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Sammenfatning
Den cirkulære økonomi er en nødvendighed som
følge af den øgede befolkningsvækst og velstand,
der presser de ressourcer, verden har til rådighed.
Som den største forbruger af råmaterialer på globalt
plan spiller bygge- og anlægsbranchen en helt
central rolle i den cirkulære økonomi; branchen
forbruger 40 procent af verdens ressourcer og
skaber en tredjedel af verdens affald. I Danmark
genanvender bygge- og anlægsbranchen omkring
84 procent af affaldet fra byggepladser, men det sker
på en sådan måde, at størstedelen af værdien i
materialerne tages ud ved nedbrydning. Derfor er
der – også her i landet – et stort potentiale i en øget
omstilling til cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen.
Foruden de miljømæssige effekter, er der også et
stort økonomisk potentiale i den cirkulære
økonomi. Beregninger fra Ellen MacArthur
Foundation viser, at en omstilling til cirkulær
økonomi i Danmark vil kunne:
+ Øge Danmarks samlede BNP med 0,8 – 1,4
procent
+ Resultere i skabelsen af mellem 7.000 og 13.000
nye job
+ Øge Danmarks eksport med 3 – 6 procent
Såvel den miljømæssige nødvendighed som det
økonomiske incitament er således til stede. Der er
nu behov for handling fra virksomhedernes side.
At omstille sin virksomhed til en cirkulær drift kan
være en stor opgave, men det kan godt betale sig.
Eksempler fra flere cirkulære aktører i både byggeog anlægsbranchen og andre brancher viser, at det
økonomiske potentiale – og ikke mindst vækstpotentiale – er ganske interessant.
Gamle Mursten er et dansk eksempel på en
virksomhed, der har skabt en lønsom forretning
baseret på genbrug af byggematerialer, hvor de
indhenter, renser og gensælger brugte mursten. I

dag genbruger virksomheden omkring 3 millioner
mursten årligt. Det årlige markedspotentiale for
mursten, der kan genbruges, er estimeret til ca. 47
millioner mursten. Hvis Gamle Mursten formår at
skalere deres forretningsmodel og udnytte dette
markedspotentiale, har virksomheden udsigt til en
ganske stor forretning fremadrettet.
Et andet eksempel er virksomheden Loop Rocks, der
har etableret en deleplatform i form af en virtuel
markedsplads til køb og salg af byggematerialer.
Loop Rocks er en udspringer af NCC, der har
etableret deres cirkulære start-up som en
selvstændig forretning. I dag forbinder
virksomheden mere end 1.500 byggepladser ved at
”loope” materialer direkte mellem byggepladser i
Sverige og Danmark, og interessen for
deleplatformen – og dermed vækstpotentialet – er
stor. Loop Rocks har i øjeblikket cirka 6.000 kunder
på deres svenske platform, og 100 nye kunder
kommer til hver dag. Tre måneder efter lancering i
Danmark havde virksomheden 600 kunder på den
danske platform, og dette antal stiger i øjeblikket
med omkring 10 nye kunder om dagen.
Forholder man sig til branchens fremtid, eksisterer
der tre realistiske scenarier for, hvordan bygge- og
anlægsbranchen kan blive påvirket til en cirkulær
omstilling:
+ Lovgivning kan tvinge branchen til en omstilling
+ Nye cirkulære aktører kan true de etablerede
aktører
+ Branchen kan omstille sig selv drevet af rentable
business cases
Det mest sandsynlige scenarie må siges at være en
kombination af de tre. En frivillig omstilling er dog
langt at foretrække for virksomhederne, men det
kræver, at den enkelte aktør i branchen får
accelereret den cirkulære omstilling – og at det sker,
før en ændret lovgivning tvinger branchen til en
omstilling.
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En cirkulær bygge- og anlægsbranche medfører også
en cirkulær værdikæde for industrien. Den
væsentligste ændring i bevægelsen fra en lineær til
en cirkulær værdikæde er, at adskillelsen af det
brugte byggeri skal udgøre det sidste led i
værdikæden, og på den måde binde den lineære
værdikæde sammen til en cirkulær værdikæde. Den
cirkulære værdikæde fordrer, at de nuværende
roller i byggeriet gentænkes. Samtidig åbner den op
for nye aktører på markedet – eksempelvis i
forbindelse med adskillelse af byggeriet.
Vigtigst af alt må den enkelte virksomhed forholde
sig til, hvilken rolle den vil spille i den cirkulære
bygge- og anlægsindustri. Fem generiske forretningsmodeller baseret på cirkulære principper kan give
inspiration til en cirkulær etablering eller omstilling
i bygge- og anlægsbranchen. Modellerne kan både
stå for sig selv og kombineres, og det er muligt at
tage fat i såvel en hel model som i udvalgte dele af
en model. Uanset hvordan den cirkulære omstilling
gribes an, er der gode muligheder for at opnå
økonomiske fordele ved det cirkulære byggeri. Det
understreges af en række eksempler fra
virksomheder, der har foretaget en hel eller delvis
cirkulær omstilling.
Som virksomhed er det vigtigt at vide, at det ikke er
nødvendigt at omstille eller etablere virksomheden
100 procent cirkulært fra start. For de fleste
virksomheder vil det være det mest overkommelige
at starte i det små og skalere efterfølgende. Det
vigtigste er, at virksomhederne indser nødvendigheden af en cirkulær omstilling og begynder at
handle på det!
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Forord
Byggeriet lægger beslag på en meget stor del af
klodens ressourcer, og derfor er der behov for en
grøn omstilling af den danske byggesektor. I den
omstilling vil den cirkulære økonomi uden tvivl
komme til at spille en hovedrolle i de kommende år.
Den danske byggesektor har da også på mange
måder allerede taget den cirkulære dagsorden til sig,
og nogle af frontløberne er portrætteret i denne
rapport.
I de seneste år har flere leverandører udviklet og
introduceret koncepter for genbrug og genanvendelse af byggematerialer, der er gennemført
udviklingsprojekter med fokus på udvalgte
materialer, eksempelvis mursten, træ og gips, og
derudover er der gennemført enkelte fuldskalabyggerier baseret på cirkulære tanker. En del af
denne udvikling har primært været drevet som
lokale eksperimenter i mindre skala og af ildsjæle,
mens vi endnu kun har set starten på den store og
brede omstilling. Hvad skal der til for at nå derhen?
Det er én af rapportens ambitioner at give nogle
mulige svar på dette spørgsmål.

Dybest set er udfordringen ikke af byggeteknisk
karakter. Der er behov for udvikling af et egentligt
marked for genbrugte materialer og byggeprodukter og nye cirkulære forretningsmodeller.
Rapporten opstiller forskellige scenarier og giver
konkrete forslag til, hvordan en ny type
byggeproces og -marked kan se ud, og hvilke roller
byggeriets virksomheder kan indtage heri. Det er
vigtigt for den cirkulære omstilling at få taget hul på
denne debat.
I Realdania ser vi et stort potentiale i den cirkulære
økonomi, både for samfundet og for byggeriet, og vi
vil gerne medvirke til den nødvendige videnopbygning og kompetenceudvikling i byggesektoren.
Det kræver et langt sejt træk, som indbefatter
udvikling på mange fronter.
Vi håber, at rapporten kan medvirke til at kvalificere
diskussionerne og give inspiration til den videre
udvikling.
God læselyst!
Lennie Clausen
Programchef, Realdania
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Kapitel 1

Introduktion
Over en årrække har den cirkulære økonomi
vundet stadig større indpas hos både befolkningen,
erhvervslivet og samfundets beslutningstagere. Den
udvikling er en naturlig konsekvens af et øget
ressourcetræk på kloden og konsekvenserne heraf,
som vi alle i stigende grad konfronteres med; global
opvarmning, stigende vandstand i verdenshavene,
større udsving i verdensøkonomien og større
hyppighed af ekstreme vejrfænomener.
Verdens befolkning vokser, og den generelt øgede
velstand i verdensbefolkningen presser de
ressourcer, der er til rådighed til os alle. På et globalt
plan er der derfor et behov for en bedre udnyttelse
af de ressourcer, vi har til rådighed. Metoder til
bedre ressourceudnyttelse udgør grundstenene i
den cirkulære økonomis filosofi. En cirkulær
økonomi stræber efter at maksimere cirkulationen
af produkter og materialer og den værdi, der er
bundet i dem. Med andre ord: i den cirkulære
økonomi sker produktion og forbrug med mindst
muligt spild og affald.

Bygge- og anlægsbranchen spiller en
central rolle
Bygge- og anlægsbranchen tiltrækker sig naturligt
opmærksomhed, når der tales om bedre udnyttelse
af klodens ressourcer. På globalt plan forbruger
byggebranchen i dag 40 procent af verdens
ressourcer og skaber en tredjedel af verdens affald1
– det betyder, at branchen globalt set er den største
forbruger af råmaterialer. Samtidig estimeres
byggede objekter til at stå for mellem 25 og 40
procent af verdens samlede CO2-udledning2.
Branchen er derfor central, når der tales om
reduktion af affald.
Retter vi blikket specifikt mod Danmark,
producerer bygge- og anlægsbranchen også en
tredjedel af den samlede mængde affald i
Danmark3. Selvom branchen i Danmark
genanvender omkring 84 procent af affaldet fra

byggepladser4, genbruges meget af affaldet stadig
på en sådan måde, at næsten hele værdien i
producerede og bearbejdede materialer tages ud
ved nedbrydning. Både forretnings- og miljømæssigt eksisterer der således stadigt et stort
potentiale i en øget omstilling til cirkulær økonomi i
bygge- og anlægsbranchen5.
Som aktør i bygge- og anlægsbranchen er det ikke
kun udsigten til det uudnyttede potentiale, man kan
glæde sig over. Ressourceknapheden i de
råmaterialer, der i dag anvendes i byggeriet, vil
medføre prisstigninger, der gør det dyrere at
producere i fremtiden6. I den modsatte ende af et
byggeris levetid er der også udsigt til en stigning i
priserne for bortskaffelse af byggeaffald7. Begge
faktorer vil påvirke den samlede omkostning ved
byggerier og anlæg.
Udover prisaspektet ses der også tendenser til, at
der lovgivningsmæssigt kan forventes at komme
nye krav til særligt affaldshåndtering og til større
genanvendelsesgrad. Holland8 og Finland9 er
aktuelle eksempler på lande, der på nationalt plan
har vedtaget en handleplan, der sigter mod at gøre
landene cirkulære inden for en årrække. Disse
handleplaner følges op af en række lovforslag på
nationalt plan, og i EU-regi har Kommissionen
vedtaget en række lovforslag om affaldshåndtering
på EU-niveau10.

