensning af
materialet.

1 https://www.cam.ac.uk/research/news/sowing-seeds-for-timber-skyscrapers-can-rewind-the-carbon-footprint-of-the-concrete-industry
2 https://www.earth-syst-sci-data.net/10/2213/2018/essd-10-2213-2018.pdf
3 https://www.dr.dk/nyheder/indland/danmark-er-ved-loebe-toer-grus-et-af-de-vigtigste-raastoffer-verden-har
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Glas i vinduer har længere levetid, end vi tror
Den mekanisme, som i højeste grad afgør levetiden for vinduer, er det tørstof, som
ligger i kanten af vinduet, samt den gas, der findes imellem glassene. Når tørstoffet
er mættet med fugt fra luften, vil ruden begynde at kondensere. Gassen imellem
lagene består typisk af argon eller krypton, og når gassen slipper ud, bliver ruden
mindre isolerende.
Levetiden for en rude er normalt anskuet til 20-30 år, men tests ved Teknologisk Insitut afgør levetiden til omkring 50 år.2

1 https://www.bolius.dk/vinduets-historie-1900-2016-16795
2 Design for disassembly: Håndbog om affaldsforebyggelse i byggeriet, Teknologisk Institut, 2019
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CO2

Træ

3%

13%

af Danmarks affald i 2019 var træaffald

af den danske byggemasse har tegltag

30 kg CO2/m3

CO2

Det kræver 30 kg CO2 at producere 1 m3 nyt konstruktionstræ,
ekskl. biogent carbon

I 2019 blev 400.000 ton træ til affald i Danmark, hvilket svarer til mere end vægten af
Empire State Building1. I dag bliver træaffald ofte downcyclet. Det er ikke alene spild
af tilgængelige og lokale ressourcer, men også dyrt i form af forspildte indtægtsmuligheder for samfundet.

Træ kan andet end at brændes og destrueres
I dag genanvendes en del af det rene træ som sekundær råvare til nyproduktion af
spånplader m.m. Dernæst forbrændes størstedelen af træ med henblik på nyttiggørelse, dvs. at der laves strøm. For hver kubikmeter træ, der bruges som erstatning for
et andet byggemateriale, reduceres CO2-belastningen af atmosfæren med gennemsnitlig 1,1 ton CO21. Ved at genbruge eksisterende trækonstruktioner kan vi således
både spare store mængder CO2 og undgå at belaste et presset skovbrug.

15 kg CO2/m2

Det kræver 15 kg CO2 at producere 1 m2 nye tagsten

Tagsten
Tagsten har været brugt i Danmark siden 1100-tallet, og har siden været et af de
mest populære tagmaterialer. Tegltagsten består af brændt ler og de to mest brugte
typer tagsten er falstagsten og vingetagsten1. Kalkmørtel har været brugt, og bruges
stadig, som understrygning til tegltagene. I 1970'erne blev PUR-skum brugt til at lukke huller. Efter dårlige erfaringer, blev denne teknik stoppet i 1990, og tegltage med
PUR-skum har også vist sig at være sværere at genbruge2.

Det er mørtlen, der er afgørende
I dag benyttes mange forskellige slags tagmaterialer, men tegltagsten er stadig et
populært valg. Kalkmørtel benyttes stadig som understrygning, men cementunderstrygning bruges også3.
Restlevetiden for selve tagstenene er meget længere end levetiden for et tag, da det
ikke er selve teglmaterialet, som fejler, men derimod tagkonstruktionen og mørtlen1.
Med en række simple test kan teglstenene vurderes anvendelige til genbrug4.
Mens der er enkelte projekter, som genbruger tegl 1:1, og markedet for disse sten
bliver større og større, bliver op til 90% af alle teglsten downcyclet til vejfyld grundet
demonteringsprocessen og målet om hastighed for nedriveren5.

1 Træ.dk (2009) Brug træ. https://www.trae.dk/wp-content/uploads/2009/02/goer-noget-ved-klimaforandingerne-brug-trae.pdf

1 https://www.bolius.dk/tag-med-teglsten-18995
2 https://byg-erfa.dk/pur-skum
3 https://www.nordisknhl.dk/anvendelse/tag/understrygning
4 https://www.teknologisk.dk/ydelser/murvaerk-og-tegltage/genbrugte-mursten-og-tagsten-proevning-og-raadgivning/22658,11
5 Miljøstyrelsen (2019), Establishing effective markets for secondary building materials. Miljøprojekt nr. 2076
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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?

POTENTIALER FOR GENBRUG OG GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER I KAB-FÆLLESSKABET
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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?
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KAPITEL 2
TRE KONKRETE BYGGESAGER
I KAB-FÆLLESSKABET
På de følgende sider præsenteres tre materialekortlægninger i SAB, Boligforeningen 3B og Boligselskabet AKB, København, der har til formål at
kvalificere potentialet for genbrug og genanvendelse af de 6 udvalgte
materialer. I de udvalgte byggesager er der særligt fokus på glas, tagsten
og træ. Kortlægningen er udført af Lendager, der har stor erfaring med
genbrug og genanvendelse, i samarbejde med den tilknyttede byggeprojektleder samt hver boligorganisation og deres lokale driftsmedarbejdere.
For hver byggesag får du en kort introduktion til, hvilke bygningsdele der
skal renoveres, og potentiel CO2-besparelse samt hvordan materialerne ville
kunne genanvendes eller genbruges. Kapitlet afsluttes med en opsamling
af resultater og potentialer for at give indblik i og inspiration til, hvordan
de enkelte materialer kan genanvendes.
Det er vigtigt at understrege, at de tre byggesager er tænkt som eksempler
og som udgangspunkt ikke kommer til at nedtage materialer, der skal
renoveres - til enten genbrug eller genanvendelse - idet byggesagerne er
så langt i projektplanen, at det er svært at beslutte og føre ud i livet. Som
tommelfingerregel siger man, at 80% af muligheden for at genbruge og
genanvende i stor skala i en byggesag i forhold til CO2-besparelse afgøres
og planlægges i designfasen af byggesagen.

