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Alle taler om det…
• National strategi

• Fokus i EU
• Mange bygherrer vil gerne bidrage til den cirkulære omstilling

• Vores lille feltstudie viser: Ambitionerne er høje, men virkeligheden rammer



Et par eksempler på dem vi har talt med

https://www.olavdelinde.dk/indblik/genbrug-i-vores-
renoveringer-har-afsaet-i-lageret-paa-havnen/



Et par eksempler på dem vi har talt med

https://www.bygst.dk/nyt-og-presse/nyhedsarkiv/upcycling-
paa-den-nye-arkitektskole-i-aarhus/



Et par eksempler på dem vi har talt med

https://voresbrabrand.dk/blog/blixens-et-kontorhus-med-ikon-
vaerdi/



• Mangler systematik/rutine i at planlægge nedrivning til genanvendelse

• Der er ikke afsat tid og økonomi til at finde og udnytte de genanvendte 
materialer

• Bygherren har ikke bygningsdele, og de ligger ikke lige på på lager

• Hvem tager ansvar for de genanvendte bygningsdele?

Barrierer
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• Bygherre er usikker på ”hvordan” og ”hvad koster det”? ”Hvad er risiciene”?

• Bygherre har ikke tidligt nok tanker omkring ressourcer og mulighederne 
• Hvilke forudsætninger skal bygherren eller projektet have for at man kan arbejde 

med Cirkulær økonomi

• Bygherrens incitamenter hvis han selv genbruger materialerne eller hvis han vil af 
med dem. 

• Afklaring af formål og bygherres ambitionsniveau. 

Indledende overvejelser



• Hvem kan lave en kortlægning, der også tager højde for rentabilitet, 
leveringskapacitet, afsætningsmuligheder osv.?

• Kortlægningen er tit for generelle – de bør være rettet mod bygherres mål og 
behov

• Hands on vejledning i udførelse af ressourcekortlægning

• Arbejdsmiljøkoordinator inddrages ikke

Ressourcekortlægning 



• Bygherre har svært ved at danne sig overblik over den nødvendige proces / 
planlægning

• Ofte indgår genbrug og genanvendelse ikke i projekteringen og overlades reelt til 
entreprenøren

• På hvilke punkter adskiller den cirkulære proces sig fra en almindelig 
renovering/nedrivning? 

• Der er ikke fokus på risici, da ønsket om genanvendelse overskygger

• Ofte projekteres nedrivningsprojektet ikke. Der står bare, at det skal fjernes

Projektering/planlægning



• Hvordan defineres opgaven (og grænsefladerne) præcist?

• ”bløde værdier” kan være svære at få vægtet i forhold til pris
• Der er generelt usikkerhed om hvad man må ifm udbud, fx markedsdialog

Udbud



• Hvornår er et bygningsmateriale upcyckling, genanvendelse eller affald?

• Manglende erfaring med håndtering af genbrugsmaterialer hos nedriverne
• Tidsplanen er for presset

Nedrivningsprocessen 



Miljø- og ressourcekoordinator

Rune Østergaard Haven
Sektionsleder, Miljø og Ressourcer



Forslag fra nedrivningsnetværket:
• Behov for miljø- og 

ressourcekoordinator 

• En konkret person med den nødvendige 
viden og ansvar for 
ressourcehåndteringen hele vejen 
gennem et nedrivningsprojekt



MST projekt om selektiv nedrivning



Næste skridt for selektiv nedrivning– Samfundsøkonomisk 
og miljømæssig analyse

• Perioden 2019-2021
• Analyse af miljø og økonomisk konsekvens for DK

• Derefter mulig implementering af krav i lovgivning



Et konkret eksempel fra Enemærke og Petersen 
fra sidste møde

• Erfaringer fra TRUST konsortiet (Københavns Kommune)

• Fremme af genbrug/genanvendelse ved brug af en ”miljø- og 
ressourcekoordinator”





Vigtigste læringspunkter:
• Rettidig planlægning af selektiv nedrivning 

• Midlertidig opbevaring af materiale planlægges

• Specielle krav til håndtering i forhold til arbejdsmiljø under udførsel, indarbejdes i tidsplanen ved hjælp af 
tværfaglige procesmøder

• Kvalitet og omfang af materiale undersøges rettidigt

• Modtager af materiale – internt eller eksternt afdækkes tidligt i processen



Et andet konkret initiativ
• Miljø- og ressourcekoordinator uddannelse på vej på Teknologisk Institut

• Modulopbygget forløb med tre moduler:
1. Ressourcekortlægning
2. Miljøkortlægning
3. Koordinatorrollen



Tak for i dag
• Rune Østergaard Haven

• Tlf: 7220 2548
• Mail: RUH@Teknologisk.dk