Handling er en nødvendighed
Der er ingen tvivl om, at det er nødvendigt at handle
– også i bygge- og anlægsbranchen. Det danske
samfund er dog allerede godt på vej. Det danske
Advisory Board for cirkulær økonomi anbefaler, at
Danmark bliver foregangsland inden for cirkularitet
for at bevare landets konkurrencemæssige position
inden for blandt andet teknologi og innovation. Og
det er ikke kun miljømæssigt, at den cirkulære
tankegang har potentiale. Det er også økonomisk.
Beregninger fra Ellen MacArthur Foundation viser,
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at en omstilling til cirkulær økonomi i Danmark
samfundsmæssigt vil:
+ Øge Danmarks samlede BNP med 0,8 – 1,4
procent
+ Resultere i skabelsen af mellem 7.000 og 13.000
nye job
+ Øge Danmarks eksport med 3 – 6 procent
Alt dette samtidig med, at Danmarks CO2-aftryk
reduceres, og der forbruges færre ressourcer11.
Med det økonomiske incitament på plads og en stor
miljømæssig nødvendighed af en omstilling til en
cirkulær økonomi, er der nu behov for handling.
Eftersom store dele af affaldet i dag allerede bliver
genbrugt, er det primært en øget genanvendelse af
bygningselementer og fastholdelse af værdien heri,
der skal gøres en indsats for i de kommende år.
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I bygge- og anlægsbranchen bliver det afgørende,
hvordan virksomhederne forholder sig til de forandringer, der kommer til at ske over de kommende
år, herunder hvilken position den enkelte
virksomhed vælger at tage i den cirkulære
omstilling. Ikke mindst bliver det spændende at
følge hastigheden. Hvor hurtigt kommer det til at
gå, og hvem vælger at gå forrest i den cirkulære
omstilling?
Næste kapitel beskriver tre scenarier for, hvordan
den danske bygge- og anlægsbranche kan blive
påvirket til en cirkulær omstilling i fremtiden.
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Definitioner
Begreberne genanvendelse og genbrug br uges ofte synonymt, men der består nogle væsentlige
forskelle i de to begrebers definitioner, som har betydning, når der tales om cirkularitet. Genanvendelse
bruges som overordnet og samlende begreb, mens genbrug, genindvinding og genudnyttelse bruges til
at præcisere, hvilken form for genanvendelse, der er tale om12,13.
Rapporten baserer sig på følgende definitioner af begreberne inden for cirkularitet:
+ Genbrug
Genbrug betyder, at den samme ting eller genstand bruges til det samme formål mere end én gang.
Genbrug medfører, at der sker et direkte genbrug af et produkt, hvor både råvarerne og den energi,
der er anvendt i fremstillingen af produktet, bevares.
Eksempel: Når flasker indsamles, sorteres, skylles og fyldes igen.
+ Genindvinding
Genindvinding bruges til at beskrive processen, hvor affald benyttes sammen med nye råvarer
enten til at fremstille det samme produkt, som i første omgang genererede affaldet, eller til at
fremstille et helt andet produkt.
Eksempel: Når glasskår anvendes til at fremstille nye flasker (samme produkt) eller isoleringsmateriale (nyt produkt).
+ Genudnyttelse
Genudnyttelse genindvinder også affald som et led i en ny produktion, men i lavere grad, end det er
tilfældet ved genindvinding. Genudnyttelse betyder, at affald indgår i produktion af et produkt,
men hvor affaldets oprindelige egenskaber ikke udnyttes i særlig høj grad.
Eksempel: Når glasskår bruges sammen med andre affaldsprodukter til forbrændingsslagge, der
anvendes som erstatning for grus og sand til bundsikring ved vejbygning.
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Branchens omstilling til cirkulært
byggeri
Hvad enten der tales om digitalisering, globalisering
eller noget helt tredje, oplever flere og flere
brancher, at udviklingen ikke længere er lineær,
men derimod eksponentiel. Det går ufatteligt
hurtigt!
Udviklingen i den danske bygge- og anlægsbranche
må i fremtiden også forventes at ske med en helt
anden hastighed, end der hidtil har været set. Meget
vil ændre sig de kommende 10 år. Kundernes efterspørgsel vil ændre sig. Materialer og byggemetoder
vil ændre sig. Og det vil uden tvivl ske meget
hurtigere, end nogen forestiller sig. Det kan være
vanskeligt at forudsige, hvad udviklingen helt
konkret vil bestå af, men meget tyder på, at en
cirkulær omstilling indenfor bygge- og anlægsbranchen vil være et led heri.
I det følgende beskrives tre realistiske scenarier for,
hvordan bygge- og anlægsbranchen kan blive
påvirket til en cirkulær omstilling i fremtiden.

Scenarie 1: Lovgivning tvinger til
en omstilling
En ændring af den nuværende lovgivning på
området kan tvinge eksisterende aktører til en
cirkulær omstilling. Det kan for eksempel være
gennem ændrede eller forøgede krav til fremstilling
eller dokumentation af materialer til byggeriet. Eller
en skærpelse af kravene til reduktion af byggeaffald.
I 2015 vedtog Europakommissionen en handleplan
med det formål at skabe ”det rette retsgrundlag for
udviklingen af den cirkulære økonomi i det indre
marked”14, hvortil der fulgte en række lovforslag
vedrørende affaldsreduktion i fælles EU-regi. Det er
blot ét eksempel på, at udviklingen på dette område
allerede er i gang og kan forventes at tage fart over
de kommende år – også i de enkelte medlemslande.

I mere moderat grad kan man også forestille sig, at
en ændret lovgivning kan medføre gunstigere
forhold for de virksomheder, der vælger at omstille
til en cirkulær produktion. Det kan for eksempel
være i form af en økonomisk gevinst ved omstilling
til cirkulært byggeri som følge af reducerede afgifter
eller lignende.
Hvis der skeles til, hvad der sker på området i andre
lande, så vurderes det ganske sandsynligt, at
Danmark vil anvende en ændret lovgivning som
middel til at tvinge bygge- og anlægsbranchen til en
cirkulær omstilling. Finland vedtog allerede tilbage i
2015, at cirkulær økonomi skulle være landets
strategiske målsætning, og sidste år resulterede
dette i en national handleplan omkring den
cirkulære økonomi15. Det samme tilfælde gør sig
gældende i Holland, hvor også regeringens rapport
på området understreger lovgivningens rolle som
løftestang16. Et element i den hollandske
handleplan vedrører også understøttende
lovgivning, og det er derfor ikke svært at forestille
sig, at et sådant scenarie snart vil blive virkelighed.
Det er næppe sandsynligt, at en ændret lovgivning
vil medføre en omstilling til cirkulært byggeri i hele
bygge- og anlægsbranchen. Derimod kan en ændret
lovgivning påvirke hastigheden af virksomhedernes
omstilling til cirkulært byggeri, da der højst
sandsynligt fastsættes et konkret tidspunkt for,
hvornår samtlige virksomheder i branchen skal
opfylde de ændrede lovkrav.
Medmindre at den ændrede lovgivning åbner op for
økonomiske muligheder for den enkelte
virksomhed i branchen, så er der i dette scenarie
mere tale om ”pisk” frem for ”gulerod” hen imod en
cirkulær omstilling. Metoden er effektiv til at få
virksomhederne i gang med omstillingen, men den
er ikke ligefrem drevet af lyst og energi i den enkelte
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virksomhed. Dermed kan resultatet være et
cirkulært byggeri, der alene opfylder minimumskravene for at leve op til lovgivningen – og ikke
spændende og innovative løsninger udviklet og
drevet af virksomhederne selv.

Scenarie 2: Nye aktører sætter
agendaen
En række ledende industrispillere er gennem det
seneste årti blevet udfordret på deres position af
start-ups, der har funderet deres forretningsmodel
på en digital deleplatform. Airbnb og Uber er nok
de mest velkendte eksempler, og lignende tilfælde
ses i nærmest alle brancher1718. På samme måde
kan det være et sandsynligt scenarie, at nye spillere
entrerer bygge- og anlægsbranchen med en cirkulær
forretningsmodel. Her kan deleplatformen blot
være én blandt flere modeller. Nye aktører på
markedet kan lynhurtigt vokse sig store og true de
etablerede markedsledere. Herved vil markedslederne blive enten presset eller inspireret til at
konkurrere på parametre, der læner sig op ad en
cirkulær forretningslogik. På den måde vil forretningslogikken i markedet skifte gradvist – drevet af
nye aktører på markedet.
Hastigheden i sådan en udvikling er svær at
forudsige, da den i høj grad afhænger af, hvor
hurtigt de nye cirkulære aktører på markedet opnår
fodfæste og udgør en reel trussel mod de etablerede
aktører. I nogle industrier er skiftet i magtbalancen
sket inden for ganske få år – for eksempel som vi så
det med Airbnb’s eksplosive vækst på hotelmarkedet.
Andre industrier rummer et bredt spektrum af forretningsmodeller og -logikker, og her kan hastigheden
være helt anderledes. Det ses eksempelvis på det
danske retailmarked, hvor Amazon vokser støt,
mens de etablerede kæder til stadighed åbner nye
butikker.
En forudsætning for at nye cirkulære aktører vil
entrere bygge- og anlægsbranchen er, at der er et
marked og en forretningsmæssig fordel i det
cirkulære byggeri. Som tidligere omtalt er der et
behov for en bedre udnyttelse af de ressourcer, vi
har til rådighed, men det i sig selv vil næppe være
tilstrækkeligt til, at nye aktører vil sætte den
cirkulære agenda. Business casen skal også være god.
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Nye cirkulære aktører på markedet, drevet af den
gode business case, vurderes derimod med stor
sandsynlighed at kunne trække de eksisterende
aktører med i samme retning. I modsætning til en
ændret lovgivning, som beskrevet under scenarie 1,
er der her tale om en blanding af ”pisk og gulerod”.
Pisk, da der er tale om en nødvendig omstilling hos
de eksisterende spillere på markedet grundet den
ny konkurrence, men også gulerod, da der også er
en stræben efter de nye forretningsmæssige fordele,
der observeres hos de nye aktører.