GENNEMGANG AF DE 3 BYGGESAGER
SAB - SALLINGHUS
AKB, KØBENHAVN- FREDERIKSHOLM KARRÉ 8
BOLIGFORENINGEN 3B - FOLEHAVEN

SAB - SALLINGHUS
RESSOURCEPOTENTIALER VED RENOVERING

Beskrivelse af byggesag

Materialemængder

Beboelsesejendommen Sallinghus skal i 2022 renoveres og udvides. En del af fornyelserne sker for at sikre tilgang for funktionsnedsatte beboere samt for at fremtidssikre boligerne. For at øge mængden af boliger i Sallinghus nedtages taget og
et nyt etagedæk tilføjes. Ved fornyelsen tages tagstenene ned og udskiftes, tagkonstruktionen udskiftes og alle vinduer tages ud for at nedsætte energiforbruget samt
støj fra vejene omkring bygningen. Der er dermed en betydelig mængde materialer i
Sallinghus, som har et større genbrugspotentiale:

47 ton

9 ton
Tagsten

Glas

10 ton

Boligforening:
Område:		
Konstruktionsår:		
Samlet grundareal (m2):
Aktuel funktion: 		

4 ton

Træspær Træbeklædning

SAB
2720 Vanløse
1945
1340
Beboelse

Vurdering

Tagsten

Vurdering

Træ

Vurdering

Glas

Understrygning

Kalk

Type træ

Fyr, 50x125mm.

Rudeopbygning

2 lags termorude fra 1982.

Frostsprængninger

Det vurderes at der er ikke er indre
sprængninger, men der er fundet
revner på yderside.

Løst råd og insektangreb

Står på loft og er ubehandlet.
Enkelte steder forekomst af løst råd.

Stand

Ingen synlige ridser samt revner i
overfladen.

Stand

Det vurderes 20% har revner på
ydersiden

Ukurantheder/Styrke

Vurderet til styrkeklasse C18

Rudedata

Ingen rudedata. Det vurderes at der
ikke er en belægning, samt afstandsprofil er aluminium.

Undertag

Monteret på lægter, hvor hver 3. er
med binder.

Fugt

Acceptabelt, < 25 %

Resterende levetid

Vurderes ikke at være punkteret.
Specifik restlevetid skal vurderes ud
fra test af tredjepart.

Nedtagning

Nænsom nedtagning - stables evt.
i paller.

Nedtagning

Nedtages som hele fag og behandles derefter.

Nedtagning

Nænsom nedtagning i rammer, og
evt. stables på paller.

Miljøscreening

Vurderes OK.

Miljøscreening

Vurderes OK.

Miljøscreening

PCB og klorparrafiner er ikke fundet
i fuge. Vurderes OK.

Historiefortælling

Vurderes høj, grundet at være et
visuelt komponent.

Historiefortælling

Vurderes høj, hvis samme geometri
benyttes i fremtidig brug kan dette
blive et centralt element.

Historiefortælling

Vurderes mellem.
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MULIGE SCENARIER FOR GENBRUG OG GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER FRA SALLINGHUS

TAGSTEN

GENBRUG OG GENANVENDELSE

Tagstenene på Sallinghus fra 1942
rummer mange historier og har en
særpræget identitet. Teglene er falstagsten lavet i Korsør i 1942 med
kalkunderstrygning. Kvaliteten af stenene er stadig høj, og omkring 80% af
dem har ingen revner på overfladen.
Nedtagningen vil forløbe let, da understrygningen er lidt løs allerede.

• Direkte genbrug on-site til samme byggeri
• Direkte genbrug til andet byggeri
• Facade til nyt byggeri

TRÆ
Loftskonstruktionen på Sallinghus er
bygget op af spærfag med mindre dimensioner. Ud fra den første visuelle
vurdering er potentialet for træet rettet mod sekundært brug.

1340 m2

DIREKTE GENBRUG
SOM TAGSTEN

CO2
17 ton
indlejret CO2

GENBRUG OG GENANVENDELSE
23 m2

UPCYCLING

CO2
1 ton

OPSKÆRES TIL
EKSEMPELVIS FACADE

•
•
•
•

Struktur til sekundært byggeri
Gulv
Møbler
Facade

indlejret CO2

GLAS

GENBRUG OG GENANVENDELSE

Der er kortlagt én type vindue i Sallinghus: to-lags termoruder fra 1982.
Fire ruder er testet i den østlige og
vestlige side af bygningen uden synlig kondensering. Genbrugspotentialet
for glasset er forholdsvist højt, men
kan på nuværende tidspunkt ikke genbruges direkte som termoruder igen.

• Genbrug i sekundært byggeri (orangeri,
drivhus)
• Shingles til facade
• Skillevægge

470 m2

UPCYCLING
SOM GLAS TIL ORANGERI

CO2
14 ton
indlejret CO2

TEST AF VINDUESGLASSETS LEVETID

TAGSTEN

TAGKONSTRUKTION

Potentiale

Der foreligger en ambition om at opgradere gårdhaven ved Sallinghus.
Med de materialer der er blevet kortlagt på matriklen, giver det SAB
mulighed for at bygge et Orangeri. Her vises et eksempel fra Straussvej, som er bygget i genbrugsruder og -træ.

GÅRDHAVEN VED STRAUSSVEJ: ORANGERI AF GENBRUGSRUDER OG -TRÆ

BOLIGSELSKABET AKB, KØBENHAVN - FREDERIKSHOLM KARRÉ 8
RESSOURCEPOTENTIALER VED RENOVERING

Beskrivelse af byggesag
Karré 8 er en bygning med 296 etageboliger, der er bygget fra 1920 til 1929. Beboelsen skal fremtidssikres gennem renovering af tag og vinduer. Disse fornyelser indebærer udskiftning af tagsten, udskiftning af tagkonstruktion og udskiftning af vinduer. I forbindelse med fremtidssikringen vil den øverste ubrugte etage istandsættes
og sammensættes med etagen under for at give beboerne mere areal at bo på.

