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> 80

12,7 mia

188

Byggeri København – alle byggerier
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20

650 mio.
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Byggeri København – cirkulær økonomi
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Vi vil
- mindske affaldbjerget

- mindske CO2-udledning
- passe på råstofferne
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Fra 2016 til 2020

Generelle krav til materialer
MBA – Miljø i byggeri og anlæg



To generelle krav til materialer

2.07 Kortlægning af materialer til genbrug

Inden en nedrivning eller renovering skal der laves 
en kortlægning, der viser, hvilke bygningsdele der er 
egnede til genbrug. Dette gælder for eksempel 
mursten, beton, træ døre og vinduer, der kan have 
en økonomisk værdi samt et positivt co2 aftryk som 
sekundære materialer kontra nye materialer. 



To generelle krav til materialer

2.09 Materialenyttiggørelse 

Ved bygge- eller anlægsarbejder, der omfatter 
nedrivning og/eller renovering, skal alle materialer, 
som egner sig til materialenyttiggørelse, 
kildesorteres og evt. renses. Herved sikres, at 
materialerne kan genbruges eller genanvendes og 
ikke bliver  deponeret.



Københavns KommuneKøbenhavns Kommune

Oehlenschlægersgades Skole

- Kapacitetsudvidelse og 
helhedsrenovering (HHR)
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Nedrivningsprojekt og kortlægning

- Bygning 4 (opført 1885)

- Murværk 

- Etageadskillelse af trædæk

- Tagkonstruktion med blandede træ og jerngitterspær

- Tag med skifereternit

- Bygning 3 (1972) 

- Beton med facader af mursten

- Tag med trækonstruktion og skifereternit

- Betondæk
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Total sum bygninger, t 1156 t

Total sum udendørsmaterialer 156,6 t

Total sum samlet mængde 1343 t

Genanvendelse i alt 1296,8 t

Genanvendelses % 97%

Materialer pr. etagemeter, t/m2 1,418

Mængder
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Ressourcekortlægning
Materiale T Generel anvendelse Genanvendelse i nyt skolebyggeri

Genbrug

Genbrugte 
mursten

341 Ca. 170.000 sten Gl. facadesten, ca. 50-80.000 sten kan 
genanvendes i nyt byggeri – ellers som 
belægning i udearealer 

Tømmer 7,5 Genbrug af tømmer til 
konstruktionstræ eller 
opskåret til andet 
formål.

Store dimensioner kan evt. genbruges i 
bygning/legeplads. Evt. opskæring til mindre 
dimensioner

Gulvbrædder 4 Gulvbrædder eller 
beklædning

Genbruges som gulvbrædder, beklædning 
eller i legeplads

Granit, 
fundament og 
dørtrin

30 Genanvendelse i 
bygninger og belægning

Genanvendelse i nyt byggeri, belægning 
eller legeplads

Gl. granittrape 12 Genbruges som trappe 
eller granit i bygningen 
samt belægning

Genbruges som trappe i nyt byggeri, 
belægning samt indretning af legeplads
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Eks. på reel genbrug og genanvendelse

• Tilsikret granit & fliser er genanvendt via. opmagasinering Selinevej 12

• Givet gamle lamper nyt liv via. fischer lighting

• Transporteret sten til Gamle mursten så de har fået nyt liv til andre projekter

• Afrenset 5.000 sten on site, for at bevare bygningens udtryk ved murfalse og 
andre overgange i murværket

• Udtaget og afleveret døre, vinduer, skabe samt mange andre effekter til 
genbrug via. Genbyg.

• Udtaget hele det skjulte undertag, termobehandlet det, og fået omdannet 
det til en ny tagterrasse på Sydhavens genbrugsstation sammen med 
SagaWood.

• Leveret hele den bærende facade og spærkonstruktion til NaesteSkur som nu 
står på Holbergskolen. 
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Næste Skur

Foto: Esben Salling



Københavns Kommune

Næste skur er 
opført af træ fra 
Oehlenschlægers-
gades Skole  

Foto: Esben Salling
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Foto: Esben Salling
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Bearbedning af 
det genbrugte træ 
til skuret på 
Holbergskolen

Foto: Esben Salling
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Foto: Esben Salling
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