Scenarie 3: Branchen omstiller sig
selv
Som beskrevet under scenarie 2 kan den gode
business case indenfor cirkulært byggeri få nye
aktører til at sætte den cirkulære agenda. Ligeledes
kan man forestille sig, at en god business case for
omstilling af en eksisterende virksomhed til en
cirkulær forretningsmodel vil få de eksisterende
aktører på markedet til at omstille sig selv.
Virksomhederne kan være inspireret af andre, men
behøver det ikke nødvendigvis. Måske kommer en
virksomhed selv på en idé, som leder
virksomheden ind i en cirkulær forretningsmodel,
der viser sig at være økonomisk fordelagtig. Det kan
for eksempel være, at en virksomhed omstiller en
del af produktionen således, at det er muligt at
genindvinde eget produktions- eller byggeaffald og
lade det indgå i produktionen af nye materialer.
Virksomheden opnår her en økonomisk gevinst
ved ikke at skulle bortskaffe affaldet.
Flere eksisterende aktører har allerede igangsat en
delvis omstilling til cirkulært byggeri. Tæt Tag
Danmark er blot ét af flere eksempler på danske
virksomheder, der implementerer elementer af det
cirkulære byggeri i deres forretningsmodel. Tæt Tag
Danmark har nemlig udviklet et genbrugsprogram,
hvor der opsamles gammelt og overskydende
tagpap, der efterfølgende indgår i produktionen af
nyt tagpap19. Som følge heraf sparer virksomheden
både på råvareindkøbet og på produktionsomkostningerne. På samme måde har hollandske Desso,
der producerer gulve og tæpper, de seneste ti år
arbejdet mod at blive 100 procent cirkulære i deres
produktion gennem en langsom omstilling af hele
organisationen20.
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Når eksisterende aktører af egen fri vilje vælger at
omstille sig til cirkulært byggeri, så er der tale om
”gulerod”, drevet af gode eksempler på forretningspotentialer og gennem egen motivation og udviklingslyst.
Hastigheden i sådan en omstilling vurderes
imidlertid at være lav. Når aktørerne selv sætter
tempoet, og der ikke eksisterer udefrakommende
trusler fra lovkrav eller konkurrenter, vil
omstillingen naturligt have en lavere kadence.

Det mest sandsynlige er en
kombination
Det er ikke til diskussion, at den cirkulære
omstilling vil få betydning for bygge- og anlægsbranchen i fremtiden. Men det er til diskussion,
hvordan byggeriets eksisterende aktører skal
forholde sig til de tre nævnte scenarier. Konkurrencevilkårene forventes at ændre sig i fremtiden, men
hvad kommer der til at ske? Og hvornår? Vil
virksomhederne vente på, at ændret lovgivning
tvinger dem til en omstilling – eller vil de omstille
sig selv drevet af nødvendighed og/eller motivation
og lyst?

Med udgangspunkt i de tre scenarier er der ingen
tvivl om, at det sidste scenarie er langt at foretrække
for virksomhederne. Her omstiller branchen sig selv
drevet af forretningsmuligheder, motivation og
udviklingslyst. Men det kræver, at den enkelte aktør
i branchen får accelereret den cirkulære omstilling.
Og det kan faktisk kun gå for langsomt! I hvert fald
hvis de eksisterende aktører selv ønsker at sætte
agendaen for egen udvikling i fremtiden – uden
trusler og påvirkning fra lovkrav og nye
konkurrenter.
Foruden de beskrevne scenarier vil en række
teknologier og innovationer højest sandsynligt
medvirke til at øge accelerationen af den cirkulære
omstilling i branchen. I stedet for at afvente en
”generel udvikling” fra andre parter i branchen, bør
den enkelte aktør i branchen med udgangspunkt i
egen forretningsmodel forholde sig til de
muligheder, der eksisterer i det cirkulære byggeri.
Disse teknologier og innovationer er nærmere
beskrevet i det efterfølgende kapitel i form af tre
trends, der forventes at få stor betydning for
byggeriet i fremtiden.

Tager vi de realistiske briller på, vil virkeligheden
højst sandsynligt materialisere sig som en
kombination af to eller tre af de ovenstående
scenarier. Man kan for eksempel forestille sig, at der
vedtages en række lovændringer, der gør det mere
attraktivt at bygge en virksomhed op omkring
cirkulære principper. Det vil betyde, at der dukker
en række start-up-virksomheder frem, som har gavn
af den nye lovgivning og dermed udfordrer de
eksisterende spillere på markedet, fordi de har skabt
en rentabel forretning og en ny konkurrencesituation. Det vil langsomt trække branchen som
helhed i en mere cirkulær retning.
Alternativt kan man forestille sig, at branchen
langsomt retter deres fokus mod en mere cirkulær
tankegang – drevet af en efterspørgsel fra stadig flere
kunder efter at bygge cirkulært eller genanvende et
allerede eksisterende byggeri efter cirkulære
principper. Det kan medføre en revidering af den
gældende lovgivning, der således tilpasses og i
højere grad tilgodeser cirkulære byggerier.
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Kapitel 3

Tre trends får betydning for
byggeriet
I byggeriet ses en række trends, der forventes at få
stor – ja, måske endda afgørende – betydning for de
muligheder, cirkulært byggeri som forretningsområde vil have i fremtiden. Digitalisering, nye
samarbejdsmodeller og modularitet vurderes at være
tre af de mest betydningsfulde trends for byggeriet.
Disse tre trends forklares og eksemplificeres i det
følgende.

Digitalisering: BIM, Big Data og IoT
Digitalisering har i flere år været en megatrend på
globalt plan, og byggeriet er ligeledes påvirket heraf.
Særligt på værktøjs- og datasiden af byggeriet
forventes det, at der i de kommende år sker en
række centrale ændringer i branchen. I øjeblikket
forventes særligt tre teknologier, Building
Information Modeling (BIM), Big Data og Internet of
Things (IoT), på kort sigt at få betydelig indflydelse
på bygge- og anlægsbranchen.
Building Information Modeling (BIM):
Dette værktøj forventes at blive anvendt i langt
større omfang i de kommende år, end det har været
tilfældet hidtil. Ved at arbejde ud fra en digital
udgave af byggeprocessen vil så godt som alle
parter af byggeriet arbejde tættere sammen under
hele processen fra idé til færdigt byggeri. Derfor vil
teknologien også få betydning for alle byggeriets
parter, idet den vil kræve koordinering på tværs af
hele processen21. BIM kan sikre sporbarhed og data
på selve konstruktionen, hvilket vil have stor
betydning, når en bygning skal demonteres efter
endt anvendelse. Hvis BIMs anvendelse øges over
de kommende år, vil det få stor betydning for
muligheden for at demontere bygninger i fremtiden,
og derved lukke ”loop’et” i det cirkulære byggeri.

EKSEMPEL: BIM bidrager i markant broprojekt
Broprojektet TP20 har en høj kompleksitet, og mange
samarbejdspartnere er løbende inddraget i processen.
Dermed har BIM i alle processer været en forudsætning for professionel rådgivning i forløbet.
Detaljering af alle konstruktioner og systematisk
anvendelse af den digitale bygningsmodel i både
design- og udførelsesfasen har medført en optimering i
alle byggeriets faser. Det giver et overblik over samtlige
elementer ned til mindste detalje og skaber dermed
mulighed for at være på forkant og løbende ændre
forskellige faktorer – og det medvirker til overholdelse
af budgettet og den stramme tidsramme22.
De to danske virksomheder CN3 ApS og 3D Structural
DesignSD ApS har ydet rådgivning af BIM og har
dermed styrket projekteringen af det komplicerede
TP20-projekt, der har haft til formål at opføre en
jernbanebro, som krydser to trafikerede motorveje
mellem København og Ringsted.
Big data:
I dag logger mange virksomheder i branchen
allerede store mængder data, der ikke anvendes
aktivt. Inden for de kommende år vil en række
virksomheder få held med at skaffe sig en forretningsmæssig fordel ved at udarbejde analyser på de
enorme mængder af data, der eksisterer. Brugen af
big data vil få betydning for det cirkulære byggeri,
når der kan træffes forretningsmæssige beslutninger
på baggrund af de store dataanalyser – særligt med
henblik på reduktion af spild gennem spildanalyser
over et helt byggeri og logning af materialepas til at
sikre sporbarhed.
Internet of Things (IoT):
Skridtet videre fra anvendelsen af big data er mulighederne i Internet of Things (IoT). Her produceres,
analyseres og anvendes data i realtid. Ved IoT er der
dog i højere grad fokus på også at producere nye
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kilder af data, hvor eksempler kan være sensorer på
byggepladsarbejdernes tøj, der kan tracke deres
bevægelser og advare dem mod farlige områder på
byggepladsen, eller minimering af spild i
arbejdstiden ved at optimere på arbejdsmønstre i
realtid23. IoT vil kunne få betydning for det
cirkulære byggeri i særligt konstruktionsfasen, idet
data i realtid vil kunne reducere udledningen af
f.eks. CO2 under konstruktion af en bygning eller i
den løbende drift24.
EKSEMPEL: Digitalt partnerskab skaber synergi
Start-up-virksomheden Uptake har sat sig for at
ændre spillereglerne i byggebranchen ved at etablere
en forudsigelig analytisk platform baseret på big data
og dermed skabe muligheden for at optimere
ydeevnen hos bygge- og anlægsbranchens
virksomheder.
Partnerskabet mellem Uptake og den etablerede
industrispiller Caterpillar Inc. sikrer bedre produktivitet og profitabilitet i byggeprojekterne, hvor
Caterpillar er underleverandør. Den primære årsag
er, at forretningen baseres på at integrere Caterpillars
store aktiver med de rette kompetencer i forhold til
intelligent databrug25.
”Caterpillar byder ind med et årelangt kendskab og
forståelse for branchen, og vi byder ind med vores
evne til at bygge teknologi på en skalerbar måde. Vi
har en meget aggressiv tilgang til at være entreprenør,
og når du parrer det med den ekspertise, vores
partnere kommer med, har du virkelig en uovervindelig kombination”26, udtaler Trevor Mecham,
Director of Construction and Precision Agriculture
Vertical Lead i Uptake.
Caterpillar sikres optimering af byggeprocessen på en
række forskellige områder. Med intelligent brug af de
data, som allerede er tilgængelige, er det muligt at
identificere mønstre og afvigelser – og dermed
forudsige og forebygge et eventuelt nedbrud af en
given maskine, hvilket kan have store konsekvenser
for tidsrammen i et byggeprojekt.