Materialemængder

Ved renoveringen er der en række kortlagte materialer, som har et større genbrugspotentiale:
318 ton

Tagsten

25 ton

31 ton

Glas

Træspær

Boligforening:
Område:		
Konstruktionsår:		
Samlet grundareal (m2):
Aktuel funktion: 		

AKB, KBH
2450 København
1920-1929
9076
Beboelse

Vurdering

Tagsten

Vurdering

Træ

Vurdering

Glas

Understrygning

Kalk, regelmæssig vedligeholdelse.

Type træ

Gran, Heltømmer, 5x5"

Rudeopbygning

2-lags termorude, fra 1983.
3-lags energirude, fra 2016.

Frostsprængninger

Enkelte sprængninger fundet på
inderside – Yderside er ikke vurderet

Overflade

På loft, ubehandlet. I lejlighed er
hanebånd malet på enkelte spærfag.

Stand

Ingen synlige ridser samt revner i
overfladen.

Stand

Ingen store skader fundet, ingen
gennemgående revner.

Styrke

Vurderet til styrkeklasse C18.

Rudedata

Ingen rudedata. Belægning - Rude
fra 1983: Ingen, Rude fra 2016: Ja.
Afstandsprofil er aluminium.

Undertag

Monteret på lægter, hvor hver 5.
med binder.

Fugt

Acceptabelt, ca. 12 %

Resterende levetid

Rude fra 1983: Enkelte er punkteret.
Rude fra 2016: Ikke punkteret.

Nedtagning

Nænsom nedtagning - stables evt.
i paller.

Nedtagning

Nedtages hele og nænsomt. Spærfag med maling på hanebånd kan
adskilles, hvor spærhoved bevares.

Nedtagning

Nænsom nedtagning i rammer.
Grundet PCB i rammer udtages glas
fra rammer, hvor glas evt. stables på
paller.

Miljøscreening

Vurderes OK.

Miljøscreening

Vurderes OK.

Miljøscreening

PCB fundet i rammer.

Historiefortælling

Vurderes høj, grundet at være et
visuelt komponent.

Historiefortælling

Vurderes mellem-høj.

Historiefortælling

Vurderes mellem.
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MULIGE SCENARIER FOR GENBRUG OG GENANVENDELSE AF
BYGGEMATERIALER FRA FREDERIKSHOLM KARRÉ 8
TAGSTEN
Teglene på Karré 8 er i god stand og deres
genbrugspotentiale er højt. Understrygningen er af kalk og vedligeholdt hvert år i nyere tid. Der er fundet få frostsprængninger
og restlevetiden vurderes god nok til et nyt
liv.

9076 m2

DIREKTE GENBRUG
CO2

GENBRUG OG GENANVENDELSE
• Genbrug til tagkonstruktion on-site
• Direkte genbrug som tagsten i andet byggeri
• Facade til nyt byggeri

SOM TAGSTEN

113 ton
indlejret CO2

TRÆ
Loftskonstruktionen er bygget op af hanegalsspær med større dimensioner, som er
vedligeholdt og holdt tør over en årrække.
Ud fra en første visuel inspektion er træet i god stand og har stadig en god styrke. Genbrugspotentialet for træet er højt,
da det ville kunne genbruges direkte i eget
byggeri eller i andre af Boligselskabet AKB,
København’s projekter.

68 m2

DIREKTE GENBRUG
SOM KONSTRUKTIONSTRÆ

CO2

3 ton
indlejret CO2

GLAS
Der er kortlagt to forskellige typer vinduer:
2-lags termoruder fra 1983 og 3-lags ruder
fra 2016. 10 ruder er testet på den øst- og
vestlige side. Genbrugspotentialet er højt,
idet vinduer fra 2016 kan genbruges direkte i nyt byggeri eller holdes i brug i bygningen, og de ældre vinduer kan upcycles
til orangerier. På baggrund af den fysiske
besigtigelse vurderes vinduerne til at være
i god stand.

GENBRUG OG GENANVENDELSE
• Genbrug til tagkonstruktion on-site
• Direkte genbrug som spær i andet byggeri

DIREKTE GENBRUG
1230 m2

SOM GLAS TIL RUDER

CO2
37 ton
indlejret CO2

UPCYCLING
SOM GLAS TIL ORANGERI

GENBRUG OG GENANVENDELSE
• Direkte genbrug (3-lags ruder fra 2016)
• Bibeholdelse i eksisterende bygning
• Genbrug i sekundært byggeri (orangeri,
drivhus)

KONSTRUKTIONSTRÆ

KONSTRUKTIONSTRÆ

GÅRDVINDUE FRA 1983

BESIGTIGELSE AF TAGSTEN OG TAGSPÆR

TAGSTEN

BOLIGFORENINGEN 3B - FOLEHAVEN
RESSOURCEPOTENTIALER VED RENOVERING

Beskrivelse af byggesag
Boligerne i Folehaven trænger til at blive sat i stand, både udvendigt og indvendigt.
En del renoveringer er kritiske og skal gøres nu, så boligerne holder mange år ud i
fremtiden. Nogle af fornyelserne omfatter: Ny tagbelægning, efterisolering af tage,
nye indgangspartier, renovering og ombygning af fælleshus. Desuden laves sammenlagte familieboliger imens nogle af blokkene skal have nye tagboliger.

Materialemængder

I forbindelse med fornyelserne er der potentiale for cirkulering af materialerne:

116 Ton

Boligforening:
Område:		
Konstruktionsår:		
Samlet grundareal (m2):
Aktuel funktion: 		

16 Ton
Glas

Træspær

Vurdering

Træ

Vurdering

Glas

Type træ

Spærfag, fyr, 60x90mm.
Stolper, fyr, 90x90mm.

Rudeopbygning

2-lags termorude, fra 2002.

Løst råd og insektangreb

Forekomst af insektangreb enkelte
steder. Står på loft og er ubehandlet.

Stand

Ingen synlige ridser samt revner i
overfladen.

Ukurantheder/Styrke

Vurderes til styrkeklasse C18

Rudedata

Ingen rudedata. Det vurderes at der
ikke er en belægning, samt afstandsprofil er aluminium.

