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ARC
-en del af byen

Vi tager byens 
affald og giver 
elektricitet, 
fjernvarme og 
genanvendelige 
materialer 
tilbage.

ARC er ejet af København, 
Frederiksberg, Hvidovre, Taarnby og 
Dragør

Facts (2013):

385.279 husstande

Varmeproduktion: 724.981 MWh

El produktion 180.642 MWh

9 Genbrugsstationer: 90.729 ton affald
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Baggrund

Bygningen er bygget 1967-1970
Større ombygning i 1990 (ovn 4)
Ovne udskiftet i 2000
Bygningen og procesanlæg er asbestsaneret 
i 1990’erne
11.000 m2 byggefelt
25.900 m3 beton
Silobund -8 meter
Tag +20/40 meter



Af 349 overfladeprøver:

241 farligt affald, 

82 lettere forurenet affald

26 rene materialer

Baggrund
Stormskade 11. marts 1971



Genanvendelse
Markedet for brugte byggematerialer

Bygningsdele

Døre/vinduer

Aptering

Fliser

Konstruktion

Stål

Murværk

Beton

Procesanlæg

Rør

Procesanlæg

Fokusområder
Særlig strategi



Strategi for
genanvendelse
Fokusområde - procesanlæg

• Salg gennem udenlandsk broker

Fokusområde - beton:

• Genanvendelsen kan føre til erstatning af råstoffer 

• Højere kvalitet i genanvendelsen kan opnås 

• Beton kan genanvendes bedre

• Udfordring med ringe kvalitet og miljøfremmede stoffer



Beton
genanvendelse
Eksempler på 

genanvendelse



Tilslag af knust beton

Udgangspunktet er simpelt 
- Ved anvendelse i passiv beton
- Maks. 10-15% tilslag

- Ellers er det herre svært

ARC har spurgt flere rådgivere – uden held
Forsøgt udbud i samarbejde med CLEAN
I samarbejde med Københavns kommune forsøger vi igen
Vi har valgt Pelcon og Erik Lauritzen som specialist rådgivere



Tilslag af knust beton

• Prøvestøbning med knuste beton
• 300 kg cement/m3 (lavere end normalt)
• Betonanlæg vil gerne producere
• Højere styrke end udgangspunktet!



Tilslag af knust beton

Midt i februar starter nedbrydningen af en kæmpe skorsten på 
Amagerværket bestående af 5000 ton gammel beton, der skal 
bruges til at opføre Sydhavns nye genbrugscenter – et sted, 
der netop har til formål at sikre en optimal udnyttelse af 
byggematerialer og andre ressourcer. 

Stor pressefokus!!



Tilslag af knust beton
- det lykkes



Opsamling

Det kan lade sig gøre at øge genanvendelsen – med den 
gode vilje

Nyt marked for nedrivere!

Behov for lettere godkendelse af byggeri med genanvendte 
materialer

Der udkommer en rapport om anvendelse af knust beton 
som tilslag