Nye samarbejdsmodeller stiller
krav til byggeriets parter
Nye partnerskaber og måder at samarbejde på i
byggeriet hænger dels sammen med BIM som
værktøj, men skal også ses som en enkeltstående
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innovation, der kan have positiv effekt på det
cirkulære byggeri. Ved at indgå partnerskaber med
øvrige parter i byggeriet – eller definere en fælles
model for samarbejde gennem hele design-udbudbyggeri-processen – inddrages flere parter tidligt i
processen, hvor byggeriet defineres. På den måde
opsamles innovationer og forbedringsforslag meget
tidligt i processen, hvilket i en cirkulær kontekst kan
lede til løsninger, hvor genanvendelse af byggematerialer er højere, ligesom man allerede i projekteringen kan sikre materialepas og muligheder for
modularitet, der kan øge mængden af cirkulære
elementer i byggeriet.
Samarbejdsmodeller og partnering vil påvirke alle
parter i byggeriet qua sin definition.
EKSEMPEL: Samarbejdskrav gav bedre økonomi
Carlsberg Byen har anvendt en samarbejdsmodel i
byggeriet, hvor alle parter blev involveret på rådgiverbasis allerede ved projekteringen af projektet, og
på baggrund heraf kunne den endelige byggeentreprise fastsættes. Det var nemlig allerede i projekteringen, at 90 procent af alle beslutninger i projektet
blev truffet27. I Carlsberg Byen har det været særligt
vigtigt at inddrage de rette kompetencer på det rette
tidspunkt i byggeprocessen, da byggeriets beliggenhed
har skabt en række byggetekniske udfordringer.
Samarbejdsmodellen har her sikret en optimering af
alle byggeriets parametre, bl.a. korte beslutningsprocesser og videndeling på tværs28 samtidig med, at
det har sikret en mere gnidningsfri byggeproces med
færre overraskelser og færre budgetmæssige
overskridelser29.

Modularitet i bygningsmoduler
I modulært byggeri konstrueres større bygningselementer – typisk hele rum – off-site og produceres i
moduler, der efterfølgende samles on-site. Modulbyggerier tænkes i højere og højere grad også som
byggerier, der kan justeres over tid, så bygninger i
deres levetid kan tilpasses ændrede behov og
levevilkår for dem, der anvender byggeriet. På den
måde påvirker denne innovation også mulighederne for cirkulært byggeri, idet moduler af
byggerier på sigt vil kunne genanvendes i
ombygninger eller konstruktion af nye bygninger,
hvor modulernes funktion passer. Herved kan en
langt større del af værdien i det oprindelige modul
bibeholdes over længere tid30.
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Særligt entreprenører og materialeproducenter vil
blive påvirket af en øget efterspørgsel på
modularitet i byggeriet via deres direkte involvering
i produktion og udførelse af byggeriet. Ændrede
krav vil dog også ramme arkitekter og samarbejdet
omkring udfærdigelsen af de færdige tegninger og
beregninger for byggeriet.
EKSEMPEL: Cadolto bygger moduler til både køb og
leje
Den tyske modulbygger, Cadolto, har over en årrække
bygget alt fra hospitaler til datacentre i moduler. På
tværs af fagligheder designes og bygges modulerne til
kunderne på Cadoltos to produktionslokationer,
hvorefter de transporteres til kunden og samles.
Cadoltos forretningsmodel er derfor i høj grad baseret
på den hastighed, de opnår i byggeriet, når de
integrerer alle byggeriets parter i design og
konstruktion af elementerne, mens de samtidig står for
alle dele af produktionen. Desuden sælger eller lejer
Cadolto brugte bygningsmoduler ud efterfølgende, så
kunderne kan efterspørge plads efter det løbende
behov31.
Cadolto opnår en række forretningsmæssige fordele
ved at basere deres forretning på modularitet:
+ Øget hastighed i byggeriet, fordi alle faggrupper
arbejder sammen fra start.
+ Et mindre pladsbehov on-site, da selve
konstruktionen foregår hos Cadolto.
+ Upcycling af brugte modulbyggerier gennem
udlejning eller gensalg, der løbende bidrager med
gentagen omsætning på de samme moduler.
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Kapitel 4

Fra lineær til cirkulær værdikæde
Når en branche bevæger sig fra at være lineær til
cirkulær, er det ikke kun den enkelte virksomhed,
der skal forholde sig til forandringer. På et højere
plan vil byggeriets værdikæde nemlig også blive
cirkulær, og forandringen i den overordnede
struktur vil få betydning for de roller, enkeltaktører i
bygge- og anlægsbranchen er vant til at tage. For at
opnå et bedre indblik i de muligheder, der eksisterer
i både eksisterende og nye forretninger inden for
det cirkulære byggeri, tages der derfor
udgangspunkt i den forandring, der sker, når
værdikæden bliver cirkulær.

Adskillelse gør cirkularitet mulig
Byggeriets værdikæde er i dag karakteriseret ved, at
branchens aktører i høj grad koncentrerer sig om et
enkelt led i værdikæden, som deres forretning er
bygget op omkring. Når branchens værdikæde
bliver cirkulær, gøres der op med den struktur, at
virksomhederne hver især koncentrerer sig om
deres ”eget led” i værdikæden. Det sker, fordi
værdien af de producerede produkter vender
tilbage igen og igen gennem værdikæden. Man må
som virksomhed gøre sig klart, at output fra de
enkelte led i kæden cirkulerer tilbage i værdikæden.
Det stiller nogle helt andre og nye krav til virksomhedernes nuværende forretningsmodeller.

Nedenfor illustreres en generisk, lineær værdikæde,
som den ser ud for et nybyggeri i dag. Værdikæden
er kendetegnet ved, at eksempelvis arkitekten
beskæftiger sig med designfasen, mens entreprenøren beskæftiger sig med selve udførelsen. Når
et byggeri er udført og bevæger sig ind i driftsfasen,
er det kun bygherren, der fremover beskæftiger sig
med byggeriet.
I den cirkulære værdikæde er den væsentligste
ændring, at man skal forholde sig til, hvad der sker
med en bygning, når den ikke længere skal bruges til
det formål, den er bygget til. Med andre ord skal der
inkorporeres et ”led for adskillelse” i værdikæden,
hvori byggeriet skilles ad i større eller mindre dele,
der efterfølgende kan anvendes i andre
sammenhænge. Vi må altså forholde os mere aktivt
til den del, der før ”blot” handlede om nedrivning.
Det er derfor også væsentligt, at leddet indgår i selve
værdikæden, fordi det på den måde illustreres, at
der også kan udvindes værdi af en bygning, når den
skilles ad efter endt brug.
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Adskillelsesleddet udgør et væsentligt element i
byggeriets værdikæde, da adskillelsen gør det
muligt at binde den tidligere, lineære værdikæde
sammen til en cirkulær værdikæde. Den cirkulære
værdikæde illustrerer dermed alle centrale, værdiskabende led i det cirkulære byggeri.
Med udgangspunkt i den cirkulære værdikæde er
det nu muligt at stille skarpt på den enkelte
virksomhed og undersøge, hvordan den enkelte
forretning kan omstille – eller etablere – sig i det
cirkulære byggeri.

De klassiske roller ændrer sig
For de eksisterende aktører i bygge- og anlægsbranchen kræver en omstilling til det cirkulære
byggeri en ændring af virksomhedens måde at
tænke deres egen rolle i byggeriet. Nye
virksomheder, der dukker op i den cirkulære
industri, skal ligeledes forholde sig til, at deres rolle i
værdikæden sagtens kan spænde over flere led.
En række af de klassiske roller, som virksomheder
udfylder i byggeriet, vil ændre sig med den
cirkulære værdikæde. Eksempelvis33:

+ Arkitekten og entreprenøren vil i høj grad
skulle samarbejde om byggeriet, før byggeriet
overhovedet er begyndt. For eksempel skal de
sammen vurdere, om en eksisterende bygning
skal transformeres eller bygges på ny. Bygningen
skal designes, så den let kan modelleres til
alternativt brug på et senere tidspunkt, og der
skal planlægges efter et bæredygtigt design og
byggeri af bygningen. Begge parter skal desuden
have en tilstrækkelig viden om, hvordan der rent
faktisk bygges efter cirkulære principper og
kunne inddrage cirkulære materialer, når det er
muligt
+ Materialeproducenter skal producere
bæredygtige byggematerialer, der maksimerer
levetiden ved at kunne adskilles efterfølgende.
Byggematerialerne skal også indeholde
materialepas, der lagrer produkternes specifikationer. Design for adskillelse stiller også krav
til en øget dialog med arkitekter og entreprenører langt tidligere i byggefasen, end det er
tilfældet i dag.
+ Grossister skal handle med genbrugelige og
genbrugte produkter, og eventuelt skal handlen
med nogle af produkterne foregå gennem materialebanker af genbrugte byggeelementer eller
genindvundne råmaterialer. Sidstnævnte stiller
krav til en øget dialog med nedrivere, der er i

Definition på en værdikæde
En værdikæde er en række interne arbejdsprocesser, der giver værdi til virksomhedens kunder. Inden for
hver arbejdsproces udfører en organisation et sæt af inputaktiviteter, der alle bidrager til den samlede
værdiskabelse – og det vil være en naturlig kilde til at opbygge eller fastholde en konkurrencemæssig fordel i
markedet. Formår en organisation at skræddersy sin værdikæde til et bestemt industrisegment, vil det skabe
fundamentet for lavere omkostninger og/eller øget omsætning grundet differentiering i markedet32.
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kontakt med de brugte materialer ved
nedtagning af byggerier.
+ Projektudviklere har også et ansvar for at præge
byggeriet i en cirkulær retning. Projektudvikleren spiller desuden en central rolle i udbudsprocessen, da der i udbud af et cirkulært byggeri
stilles helt andre krav til samarbejde og tidlig
involvering af byggeriets parter, end der gør i en
traditionel udbudsproces. Her må udvikleren
meget tidligt i processen involvere arkitekter,
entreprenører og materialeproducenter.
+ Investoren eller ejeren af det færdige byggeri
spiller en væsentlig rolle i forhold til mulighederne i det cirkulære byggeri. Disse aktører
skal først og fremmest kunne se den øgede værdi
i et cirkulært byggeri og forstå de forretningsmæssige fordele, der er i en cirkulær bygning på
den længere bane.
+ Nedrivere spiller en helt central rolle i ”sidste
led” i den cirkulære værdikæde ved at sikre
genbrug og genindvinding af de materialer, de
river ned efter endt brug af en bygning. Her er
øget dialog med arkitekter, entreprenører og
materialeproducenter påkrævet i afsættelsen af
de brugte eller genindvundne produkter i nye
byggerier.