Fugt

Acceptabelt, ca. 18,5%.

Resterende levetid

Vurderes ikke at være punkteret.
Specifik restlevetid skal vurderes ud
fra test af tredjepart.

Nedtagning

Adskilles ved nedtagning, og evt.
stables på paller.

Nedtagning

Nænsom nedtagning i rammer, efterfølgende stables på paller.

Miljøscreening

Vurderes OK.

Miljøscreening

Vurderes OK.

Historiefortælling

Vurderes mellem.

Historiefortælling

Vurderes mellem.
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3B
2500 Valby
1955-1961
22.750
Beboelse

MULIGE SCENARIER FOR GENBRUG OG GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER FRA FOLEHAVEN

GENBRUG OG GENANVENDELSE

TRÆ
Loftskonstruktionen er vedligeholdt
og holdt tørt over en årrække. Over
træet er et gammelt tag, som indeholder asbest, hvilket kræver nærmere
undersøgelse, men forventes ikke at
have påvirket træet. Ud fra den første visuelle inspektion er træet i god
stand. Genbrugspotentialet for træet
er højt, da det er muligt at upcycle det.

•
35 m2
CO

UPCYCLING
OPSKÆRES TIL EKSEMPELVIS
FACADE

2 ton
indlejret CO2

GENBRUG OG GENANVENDELSE

GLAS
Der er kortlagt én type vinduer i Folehaven: 2-lags termoruder. Vinduer i
en enkelt lejlighed undersøges både
på nord og syd siden. Genbrugspotentialet for glasset er højt og kan enten
holdes i brug i bygningen eller genbruges som upcycle vinduer i en anden
bygning.

•

Genbrug til tagkonstruktion eller anden
sekundær konkstruktion
Upcycling til andre produkter

•
•
5770 m2

UPCYCLING
SOM GLAS TIL ORANGERI
ELLER SOM KLIMASKÆRM

CO

171 ton
indlejret CO2

Bibeholdelse i den eksisterende bygning
Upcycling som glas til orangeri eller klimaskærm

VINDUE

BESIGTIGELSE

FÆLLESVASKERI

KÆLDER

TAGKONSTRUKTION

MULIGE SCENARIER FOR GENBRUG OG GENANVENDELSE
I KAB-FÆLLESSKABET
Mængde

GLAS
SAB Sallinghus:

14 t

AKB, KBH Karré 8:

1230 m

37 t

3B Folehaven:

2

5770 m

171 t

UPCYCLING

DIREKTE GENBRUG

Samlet

7470 m2

222 t

SOM GLAS TIL ORANGERI
ELLER FACADE

SOM UP VINDUE ELLER
GLAS TIL RUDER

UPCYCLING

DIREKTE GENBRUG

OPSKÆRES TIL
EKSEMPELVIS FACADE

SOM KONSTRUKTIONSTRÆ

TRÆ

2

Mængde

Indlejret CO2

SAB Sallinghus:

23 m

3

AKB, KBH Karré 8:

68 m

3

3t

3B Folehaven:

35 m3

2t

126 m3

6t

Mængde

Indlejret CO2

SAB Sallinghus:

1340 m2

17 t

AKB, KBH Karré 8:

2

9076 m

113 t

DIREKTE GENBRUG

10416 m

2

130 t

SOM TAGSTEN

Samlet

TAGSTEN

Samlet
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Indlejret CO2

470 m

2

1t
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SAMLET RESULTATER FRA KORTLÆGNINGERNE
KORTLAGTE MATERIALER OG POTENTIALER

Kortlægning af 3 casebyggerier i KAB-Fællesskabet

Glas (vinduer)

I realiseringen af signaturprojektet Genanvendelse af Byggematerialer, der er
forankret i KAB's strategiske ramme Lad det GRO, er der udført materialekortlægninger af tre byggesager i KAB-Fællesskabet; Sallinghus (SAB), Frederiksholm
Karré 8 (Boligselskabet AKB, København) og Folehaven (Boligforeningen 3B). De
tre byggerier står hver overfor en renovering eller fornyelse. Tanken er, at disse
tre byggesager skal fungere som eksempler på den fremtidige tilgang til genanvendelse i KAB-Fællesskabet.

I de tre kortlægninger er der identificeret 7.470 m2 glas, som kan upcycles til orangerier eller anvendes som facader. Anvendes alle disse igen, kan der spares op
mod 222 ton af den indlejrede CO2, som allerede er investeret ved produktionen
af de kortlagte vinduer.

Ved at have et stærkt fokus på cirkulering af de materialer, vi allerede har, kan
vi styrke projekters identitet, reducere CO2-udledninger, mindske mængden af
affald, skabe meningsfulde jobs og opnå økonomiske besparelser.

Træ
Der er kortlagt 126 m3 træ på tværs af de tre byggerier af forskellige typer og kvaliteter. Det vurderes, at træet både kan direkte genbruges som konstruktionstræ
eller genanvendes til eksempelvis facader, shingles eller møbler. Anvendes dette
træ igen, vil der spares op mod 6 ton CO2 til at producere og transportere nyt træ.

Tagsten
CO2-besparelse i KAB-Fællesskabet

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, hvilket svarer til 119 danskeres årlige CO2-forbrug.

I Sallinghus og Frederiksholm Karré 8 er der kortlagt 10.416 m2 tagsten, som vurderes at kunne genbruges direkte som tagsten eller som facadebeklædning i nye
byggerier. Ved at direkte genbruge alle tagstenene, kan der spares op mod 130
ton CO2 i forhold til at skulle producere ny tagsten.