For de eksisterende aktører i bygge- og anlægsbranchen kræver de ændrede roller i værdikæden
ikke mindst, at man forholder sig til den forretningsmodel, der er etableret i dag: Skal den
omstilles fuldstændig eller i mindre etaper? Eller
skal der etableres et nyt forretningsområde, adskilt
fra de øvrige i virksomheden?
Nye virksomheder i det cirkulære byggeri skal
ligeledes beslutte sig for, hvilken cirkulær forretningsmodel de ønsker at basere deres kommende
forretning på. Mulighederne herfor og inspiration til
en cirkulær omstilling afdækkes i næste kapitel.
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Kapitel 5

Fem forretningsmodeller baseret
på cirkulære principper
For de eksisterende aktører vil en omstilling til det
cirkulære byggeri typisk kræve en ændring af
virksomhedens nuværende forretningsmodel.
Ændringen kan være stor eller lille, afhængigt af den
nuværende forretningsmodel. Derfor bør
eksisterende aktører først forholde sig til deres
nuværende forretningsmodel – og herefter til de
cirkulære forretningsmodeller. Herudfra kan
virksomheden vurdere, hvilken cirkulær forretningsmodel der bedst passer med den nuværende
forretningsmodel, samt hvordan virksomheden får
indarbejdet de cirkulære principper i forretningsmodellen.
Nye aktører på markedet skal beslutte sig for,
hvilken cirkulær forretningsmodel de ønsker at
basere deres kommende forretning på. En ny aktør
har således mulighed for at etablere sin forretning
efter en cirkulær forretningsmodel allerede i udgangspunktet.
I det følgende introduceres fem generiske, cirkulære
forretningsmodeller35. Det er valgt at inddrage
netop disse fem modeller i relation til det cirkulære
byggeri af to årsager. Først og fremmest er
modellerne alment kendte indenfor den cirkulære
økonomi, hvorfor modellerne forventes at vække
genkendelse hos flere. Dernæst vil de efterfølgende
diskussioner af de forskellige forretningsmodeller i
relation til bygge- og anlægsbranchen blive baseret

på en fælles – og allerede kendt – begrebsramme fra
andre brancher.
De fem modeller spiller forskellige roller og placerer
sig forskellige steder i den cirkulære værdikæde
– nogle forretningsmodeller kan kombineres og
tilpasses alle led i værdikæden, mens andre er mere
specifikt rettet mod ét enkelt led i den cirkulære
værdikæde. Dette er forsøgt illustreret i figuren
nedenfor.
Både eksisterende og nye aktører på markedet kan
benytte sig af enkelte dele af eller en hel forretningsmodel i rejsen hen imod en cirkulær
forretning36. En forretning behøver således ikke at
blive omstillet – eller etableret – 100 procent
cirkulært fra start. For flere af modellernes
vedkommende er det muligt at starte i det små og
skalere efterfølgende. Som beskrevet i kapitlet om
scenarierne for en cirkulær omstilling vil en
beslutning om omstilling eller etablering af en
cirkulær forretning primært være baseret på den
gode business case – der skal altså være et
økonomisk incitament ved det. Modellerne åbner
således op for, at virksomheder kan gøre sig
erfaringer med dele af modellerne, herunder
økonomiske erfaringer, inden beslutning om
eventuel skalering foretages.

Definition på en forretningsmodel
En forretningsmodel beskriver, hvordan en virksomhed skaber og tilbyder værdi til sine kunder, og
hvordan virksomheden formår at tjene penge på den værdi, der tilbydes kunderne. Det samme gør sig
gældende for en cirkulær forretningsmodel. Her er modellen blot baseret på cirkulære principper34.
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Foruden egne erfaringer med de cirkulære forretningsmodeller kan også andres erfaringer med
modellerne inspirere til at komme i gang med den
cirkulære omstilling eller etablering. Den efterfølgende beskrivelse af de fem generiske, cirkulære
forretningsmodeller indeholder derfor eksempler
fra virksomheder i såvel Danmark som udlandet,
der har gjort sig erfaringer med de cirkulære forretningsmodeller.

5.1 Cirkulær forsyningskæde
En forretningsmodel baseret på en cirkulær forsyningskæde relaterer sig til alle tre begreber inden for
genanvendelse: genbrug, genindvinding og genudnyttelse. Den cirkulære forsyningskæde dækker
nemlig over, at virksomheden baserer sin
produktion på genanvendelige eller nedbrydelige
materialer, der kan bruges i efterfølgende livscykler
– og på den måde investere i en cirkulær forsyningskæde i byggeriet. Baserer man sin forretning
på en cirkulær forsyningskæde, betyder det, at man
sikrer adgang til vedvarende, genanvendelige og
nedbrydelige input til sin produktion, der erstatter
lineære produkter.
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Tankerne bag en cirkulær forsyningskæde kan
anvendes på to måder: til produktion for andre og
til egen produktion. I byggebranchen kan en forretningsmodel baseret på en cirkulær forsyningskæde
derfor have to udtryksformer:
+ Produktion for andre: Virksomheden udvikler
og producerer et cirkulært produkt og/eller
ressource, der sælges til andre som inputmaterialer til deres produktion. I produktionen af
cirkulære produkter til kunderne kan det i nogle
tilfælde også være en fordel at indgå i fælles
produktudvikling eller projekter, der fokuserer
på slutprodukternes livscyklus.
+ Til egen produktion: Alternativt kan en
virksomhed også producere cirkulære input til
egen drift. De produkter/services, der
videresælges, er på den måde produceret helt
eller delvist af genanvendelige inputmaterialer i
stedet for materialer, der kun har en enkelt
livscyklus. Et eksempel på en delvis brug af
cirkulære input er LEGO, der ejer en række
vindmølleparker for at sikre, at al produktion
foretages ved hjælp af 100 procent vedvarende
energi37.
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Logik: Fokus på forsyningsleddene
Når forretningsmodellen illustreres ud fra
byggeriets cirkulære værdikæde, bliver det tydeligt,
at den cirkulære forsyningskæde baserer sin
forretning på forsyningsleddene – som illustreret i
nedenstående figur. Når værdikæden samtidig er
cirkulær, skal man holde sig for øje, at forsyningen
til virksomhedens produktion lige så vel kan
komme fra egen produktion som fra andre
nedbrydelige materialer.
Forretningsmæssigt dækker den cirkulære forsyningskæde over to primære muligheder, der er
markeret med den lilla farve i figuren:
+ Når det sikres, at produktionsaffaldet efter endt
produktion er nedbrydeligt, sparer
virksomheden en væsentlig del af de
omkostninger, der i dag afholdes til bortskaffelse
af affald.
+ Når de producerede elementer kan skilles fra
hinanden efter endt brug, og ressourcerne kan
anvendes som input til en ny produktion, kan
man som virksomhed enten spare omkostninger
til indkøb af nye råvarer til produktionen, spare
omkostninger til energiforbruget i produktionen
– hvis blot energien fra affaldet kan genudnyttes
– eller virksomheden kan videresælge
ressourcerne til en anden virksomheds

produktion og på den måde skabe en ny strøm
af omsætning til virksomheden.

Omstilling kan ske i forskelligt omfang
Det kan have stor betydning for en eksisterende
forretning at basere sin forretning på en cirkulær
forsyningskæde – og det er tilsvarende en stor
opgave at etablere en ny virksomhed på
principperne. Derfor er det vigtigt at understrege, at
der findes forskellige grader af omstilling til en
cirkulær forsyningskæde, som muliggør en delvis
omstilling.
Beslutter en virksomhed sig for at have en 100
procent cirkulær forsyningskæde, kræver det, at alle
input i produktionen er genanvendelige og naturligt
nedbrydelige. Det stiller krav til sporbarheden af
alle anvendte materialer i produktionen og til forsyningssikkerheden af de produktionsinput,
virksomheden anvender. Man skal med andre ord
have styr på samtlige dele af forsyningen til
produktionen. Virksomheden skal derfor have
tænkt produktionen nøje igennem, før den
etableres.
Står man i den situation, at man gerne vil omstille
sin nuværende forretning til en model, der har en
cirkulær forsyningskæde, kan man vælge gradvist at
omstille produktionen. Men mindre kan også gøre
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det; en mulighed er, at man bevidst udvælger
elementer af produktionen, der skal sikres gennem
cirkulær forsyning – og lader resten producere som
hidtil.
EKSEMPEL: Dansk Beton arbejder aktuelt med,
hvordan restproduktion og nedknust beton fra
nedrivning kan bruges i ny beton. I dag er den gængse
genanvendelse af nedknust beton som bærelag under
veje og pladser, hvor det erstatter et råstof (stabilgrus).
Hvis det i stedet er muligt at erstatte kvalitetsråstoffer
ved at producere ny beton med tilslag af nedknust
beton og opnå samme kvalitet, vil det skabe en bedre
genanvendelse end i dag.
Om man vælger at bruge den cirkulære forsyningskæde i sit fulde omfang – eller blot dele af den
– giver det den samme overordnede fordel: Det er
muligt at reducere virksomhedens afhængighed af
knappe input til produktionen og risikoen for
stigende priser på råmaterialer i fremtiden. Netop
som eksemplet med Dansk Beton beskriver, og
hvor særligt fossile brændstoffer er et andet aktuelt
eksempel i disse år.
Forretningsmodellen indeholder dog også nogle
risici, virksomhederne bør forholde sig til:
+ Det ses ofte, at udvikling af produkter og
produktion med en cirkulær forsyningskæde er
meget lang og omkostningstung38.
+ Det er meget omfattende at skabe en 100
procent cirkularitet i sin produktion relativt til
en mindre andel af produktionen.
+ Hvis forretningen baseres på eksempelvis
genbrugte materialer, kan det være en
udfordring at sikre en konstant forsyning af
materialer med specifikke karakteristika.
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Inspiration fra andre virksomheder
En række virksomheder på tværs af værdikæden
oplever i disse år en øget efterspørgsel efter genanvendelighed og cirkularitet i byggeriets produktion.
Særligt rådgivere og arkitekter efterspørger
løsninger på en mere cirkulær forsyning på vegne af
deres kunder39.
En virksomhed, der formår at operere med en
næsten fuldendt, cirkulær forsyningskæde er den
amerikanske tæppeproducent Shaw Industries
Group, Inc. Shaw tilbagetager gamle tæpper fra
deres kunder, og genanvender materialerne i
produktionen af nye tæpper. På den måde
anvender Shaw genanvendelige materialer i sin
ypperste form – virksomhedens egne, gamle
tæpper. Herved reducerer de også deres egen risiko
for stigende omkostninger til materialer, hvis prisen
på nylon eller polyester skulle stige i fremtiden40.
Et eksempel på en virksomhed, der i mindre
omfang bruger den cirkulære forsyningskæde, er
danske Egenvinding & Datter. Firmaet anvender
genanvendelige og nedbrydelige materialer i deres
fag- og totalentrepriser i det omfang, det er muligt. I
stedet for at basere hele forretningen på en række
cirkulære krav, der måske ikke kan opfyldes for
nuværende, prioriterer Egenvinding & Datter at
sikre de mindst miljøbelastende metoder på de
områder, det er muligt41.
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Maersk Line: Digitalt materialepas
sikrer en cirkulær forsyningskæde
Maersk Line har påbegyndt en cirkulær omstilling ved
at indarbejde materialepas i stålskroget på nybyggede
skibe. På den måde sikrer Maersk Line sig, at de kan
genanvende stålet bedst muligt gennem en cirkulær
forsyningskæde, når skibet ophugges, og de sparer
store omkostninger til råmaterialer, når der skal
bygges nye skibe.
Retter vi perspektivet lidt bredere ud end i byggeog anlægsbranchen, er shippingvirksomheden
Maersk Line et godt eksempel på en meget etableret
virksomhed, der med små skridt omstiller
forretningen til en mere bæredygtig kurs. Maersk
Line har forpligtet sig til at være ledende indenfor
bæredygtig shipping og tilbyder på nuværende
tidspunkt shipping med det laveste CO2-udslip i
branchen. Målet for 2020 er at reducere Maersk
Lines totale CO2-udledning pr. håndteret container
med 60 procent. Desuden har Maersk Line ved flere
lejligheder understreget, at der også i shippingbranchen er et behov for en global regulering, hvad
angår bæredygtighed42. Et væsentligt skridt for
Maersk Line på bæredygtighedsagendaen er en
bedre udnyttelse af råmaterialer, og derfor introducerer Maersk Line et digitalt materialepas i deres

produktion som det første skridt mod en cirkulær
forsyningskæde.
Materialepas sikrer forsyningskæden og fastholder
værdien i materialerne
Som andre virksomheder i shippingindustrien er
også Maersk Line afhængig af mange ressourcer,
hvoraf særligt to er kritiske at fremtidssikre: stålet,
der anvendes til at bygge skibe, og olien, der er en
nødvendighed for at producere brændstof. Disse er
begge knappe ressourcer og samtidig uundværlige
ressourcer for Maersk Line på nuværende
tidspunkt43.
Maersk Lines Triple-E-serie af containerskibe skal
derfor sætte en ny standard for koncernens skibe
med et digitalt ’Cradle–to-Cradle passport’, der
lagres i en database. Databasen dokumenterer cirka
95 procent af de materialer, der anvendes til at
producere et skib, og indeholder den registrerede
produktlevetid på alle materialer. Det giver en
forbedret mulighed for at genindvinde materialer
fra skibsdele og elementer, der bruges i
konstruktionen44. Materialepasset har således et
todelt formål: at sikre en cirkulær forsyningskæde
og at fastholde værdien i materialerne. Den
cirkulære bevægelse i Maersk Lines forsyningskæde
er illustreret i figur 5.1.2.
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Hvordan anvendes det digitale materialepas?
Under produktionen bliver alle materialer markeret
og nummereret med henblik på genanvendelse.
Formålet med materialepasset er, at alle containerskibets materialer efter endt levetid kvalificeres og
bliver genanvendt. Kvalificeringen sker ved
fordeling i tre kategorier: høj kvalitet, lav kvalitet og
affald/andre materialetyper. Det er herved muligt at
adskille og genanvende størstedelen af materialerne
fra containerskibene og samtidig sikre, at mindst
mulig værdi fra råmaterialerne går tabt, fordi det
klassificeres ”for lavt”.
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Højere priser på genanvendte materialer
Begrænsede ressourcer kan have store konsekvenser for en virksomhed, hvis ikke det lykkes at
finde bæredygtige løsninger. Det handler i særlig
grad om at udnytte de begrænsede ressourcer
effektivt – og på den lange bane at fokusere på
potentielle alternativer til produktionen.
Maersk Line udtaler offentligt, at de forventer at
være i stand til at indtjene en 10 procent højere pris
for genanvendelse af skibe med et materialepas,
fordi de kan forhandle en højere pris for højværdimaterialerne i skibet45.
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5.2 Genindvinding og genbrug
Denne forretningsmodel dækker over betegnelserne genindvinding og genbrug og definerer en
ambition med genanvendelsen – her er det ikke nok
”blot” at genudnytte affaldet. Ved genindvinding og
genbrug er formålet at genindvinde og genbruge
materialer, der tidligere er blevet betragtet som
affald i virksomheden. På den måde minimeres
affaldsmængden, og man indvinder yderligere
værdi eller genbruger værdiholdige materialer,
energi eller komponenter, når produktet har
opbrugt sin levetid i det eksisterende format.
Genindvinding og genbrug handler dermed om at
genanvende langt flere af bygningens elementer, når
bygningen rives ned, end det er tilfældet i dag. Men
elementerne skal ikke nødvendigvis genbruges i
samme form. De kan også omdannes, så de kan
bruges i andre funktioner – det, der kaldes
genindvinding.
Man skelner ofte mellem to forskellige variationer af
forretningsmodellen for genindvinding og genbrug:
1. Genindvinding eller genbrug af end-of-lifeprodukter – enten egne produkter eller andre
virksomheders produkter.
2. Genindvinding af affald og biprodukter fra ens
egen virksomheds produktionsproces og
aktiviteter.

Logik: Større udnyttelse af materialer og
energi
Tages der udgangspunkt i den cirkulære
værdikæde, bliver det tydeligt, at der efter endt
levetid for det oprindelige produkt findes
forskellige måder at genindvinde eller genbruge
produkternes værdi på.
Forretningsmæssigt er der således to primære veje
at gå:
+ At genbruge egne eller andres materialer ved at
rense eller bearbejde dem efter endt brug.
Produkterne kan herefter sælges direkte efter
bearbejdning, eller de kan indgå i
virksomhedens egen produktion.
+ At genindvinde energi eller råmaterialer fra
produkterne efter endt levetid og enten lade
disse indgå i egen produktion eller sælge dem til
andres produktion.

En omstilling kræver et andet syn på
affald
Den vigtigste ændring i det forretningsmæssige
mindset ligger i, at affald ikke skal ses som et
eksternt problem, der kun skal løses ved hjælp af
lovgivning. Affald skal ses som en ressource, der kan
integreres i virksomhedens nuværende forret-
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ningsmodel, hvor affaldet bliver en tilføjelse til den
eksisterende forretning, som virksomheden kan
skabe profit på at udnytte.
Genindvinding og genbrug kræver derfor ikke en
stor omstilling af en eksisterende forretning, hvis
man går efter at genindvinde værdi fra egen
produktion. Men det kræver, at man tænker sit
produktionsapparat og sine ressourcer anderledes.
Det vil til gengæld have en række fordele at omstille
til genindvinding eller genbrug i form af for
eksempel reducerede omkostninger til bl.a. affaldshåndtering i byggeriet, som forventes at stige i
fremtiden i takt med en øget regulering46.
Tænker man i stedet genindvinding og genbrug
som en forretning helt fra bunden, er der den
udfordring, at andre virksomheder skal kunne sælge
deres affald til ens virksomhed, så man på den måde
kan genindvinde og genbruge ”affaldet” til
videresalg.
For både eksisterende og nye virksomheder er
potentialet i en øget genindvinding at vende
omkostninger til omsætning gennem genindvinding og genbrug af rest- og affaldsprodukter i
den eksisterende produktion. Samtidig kan man,
ved at genanvende egne tidligere produkter,
reducere sin risiko i forsyningskæden, da der i
højere grad er kontrol over kilder til materialer til
den eksisterende produktion – dem har
virksomheden nemlig selv solgt tidligere.
I særligt bygge- og anlægsbranchen er der en lang
række krav til kvaliteten af de produkter, der
anvendes i byggeriet, da de har betydning for blandt
andet sikkerheden i det færdige byggeri. Dermed
kan for eksempel et genbrugsprodukt godt
forventes at have samme egenskaber som et nyt
produkt, og samtidig vil der sandsynligvis være
forventning til en lavere pris. Dette kan udfordre
modellen, da det må forventes, at det kan være
dyrere at anvende genbrugsprodukter. Samtidig
stiller særligt genbrug af byggematerialer krav til
sporbarheden af produkterne, så man kan sikre den
miljømæssige sikkerhed.
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Inspiration fra andre virksomheder
Genindvinding og genbrug af byggematerialer er
ikke et nyt fænomen. Der er gennem årene set
mange eksempler på både genbrug af reelle byggematerialer, som hele mursten, og genindvinding af
råmaterialer fra byggeaffald til fremtidig
produktion, som eksempelvis gipspulver. En række
danske virksomheder kan derfor inspirere til både
omstilling og til nyetablering, hvis en virksomhed
stiler efter øget genbrug eller genindvinding i forretningsmodellen.
Gips Recycling A/S og Marius Pedersen A/S er to
eksempler på, hvordan genindvindingen af
gipspulver fra gamle gipsplader kan blive en
forretning. Hvor Gips Recycling har baseret
forretningen på genindvinding af gipsaffald, har
Marius Pedersen udbygget deres allerede
eksisterende forretning med håndtering af
byggeaffald til at kunne genindvinde værdien fra
gipsaffaldet. De to virksomheder arbejder ud fra
samme princip om genindvinding, men deres forretningsmodeller er forskellige, da Marius Pedersen
”nøjes” med at udvide deres eksisterende forretningsmodel.
En anden virksomhed, der har fokus på genbrug af
andres affald, er Genbyg.dk A/S, der understøtter
det bæredygtige byggeri ved at indsamle genbrugsog overskudsbyggematerialer, og sælge
materialerne videre til genbrug i nybyggeri.
Genbyg.dk fungerer som markedsplads for
håndværkere, selvbyggere, virksomheder mv. hvor
man kan sælge og købe genbrugsbyggematerialer
som mursten, vinduer, tagsten mv. og er derfor også
et eksempel på den cirkulære deleplatformforretningsmodel, der beskrives i et senere afsnit47.
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Produktcertificering er grundlaget for
en lønsom og bæredygtig forretning
hos Gamle Mursten
Ved at indhente, rense og gensælge brugte mursten har
Gamle Mursten skabt en forretning baseret på
genbrug af byggematerialer. De har selv udviklet
teknologien til rensningen og efterfølgende fået den
certificeret. Det har været afgørende for at sikre stor
efterspørgsel på produkterne.
Fra idé til handling
Gamle Mursten bygger på tankegangen om, at det
er ærgerligt at smide de gamle mursten ud. ”Vi
startede Gamle Mursten på baggrund af en sund og
fornuftig tankegang – nemlig, at princippet for genanvendelse har været brugt i over 100 år, og at det giver
værdi på alle punkter ikke at smide de gamle mursten
ud”, fortæller direktør i Gamle Mursten ApS, Claus
Juul Nielsen. Om etableringen af virksomheden
fortæller han, at han kastede sig ud i opgaven uden
forinden at have udarbejdet en business case på
markedspotentiale, lønsomhed, skalérbarhed etc.,
men med udgangspunkt i, at det var en forretningsidé, de blev nødt til at prøve af.
FAKTA: Gamle Mursten er en cleantechvirksomhed, der upcycler mursten fra nedrivning og