Total besparelse ved direkte genbrug af de kortlagte materialer

Sallinghus:
Karré 8:
Folehaven:
Samlet

Mængde
71 ton
373 ton
131 ton
575 ton

Indlejret CO2
32 ton
153 ton
172 ton
357 ton

119 gennemsnitlige danskeres årlige
CO2-forbrug
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"Sammenhængen mellem miljømæssige, sociale og økonomiske
aspekter kan styrke boligorganisationerne i at handle bæredygtigt til gavn for mennesker og miljø." - KAB

KAPITEL 3
IDÉKATALOG FOR GENBRUG OG
GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER
I det foregående kapitel har vi præsenteret de 3 byggesager og
beskrevet, hvilke materialer der skal renoveres. I dette kapitel vil vi vise,
hvordan de kan genanvendes eller genbruges - både ud fra de 3 byggesager, men også på et generelt plan – gennem et katalog over mulige
ideer.
Idékataloget giver en stribe af ideer til cirkulering af materialer gennem
konkrete designforslag, som skal danne fundament for, at flere materialer bliver genbrugt eller genanvendt i en byggesag eller på tværs af
KAB-Fællesskabet.
Samtidig vil vi gerne koble viden om graden af genbrug og genanvendelse – dvs. mistes, bevares eller højnes værdien af materialet og
dermed den indlejrede/brugte CO2-værdi gennem genanvendelsen eller
genbrug – og niveauet af indsats ved eventuel bearbejdningsproces
ved at genanvende.
Derfor introducerer vi en ’dialogguide’, som idékataloget tager afsæt
i. Guiden skal gøre det nemmere at skabe fælles afsæt og forståelse
for, at vi som kolleger centralt og decentralt samt med følgegruppen
kan drøfte potentialer og muligheder for genbrug eller genanvendelse i
navnlig en konkret renoveringssag i din afdeling eller i dit driftsområde.

UPCYCLING

UPCYCLING

DIALOGGUIDE
HVORDAN STARTER MAN SAMTALEN OM GENBRUG OG GENANVENDELSE?

Dialogguiden og idékataloget er vores forsøg på at gøre genbrug og genanvendelse mere konkret og håndgribeligt for alle vores kolleger og beboervalgte samt
fungere som en ramme for, at vi kan opstarte eller indgå i dialog omkring potentialer for genbrug og genanvendelse i din afdeling eller driftsområde ved at indplacere mulige materialer i ’dialogguiden’.
Genbrug og genanvendelse af byggematerialer i byggeriet kræver både kendte
og nye innovative løsninger, og derfor er det essentielt at identificere potentialer
for materialerne. Dette er en dialogguide, der er udviklet for at vise nogle af de
uendelige muligheder, der ligger i genbrugsmaterialer. Det skal desuden vise, at
det ikke behøver at være vanskeligt at bruge materialerne på en mere ressourceeffektiv måde, end de bliver i dag. Idéerne er delt op efter forskellige termer for
cirkulering, der viser, hvor høj værdi de forskellige muligheder har. Dialogguidekan
bruges i samtaler, både internt i KAB samt eksternt, for at gøre cirkulering mere
konkret og håndgribeligt.
Hvad består dialogguiden af?
På næste side finder du dialogguiden i en tom variant 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.
På den lodrette akse vises, hvilken værdi genbrug eller genanvendelsen får samDIREKTE
menlignet med sin nuværende form.
GENBRUG

DIREKTE
DIREKTE
GENBRUG

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

GENBRUG

UPCYCLING
UPCYCLING
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UPCYCLING

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

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

DOWNCYCLING
DOWNCYCLING

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

LAV INDSATS
Den vandrette akse indikerer,
hvilken indsats det vil kræve at forfølge ønsket
om
at genbruge eller genanvende. Jo mindre der skal gøres ved materialet for at
DOWNCYCLING
kunne genbruge eller genanvende det, jo tættere vil det være placeret ved ’Lav
INDSATS
indsats’. Omvendt vil etLAV
materiale
figurere længere ud ad den vandrette akse til
højre og dermed tættere på ’høj indsats’, hvis det kræver en masse forarbejdning
at genbruge eller genanvende materialet, som typisk hænger sammen med det
økonomiske aspekt.

Opbygningen af guiden er lavet, så det er nemmere at se, hvilken indsats det vil
indebære at genbruges eller genanvende beton og glas til fx materialet terazzo,
som en del af materialevalg til terræn, samt hvilken form for genbrug eller genanvendelse der er tale om.
På de følgende sider har Lendager sat seks materialer i fokus for at give et idékatalog over glas, træ, tegl, mursten, stål og beton. Disse seks materialer bliver
af os anset som materialerne med det største potentiale for genbrug eller genanvendelse i byggeriet. Det er også de materialer, der udgør de største fraktioner
i byggeaffaldet, og som ofte downcycles eller forbrændes - noget der gør, at de
mister deres værdi.

POTENTIALER FOR GENBRUG OG GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER I KAB-FÆLLESSKABET

Der hvor det har været muligt, er der i idékataloget taget udgangspunkt i de tre
medvirkende byggesagers materialer (glas, træ og tegl) for at give en stribe af ideer
til cirkulering af materialer gennem konkrete designforslag, som skal danne fundament for, at flere materialer bliver genbrugt og genanvendt.
Dette er markeret med boligorganisationernes logoer:

DIREKTE
GENBRUG

UPCYCLING

GENANVENDELSE

DOWNCYCLING
LAV INDSATS

HØJ INDSATS

HVOR MEGET FORARBEJDE DET KRÆVER AT GENANVENDE MATERIALET

POTENTIALER FOR GENBRUG OG GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER I KAB-FÆLLESSKABET
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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
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GLAS
BILLEDER AF GENBRUGT OG GENANVENDT GLAS I ANDRE BYGGESAGER

CONSTRUCTION

Off Grid Hus, Sydafrika
Nadine Engelbrecht

LANDSKAB

Glas grus til landskabet
Landscaping, Houston

INTERIØR

Skillevæg i genbrugt glas
Code Black, Melbourne

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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TRÆ
BILLEDER AF GENBRUGT OG GENANVENDT TRÆ I ANDRE BYGGESAGER

LANDSKAB

FACADE

Upcycled Palle Podie
Urban Bloom, Shanghai
AIM Architecture & Urban Matters

FACADE

Facade Shingles i genbrugt træ
Tower House, Alphington Victoria, Australia
Austin Maynard Architects

Upcyclet træfacade
Upcycle Studios
Lendager

INTERIØR

Upcyclet træfacade
Upcycle Studios
Lendager

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

▌GENBRUG
Tegl renses for kalkmørtel og
maling og genbruges på nyt
tag.

▌BRUG I RENOVERINGER
I KAB ELLER EKSTERNT

DIREKTE GENBRUG
▌GABIONSFACADE

▌TERAZZO

▌FACADE

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

Som æstetisk og historiefortællende udtryk i ny beton kan
knuste mursten blandes i som
grovt tilslag.

Tegl kan upcycles og bruges
som facader i nye bygninger
og renoveringer.

UPCYCLING

GENANVENDELSE
▌VEJFYLD
Teglene knuses og bruges som
vejfyld.

DOWNCYCLING
LAV INDSATS
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TAGSTEN
BILLEDER AF GENBRUGT OG GENANVENDT TAGSTEN I ANDRE BYGGESAGER

INTERIØR/FACADE

Beton med knuste tegl
Lendager

KONSTRUKTION

Væg af upcyclede tagsten
Old slaughterhouse, the Nave 8 B
Arturo Franco

TAG

Direkte genbrug af tagsten
Ekologiska byggvaruhuset
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MURSTEN
EKSEMPLER PÅ HVORDAN MURSTEN KAN GENBRUGES OG GENANVENDES

▌GENBRUG
Murstenene renses for kalkmørtel og maling. Derefter mures de
op til en ny facade med rustikt
udseende.

DIREKTE GENBRUG
▌GABIONSFACADE

▌TERAZZO

▌FACADE

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

Som æstetisk og historiefortællende udtryk i ny beton kan
knuste mursten blandes i som
grovt tilslag.

Udskæringer af murstendblokke bruges til facedebeklædning.

▌SIDDEPLADS

▌PLATFORME

Udskæringer af murstensvægge kombineres og stables og
danner en siddeplads.

Udskæringer af murstensvægge anvendes i broer, pier og
platforme.

UPCYCLING

GENANVENDELSE
▌VEJFYLD
Murstenene knuses og bruges
som vejfyld.

DOWNCYCLING
LAV INDSATS
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MURSTEN
BILLEDER AF GENBRUGT OG GENANVENDT MURSTEN I ANDRE BYGGESAGER

LANDSKAB
Upcyclet murstensbelægning
Ukendt projekt

STRUKTUR
Genbrugt murstenskonstruktion
Education Center Nyanzam, Rwanda
Dominikus Stark Architekten

TEKNIK
Knust murstens terrazzo
Klein & Co

FACADE
Upcyclede murstensfacader
Ressourcerækkerne
Lendager
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STÅL
EKSEMPLER PÅ HVORDAN STÅL KAN GENBRUGES OG GENANVENDES

▌FACADE OG TAGELEMENT

▌GENEREL APTERING

De gamle facadeelementer demonteres, saneres og tilskæres efter kravsspecifikationer.
Herefter formes/bukkes materialet ud fra et ønsket design.
Den færdige form overfladebehandles/farves efter ønskede
tekniske og æstetiske krav.

Metalelementer kan tilskæres
og bruges til kanter etc.

▌BRUG I RENOVERINGER
I KAB ELLER EKSTERNT

▌MØBLEMENT

▌KUNST

▌GANGBRO AF SPÆR

Materialet ses her foreslået som
materiale til æstetiske reolsystemer.

Mange konstruktioner står allerede smukke og kan med en
kunstners fantasi og kunnen
skabe en fortælling om genbrug
på smukkeste vis.

Stålkonstruktionen bliver høstet fra den eksisterende bygning. herefter bliver de behandlet, renset, malet og anvendt til
indendørs gangbro i forbindelse
atrium og trappeforløb.

DIREKTE GENBRUG

UPCYCLING

GENANVENDELSE

▌BEDAFGRÆNSNING

▌UDVIDELSE AF TRAPPER

De gamle facadeelementer demonteres, saneres og tilskæres
efter kravsspecifikationer. Herefter formes/bukkes materialet ud
fra et ønsket design. I forbindelse med landskab og vegetation
foreslås materialet udbehandlet
således det patinere naturligt.

Eksisterende trapper udskæres
og genbruges med tilføjelse af
ekstra trin efter behov.

▌OMSMELTNING
Ved omsmeltning bevares
energien og materialerne i
metallerne, men det er en
energikrævende proces.

DOWNCYCLING
LAV INDSATS
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STÅL
BILLEDER AF GENBRUGT OG GENANVENDT STÅL I ANDRE BYGGESAGER

FACADE

Genbrugt metal
Kristian Augusts Gate 13
Entra og MAD arkitekter

FACADE

Genbrugt stål
Upcycle House
Lendager

FACADE

Genbrugt metal
Kristian Augusts Gate 13
Entra og MAD arkitekter

STRUKTUR

Genbrugt konstruktionsstål
Truss House
Carter Williamson Architects
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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
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BETON
BILLEDER AF GENBRUGT OG GENANVENDT BETON I ANDRE BYGGESAGER

FACADE

Genbrugt beton i terrazzo
Tid Tower, Tirana
51N4E

INTERIØR

Betonvæg
House 6 São Paulo
Marcio Kogan Studio

LANDSKAB

Genbrugte betonstykker
Museum of Natural History St. Gallen, Schweiz
Studio Vulkan

STRUKTUR

Genbrugt betontilslag
Upcycle Studios
Lendager

POTENTIALER FOR GENBRUG OG GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER I KAB-FÆLLESSKABET
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KAPITEL 4
BAGGRUNDSVIDEN & AKTUALITET
Kapitlet giver dig en kort, men nørdet indflyvning til genbrug- og genanvendelsesdagsordenen, det politiske landskab, kendte barrierer og ordforklaringer. På den måde bliver du godt rustet til at forholde dig til emnet
og vil vide, hvorfor dagsordenen er så vigtig, og hvorfor det ikke er helt
nemt at forstå det fulde billede af den ved første øjekast - og ikke mindst;
hvorfor det er nødvendigt at tænke og bygge cirkulært.