genbruger stenene som et værdifuldt og patineret
byggemateriale48.
+ Gamle Mursten er geografisk placeret i
Svendborg og Hedehusene, og har ambitioner
om at udvide deres produktion inden for de
kommende år.
+ Gamle Mursten bearbejder i øjeblikket 5-6.000
mursten i timen afhængigt af kvaliteten af
materialerne.
ETA-certificering har sikret forretningsgrundlaget
Den største barriere for et øget genbrug af mursten
er en certificering, der sikrer garantien og kvaliteten
af murstenene – brugte byggematerialer er nemlig
ikke omfattet af reglerne om CE-mærkning, som nye
materialer er det. Som de første i Europa har Gamle
Mursten gennem en ETA-certificering opnået at
kunne CE-mærke deres produkter. CE-mærkningen
sikrer, at murstenenes egenskaber er deklareret på
en ensartet måde, og Gamle Mursten CE-mærker
som de første ud fra byggevareforordningens 7.
krav om bæredygtighed. I forhold til kvalitetsmærkning har Gamle Mursten benyttet en EPD49 til
at beregne genbrugsmurstens miljøpåvirkning til
brug i certificeringsordninger såsom DGNB, LEED
og BREAM. Kvalitetsmærkningen har medført en
betydelig øget efterspørgsel efter genbrugsmursten
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på byggeprojekter, hvor der ønskes en bæredygtighedscertificering efter disse kendte standarder.
”ETA-certificeringen er nøglen til, at det overhovedet
er muligt at skalere det cirkulære marked” udtaler
Claus Juul Nielsen. Kvalitetsstemplet handler
nemlig ikke kun om reel sporbarhed – det handler
om statistikker og testresultater. En række tests har
påvist, at Gamle Mursten leverer genbrugsmursten,
der kvalitetsmæssigt er identisk med nyproducerede mursten – og virksomhedens forretningsmæssige fordel er at kunne skabe værdi for deres
kunder med bæredygtige løsninger, der
imødekommer nutidens miljømæssige udfordringer. Cirkulariteten i Gamle Murstens forretningsmodel er illustreret i figur 5.2.2.
FAKTA:
Mursten kan genbruges flere gange: Testresultater
fra Teknologisk Institut viser, at genbrugte mursten
kan klare opmuring og nedbrydning flere gange.
Faktisk er genanvendelsesprocenten helt oppe på
mellem 61 procent og 82 procent afhængigt af
styrken i mørtlen50. For den enkelte mursten giver
det samlet set en holdbarhed på 210 år.
Genbrug af mursten er godt for miljøet: Hver gang
der anvendes 2.000 gamle mursten i stedet for nye,
spares miljøet for ét ton CO2. Det vil sige, at
genbrug af 8.000 mursten svarer til en besparelse på
en personbils årlige CO2-forbrug51.
Markedspotentialet er stort
Den årlige produktion af mursten i Danmark udgør
mere end 394 millioner nye mursten, og potentialet
for genbrugsmursten vurderes til at være omkring
12 procent heraf. I en analyse foretaget af Miljø- og
Fødevareministeriet i 201652, løber det samlede
potentiale for gamle mursten, der kan genbruges,
derfor op i knap 47,3 mio. mursten årligt.
Men hvordan får man adgang til de brugte mursten?
Claus Juul Nielsen fortæller, at Gamle Mursten kun
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kan genbruge mursten, der er opmuret med
kalkmørtel – og disse byggerier er ofte opført før
196053. Udfordringen for Gamle Mursten er således
at sikre forsyningen af netop den type mursten, der
kan genbruges. Derfor er Gamle Mursten konstant i
dialog med bl.a. nedrivningsfirmaer og bygherrer
for at få fat i mursten fra nedrivningsprojekter. De
modtager også gamle mursten fra genbrugsstationer, hvor blandt andet private har indleveret
deres brugte mursten.
En beregning af nøgletal for Gamle Mursten viser
desuden, at virksomheden via denne cirkulære
forretningsmodel rent faktisk formår at tjene penge
og skabe et tilfredsstillende overskud. I dag
genbruger Gamle Mursten tre millioner mursten
årligt, og der er derfor et stort potentiale i en endnu
større forretning fremadrettet, hvis virksomheden
formår at udnytte hele markedspotentialet.
Passionerede ambassadører er en forudsætning for
succes
En prissammenligning viser, at det ikke er prisen på
en mursten, der er den udslagsgivende faktor for at
vælge en ny mursten fremfor en genbrugsmursten.
”Murstenens pris er, som den er – nye mursten koster
mellem 3 og 17 kr. og en genbrugt facadesten ligger
hos os mellem 7 og 10 kr. Vores produkt vælges i høj
grad, når der er fokus på at opføre et patinabyggeri,
der falder ind i bybilledet” fortæller Claus Juul
Nielsen. For Gamle Mursten er deres nuværende
kunder samtidig uundværlige ambassadører for
virksomhedens succes; ”Vi står på trækasser for at
fortælle historien om, hvordan man kan lave en
cirkulær forretningsmodel lønsom” udtaler Claus Juul
Nielsen. For ham er der ingen tvivl om, at både
arkitekter, bygherrer, og ikke mindst deres
gennemførte projekter, er fremtidens bedste ambassadører.
”Vores kunder er – på volumensiden – meget store i
forhold til os. Vi har et forecast på cirka 80 mio. kr. i
omsætning inden for de næste tre år, hvilket er 4,5
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gange omsætningen i dag – og det er blot estimeret ud
fra projekterne i vores pipeline. Der er ingen tvivl om,
at vi ser ind i et marked, der udvikler sig markant”,
fortæller Claus Juul Nielsen.
Af nuværende kunder kan nævnes bl.a. LEGO,
Carlsberg, PENSAM, Pension Danmark samt de
store kommuner i Aarhus, København og Odense.
Derudover viser en række andelsboligforeninger i
øjeblikket stor interesse for at anvende Gamle
Murstens produkter i kommende renoveringsprojekter.
Claus Juul Nielsen er optimistisk i forhold til
potentialet i det cirkulære byggeri i branchen. Han
vurderer, at branchen med fordel kan øge sit fokus
på intelligent byggeri og fremadrettet satse på mere
moderne og cirkulære forretningsmodeller: ”Vi ved
allerede, at bygge- og anlægsaffaldet i Danmark udgør
ca. 1/3 af den samlede affaldsmængde – og er det
muligt at lave en bæredygtig forretningsmodel for
genbrug af mursten, kan det også lykkes med andre
produkter såsom genbrug af beton”54.

37

H&B 2017

5.3 Forlængelse af
produktlevetiden
Når der tales om at forlænge eksisterende
produkters levetid, berører forretningsmodellen
både gensalg, upcycling, reparation og re-branding
af produkter med henblik på at fastholde deres
eksisterende, økonomiske værdi længst muligt.
Hovedidéen er således at få mest mulig værdi ud af
de brugte ressourcer, og på den måde skabe mere
indtjening over tid for producenten.
Der findes mange måder at bygge eller udvide en
forretningsmodel på, som alle omhandler
forlængelse af produkters levetid. Særligt indenfor
byggeriet ses følgende eksempler:
+ Renovering af produkter og elementer, så disse
efterfølgende kan sælges til mere prissensitive
kunder.
+ Tilbagetagelse/-køb med henblik på gensalg af
egne produkter.
+ Opgradering af allerede producerede materialer.
+ Reparation af produkter – eller deciderede
reparations-/serviceordninger – målrettet
kunder, der er tilfredse med produkternes
performance og har begrænset interesse i at
erstatte dem.
Forlængelse af produktlevetiden betyder, at
produktet forlænger sin levetid i sin nuværende
funktion, og dermed ikke beskæftiger sig med, om
produktet kan sælges til en anden funktion efterfølgende.

Logik: Brug produkter til flere formål
Logikken bag at forlænge produktets levetid kan
resultere i mange forskellige forretningsmuligheder,
som kan se komplekse ud, når de holdes op mod
den cirkulære værdikæde. Fælles for mulighederne
er dog, at designfasen i værdikæden spiller en
væsentlig rolle; produkter skal designes, så de kan
maksimere deres levetid – hvilket kan betyde, at et
produkt måske skal have flere funktioner, der ikke
er møntet specifikt på den første sammenhæng,
som produktet skal sælges til.
Som det ses på figur 5.3.1, eksisterer der tre
overordnede retninger, som forretningen kan tones
ind i:
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+ Efter endt drift-/brugsfase af et eksisterende
produkt kan det defekte produkt opgraderes
eller repareres og sælges tilbage til kunden. Heri
ligger også, at man kan etablere en serviceordning på produkter, der løbende skaber
omsætning. I sin reneste form er der tale om
forretningsmodellen ”produkt som en service”,
der beskrives i et senere afsnit.
+ Alternativt kan produkterne tilbagetages, når
kunden, der købte produktet i første omgang,
ikke længere har brug af det. Produktet kan
herefter repareres eller renoveres og derefter
sælges til en ny kunde, der måske er mere
prissensitiv og villig til at købe et brugt produkt.
På den måde kan en materialeproducent skabe
omsætning ad to omgange over en årrække på
det samme produkt.
+ Den tredje mulighed er, at man efter endt brug
kan skille sit produkt ad og herefter forny
enkeltdele i produktet, så produktet indeholder
nye eller nyere elementer. Det kræver, at
produktet i første omgang designes til at kunne
opdateres på denne måde, hvor det herefter kan
sælges igen.