HVAD ER CIRKULÆR ØKONOMI?
EN RAMME FOR GENBRUG OG GENANVENDELSE

’Cirkulær økonomi handler om at holde materialer og produkter i økonomien og bevare den
højst mulige værdi i produkterne længst muligt. Ved at minimere spild, genanvende materialer,
genbruge eller forlænge produkters levetid, kan du spare værdifulde ressourcer og mindske
klimaaftrykket samtidig med, at du kan skabe besparelser for din virksomhed. Den cirkulære
økonomi rummer nye forretningsmuligheder for din virksomhed, som kan bidrage til øget
beskæftigelse, konkurrenceevne og eksport samt reduceret CO2-udledning og ressourceforbrug.’
ERHVERVSSTYRELSEN, 2020

Hvad er cirkulær økonomi?

Vision om cirkulært byggeri

Produktionssamfundet er baseret på en lineær økonomi: Vi producerer, køber,
forbruger, kasserer - og producerer på ny. Cirkulær økonomi (CØ) bryder med
idéen om en lineær værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer og ender
som affald. CØ forsøger at optimere ressourceflows ved at cirkulere produkter og
materialer med høj værdi og funktion. Derved afkobler CØ økonomisk vækst fra
forbrug af begrænsede ressourcer, idet de samme ressourcer kan sælges på ny.

Ved at benytte det, der før var anset som byggeaffald som en uudnyttet ressource, samt at sikre recirkulering af disse ressourcer gennem genbrug og genanvendelse, kan vi mindske byggeriets ressourceforbrug og miljøpåvirkning betragteligt. Samtidig kan vi bibeholde identitet, tilhørsforhold og sanselighed i form af
de genbrugte og genanvendte materialer. Genbrugen af materialer kan desuden
agere katalysator for nye lokale arbejdspladser, hvilket giver KAB muligheden for
at udvise handlekraft og innovation inden for cirkulært byggeri. Et greb, der også
bidrager til social bæredygtighed i skabelsen af flere meningsfulde jobs.

Cirkulær økonomi i det byggede miljø
Idet byggeindustrien er storforbruger af forarbejdede ressourcer og genererer
enorme affaldsmængder, er CØ i stigende grad et indlysende redskab til at sænke
industriens miljø- og klimamæssige konsekvenser. Det kan CØ, fordi vi gennem
metoden fokuserer på ressourceeffektivitet gennem bl.a. innovation, genanvendelse, og lokal oparbejdning af materialer og derudover mindsker forbruget af
jomfruelige ressourcer.

Vi kan benytte forskellige termer til at afdække, hvilket niveau vi taler om iht. cirkulering af materialer - dette udspringer af 'the butterfly diagram' udviklet af The
Ellen MacArthur Foundation. Termerne danner rammerne for, hvilket niveau der
er tale om iht. genbrug og genanvendelse, og er defineret på den følgende side.

POTENTIALER FOR GENBRUG OG GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER I KAB-FÆLLESSKABET

55

Oversigt over materialers kredsløb ved recirkulering
MATERIALE

INNOVATIV
GENANVENDELSE

DIREKTE
GENBRUG

BRUG AF EKSISTERENDE METODER

UPCYCLING

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

UDVIKLING AF NYE
METODER

RECYCLING

MATERIALER FÅR NYT LIV

DOWNCYCLING

DEPONI

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.
UPCYCLING
Når byggematerialer eller -komponenter omformes, forædles
eller transformeres til nye byggematerialer og -komponenter
med en øget værdi (værdiforøgelse ift. økonomi og levetid).
DOWNCYCLING
Når byggematerialer eller komponenter omformes eller transformeres til nye byggematerialer
og komponenter med en lavere
værdi (værdiforringelse ift. økonomi og levetid).
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DANMARKS CIRKULÆRE AMBITIONER & LOVGIVNING
LOVGIVNING PÅ OMRÅDET

Danmarks cirkulære ambitioner
Regeringen udsendte i 2018 en national strategi for cirkulær økonomi. Heri tegnes
retningen for de kommende årtiers arbejde med at omstille særligt det danske erhvervsliv til at kunne imødekomme en højnet ressourcebevidsthed og en større grad
af genanvendelse gennem nye, cirkulære kompetencer og forretningsmodeller.
Strategien tager fat i udfordringerne med den nuværende, lineære ressourcemodel,
hvor størstedelen af de naturlige ressourcer, som udvindes og forarbejdes, bliver
downcyclet eller destrueret efter endt brug. Selvom den lineære model har bragt
økonomisk og materiel velstand med sig, er det sket på bekostning af sociale- og
miljømæssige forhold, hvorfor det er afgørende at gentænke måden, hvorpå vi finansierer, designer, bruger og genbruger naturens knappe ressourcer.

Udvalgte initiativer til reducering af miljøbelastning fra byggeri og anlæg
inden for genanvendelse.
•

97. Fremme af klimavenlige byggematerialer

•

102. Indfasning af grænseværdi for klimaaftryk fra bygninger

•

106. Helhedsvurderinger ved renoveringer

•

108. Krav om standardiserede nedrivningsplaner og kompetencekrav til
selektiv nedrivning af byggerier

•

109. Krav eller retningslinjer for selektiv nedrivning

•

110. Sikkert og sundt genbrug i byggeriet

•

114. Mindre spild af materialer på byggepladsen

Forretningskritiske perspektiver

Handlingsplan for Cirkulær Økonomi
Miljøministeriet 2020

Siden strategien blev lanceret i 2018 har vi oplevet en pandemi, sammenbrudte forsyningskæder og geopolitiske forskydninger, som alle har føjet yderligere kompleksitet
til diskussionen om, hvordan danske virksomheder kan sikre sig adgang til materialer
og ressourcer fremadrettet.
Bæredygtig ressourceudnyttelse har hidtil været forankret i en diskussion omkring
klima og miljø, men er nu også blevet uløseligt forbundet til en agenda af mere forretningskritisk karakter. Netop derfor er den cirkulære økonomi blevet højaktuel, da den
tilbyder en række strategier og konkrete tiltag mhp. at identificere og implementere
et højt niveau af ressourceudnyttelse og genanvendelse i en forretningsnær kontekst.

Mere og bedre genanvendelse i byggeriet
I 2020 fulgte Miljøministeriet op med en Handlingsplan for Cirkulær Økonomi med
særligt fokus på tiltag til forebyggelse og håndtering af affald. Alle industrier er omfattet af handlingsplanen, men særligt fødevarer, industri samt byggeri og anlæg er
identificeret som sektorer med særlig stort cirkulært potentiale.

Mere og bedre genanvendelse i byggeriet er et konkret tiltag for at nå den nationale
målsætning om en 70% CO2-reduktion i 2030. Bygge- og anlægsaffald udgør i dag
mere end 40% af alt det affald, som produceres i Danmark, og sektoren står for ca.
40% af hele landets samlede ressource- og energiforbrug.
I 2023 er målet, at alt nybyggeri større end 1.000 kvadratmeter ikke må udlede mere
end 12 kg CO2 pr. kvadratmeter med dertilhørende krav til dokumentation af bygningers CO2-udledninger gennem LCA. Selvom en del af denne reduktion skal findes
i driften, ligger der fortsat et stort potentiale i at genbruge og genanvende byggematerialer. Herigennem opnår man en reduktion af den såkaldte indlejrede CO2, som
dækker over mængden af drivhusgasser, der frigives gennem byggematerialets levetid, og inkluderer udvinding af råmaterialer, transport, produktion osv.
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HVORFOR CIRKULERE MATERIALER?
En rapport fra BUILD, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet
fra marts 2019, viste, at klimabelastningen fra byggematerialerne er to-fire gange
højere end belastningen fra driften i nye bygninger, uanset om man vurderer bygningen over 50 år eller 80 år. Hvis regeringens klimamål skal nås, skal byggeindustrien derfor tage nogle kvantespring, og klimabelastningen fra byggematerialer
skal under kontrol.
En stor del af de materialer, der anvendes i bygninger, stammer desuden
fra såkaldte jomfruelige ressourcer. Det anslås, at byggeri og anlæg på verdensplan lægger beslag på 40% af de jomfruelige materialer. Minedrift, skovdrift, grusgravning, stenbrud m.m. bruger af den begrænsede mængde naturlige ressourcer, vi har til rådighed, i et tempo, der for Danmarks vedkommende er omkring
tre gange så højt som naturen kan nå at regenerere. Materialerne bliver desuden
transporteret længere og længere, og både transport og forarbejdningsprocesserne bruger energi, hvilket udleder CO2.

’Der er indlejret store mængder CO2 i de bygningsdele,

som udskiftes i forbindelse med renoveringsprojekter.
Genanvendelse af byggematerialer kan derfor yde væsentlige
bidrag til nedsættelse af vores CO2-udslip.’
GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER SOM SIGNATURPROJEKT,
FRA KAB'S STRATEGI LAD DET GRO

Potentiale i materialegenbrug
Der stilles ingen krav mht. klimabelastningen fra byggematerialer i Danmark. Men
der kommer heldigvis større og større fokus på problematikken. I Frankrig og Holland stilles der allerede krav, og i Finland samt Sverige er man også undervejs. For
det bliver mere og mere synligt, at både selve byggeriet samt driften forbruger
enorme mængder energi og ressourcer sammenlignet med andre sektorer. Industrien og forskningen er enige om, at det byggede miljø bidrager væsentligt til klimakrisen med et stort forbedringspotentiale til følge, men hvor skal vi sætte ind?
Jo mindre CO2 bygningsmassens driftsenergi udgør af byggeriets samlede CO2-udledning, desto mere betyder materialeandelen. På grund af energikrav og bæredygtig energi udgør materialer derfor nu de lavthængende frugter
mht. CO2-reduktionen. Faktisk er energiforbruget i nye bygninger nu så lavt, at
det ud fra et klimamæssigt perspektiv ikke nødvendigvis kan betale sig at isolere
yderligere. Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, har regnet på miljøbelastningen
og energiforbruget fra driftsfasen kontra produktionen af forskellige bygningstyper. Alle eksempler viser, at materialerne vejede lige så tungt som, eller tungere
end, driftsforbruget set over bygningernes levetid. Bygningerne er med andre ord
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blevet så energieffektive, at energiforbrug og miljøpåvirkning fra produktion og
udskiftning af byggematerialer er af samme størrelse som, eller større end, påvirkningen fra driften af bygningen i hele dens levetid.

Værdien af genbrug skal øges
Selvom vi i Danmark er gode til at udnytte vores affald og har en stolt tradition
for genanvendelse, bliver kun 36% af affaldet fra byggeri og anlæg genanvendt.
Dertil bliver 7% brændt, 5% deponeret og hele 52% går til anden materialenyttiggørelse såsom nedknusning til vejfyld. Der er således plads til forbedring i forhold
til at bibeholde værdien i vores ressourcer, og vi er i Danmark kommet til erkendelsen af, at downcycling og forbrænding af vores ressourcer ikke længere må være
målet men snarere en sidste udvej.

POTENTIALER FOR GENBRUG OG GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER I KAB-FÆLLESSKABET

4,2

jordkloder

"Hvis alle levede ligesom danskerne ville vi have behov for 4,2 jordkloder”
Reference: WWF "I dag er jordens ressourcer opbrugt for 2018"

4,3

millioner ton
affald

”Spild fra bygninger og byggerier udgør med sine 4,3 millioner tons over 1/3 af
Danmarks totale spild i 2016.”
Reference: Miljøstyrelsen "Affaldsstatistikken 2016"

40%

af ressourceforbruget

”40% af ressourceforbruget i Danmark er forårsaget af byggebranchen. ”
Reference: "Dansk Byggeri: Håndværkere skal gribe den digitale værktøjskasse"

I 2056

løber Danmark
tør for grus

”Danmark løber tør for grus i år 2056, hvilket skaber en brændende platform. Der
vil være mangel på grus til beton.”
Reference: "Danmark er ved at løbe tør for grus: 'Et af de vigtigste råstoffer,
verden har'"
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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!