En omstilling kræver mest af
eksisterende aktører
En virksomhed kan etablere en forretningsmodel på
forlængelse af produktlevetiden på flere måder. En
eksisterende aktør i branchen vil stå overfor en
større forandring ved at omstille sig, end en ny aktør
på markedet. En eksisterende producent kan have
behov for at investere i processer eller maskiner, der
kan bearbejde tilbagetagne produkter eller reparere
og opgradere eksisterende produkter. Der kan også
opstå et behov for at indgå i partnerskaber med
andre aktører med det formål at skabe adgang til
produkterne efter endt brug.
En særlig fordel ved at arbejde med forlængelse af
produktlevetiden for de eksisterende producenter
er, at særligt byggebranchen forventer en stigning i
afgifter til bortskaffelse af eksempelvis byggeaffald
over de kommende år. Der vil i det tilfælde kunne
spares mange omkostninger ved at forlænge
levetiden af allerede producerede elementer. For
producenterne vil forretningsmodellen desuden
betyde, at produkter skal produceres med henblik
på en lang livscyklus, der inkluderer opgradering og
reparation, ligesom design for adskillelse er en
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afgørende innovation for dem, der ønsker at
konkurrere på denne forretningsmodel. Ved at
etablere en model, hvor produkter løbende
opgraderes og repareres for kunden, kan der
samtidig opnås et tættere kundeforhold, som kan
lede til øget omsætning fremadrettet.
En ny aktør på markedet kan lettere tage flere roller,
når der tales om forlængelse af produktlevetiden.
Ved ikke at have en allerede etableret forretning
med reel produktion kan aktøren lettere tage roller,
der koncentrerer sig om opgradering, renovering og
reparation af eksisterende produkter.
For en virksomhed, der vil etablere en forretning,
hvor den tilbagekøber elementer med henblik på
gensalg, er det centralt, at virksomheden har stærke
relationer med enten den oprindelige producent
eller de kunder, der køber elementerne i første
omgang, således at selve forsyningen af varer til
forretningen løbende sikres. Man skal her være
opmærksom på, at ved at være afhængig af
produktinput til eksempelvis videresalg, risikerer
man en usikker forsyning af varer. Det kræver
stærke relationer til samarbejdspartnere, hvis der
skal være konsistens i forsyningskæden, og
virksomheden garanterer et bestemt udvalg for sine
kunder. Samtidig udestår der også nogle lovgiv-

ningsmæssige afklaringer om eksempelvis ansvar
for produkternes materialesammensætning.

Inspiration fra andre virksomheder
En række virksomheder i branchen har allerede
anvendt forlængelse af produktlevetiden som en
succesfuld forretningsmodel. Mange af disse
virksomheder anvender design for adskillelse som
metode til forlængelse af levetiden på produkterne.
Der ses også en øget efterspørgsel på forlængelse af
eksisterende konstruktioners levetid og krav om
design for adskillelse i nye byggerier, som i høj har
en sammenhæng med denne forretningsmodel.
Dette gør sig særligt gældende i Holland, som det
fremgår af casen på de næste sider.
Virksomheden Interface producerer gulve og
gulvtæpper, som fæstnes med en særlig teknik, der
ikke anvender lim. På den måde er gulvene designet
til adskillelse på et senere tidspunkt, og samtidig
genanvendes gulvelementerne i produktionen, så
man minimerer affaldsmængden55. Her skal det
noteres, at Interface på samme tid forlænger
produktlevetiden på det system, der fæstner
tæpperne, og indgår i en cirkulær forsyningskæde
med de brugte tæpper, der indgår i produktionen
som råmaterialer til nye tæpper.
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Design for adskillelse i stor skala:
Holland viser vejen
Som ét af de eneste lande er Holland på regionalt plan
ved at indføre regulering til fordel for et cirkulært
byggeri. Brummen Town Hall er ét eksempel på, at
bygninger designes og bygges til senere adskillelse og
genanvendelse af byggematerialer. På den måde
forlænges byggematerialernes levetid mest muligt.
Holland er på regionalt plan godt i gang med både
at designe for adskillelse i nye byggeprojekter og at
sikre sig de brugte materialer 20 år frem i tiden56.
Og lovgivningen støtter op om de cirkulære tanker i
byggeindustrien.
I Holland er der arkitekter, der designer bygninger
til adskillelse. Der er også materialeproducenter, der
producerer elementer, som kan demonteres efterfølgende. Og der er foreninger, som tilbagetager
elementer og materialer efter endt brug med
henblik på videresalg. Der er således mange
eksempler på aktører i branchen, som allerede
arbejder med design for adskillelse.
Brummen Town Hall er et materialedepot i år 2033
Rådhuset i den hollandske by Brummen er blevet
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verdenskendt som et succesfuldt eksempel på
cirkulært byggeri, der er designet til
adskillelse57,58. Konceptet bag rådhuset er, at 90
procent af alle materialer i tilbygningen fra 2013
kan anvendes igen, når den skilles ad.
Rådhuset i Brummen er opført med solide træsøjler
i den bærende konstruktion. Og i stedet for at støbe
et fundament i beton, er det skabt af løse sten, der er
samlet af et metalgitter. På den måde er det muligt at
holde jern og sten for sig, når huset skal rives ned,
og materialerne bliver lettere at genanvende.
Det har krævet en transparent designtilgang at
udarbejde materialer, der kan skilles ad og bruges
én til én i nye byggerier – uden behov for
bearbejdning eller væsentlig værdiforringelse inden
genanvendelse. Tætte samarbejdspartnere er en
forudsætning for succes i et projekt, som det i
Brummen. ”Projekter, som Brummens rådhus, kræver
et tæt samarbejde mellem os, arkitekten og ingeniøren,
så vi er sikre på at tilpasse løsningerne sådan, at de
kan bruges efterfølgende”, udtaler Mark Giller, der er
Country Manager hos Brakel – én af materialeproducenterne i projektet.
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Men udover miljøaspektet i at designe for
adskillelse skaber projekter som rådhuset i
Brummen også endnu mere forretning hos Brakel.
”Vores spanske partner vil til at markedsføre sig
endnu mere på baggrund af cirkulære projekter som
Brummen. Generelt er der enorm stor interesse på
tværs af Europa for den type projekter. Flere lande har
kontaktet os for at høre mere om vores løsninger”,
fortæller Mark Giller. Hos Brakel oplever de, at
bæredygtige projekter skaber omsætning, og design
for adskillelse og den bæredygtige profil passer godt
til den virksomhed, som Brakel gerne vil være.

FAKTA: Brummen Town Hall
+ 90 procent af materialerne kan anvendes efter
adskillelse.
+ Materialerne tilbagetages efter 15-20 år, alt efter
bygningens stand og brug.
+ I byggeriets kontrakt er de parter, der skal
tilbagetage glas og aluminium, allerede på plads.

Lovgivningen i Holland hjælper cirkulære
virksomheder på vej
I kontrakten for byggeriet af Brummen Town Hall
er det sikret, at AluEco aftager konstruktionens
aluminium om 15 til 20 år. På samme måde tilbagetager Vlakglas Recycling glasset fra
konstruktionen, når rådhuset skilles ad.
Mens AluEco er en sammenslutning af branchevirksomheder, er Vlakglas Recycling opstået som følge
af lovgivningen; i Holland blev der i 2016 pålagt et
bortskaffelsesgebyr på importeret eller produceret
glas på € 0,4 pr. m2, som Vlakglas Recycling
Nederland har fået ansvaret for at indsamle59.
Gebyret er et led i Hollands nationale handleplan
for cirkulær økonomi, hvor landets målsætning er at
have et 100 procent cirkulært samfund i 205060.
Der kan således forventes flere lovgivningsmæssige
indgreb, som det ses med eksempelvis glas.
Lovgivningen forventes i de kommende år i højere
og højere grad at tilgodese virksomheder, der finder
nye forretningsmuligheder i det cirkulære byggeri.
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5.4 Deleplatform
Som forretningsmodel kan en deleplatform tage alle
mulige former, der involverer hele spektret fra
genbrug og genindvinding til genudnyttelse. Det
særlige ved en deleplatform er, at modellen
fokuserer på at sikre deling af produkter og aktiver,
der har et lavt ejerforhold eller brugsrate. Modellen
har derfor tætte bånd til og fællestræk med
deleøkonomi generelt. Deleplatformsmodellen
bygger på leje, deling, bytte og udlån af varer og
aktiver, så færre ressourcer bruges på at producere
og købe varer, der kun sjældent bruges.
Deleplatformen kan også bruges til at matche køber
og sælger af eksempelvis brugte produkter, der
endnu ikke har nået slutningen af deres livscyklus.
Deleplatformen tjener derfor to overordnede formål
i den cirkulære økonomi:
+ At sikre bedre udnyttelse af de ressourcer, der
bruges i produktion.
+ At forlænge produkters levetid ved at sikre
videresalg af brugte produkter og elementer.
Deleplatformen er dermed en platform til at
forbinde produktejere med virksomheder eller
personer, der gerne vil bruge produktet.
Virksomheder, der anvender denne model, kan
maksimere brugen af de produkter, de sælger, samt
forbedre produktiviteten og værdiskabelsen.

Logik: At vælge sin rolle på platformen
Den overordnede logik for deleplatformens forretningsmodel er, at flere aktører indgår i hvert af de
enkelte led i værdikæden. På den måde kan
eksempelvis designfasen udgøres af en platform,
hvor bygherren kan modtage forskellige bud på
løsninger af opgaven. Tilbuddene kan enten være
fra enkeltstående aktører eller en gruppe af aktører,
der er gået sammen om at afgive et tilbud på en
opgave.
Ved vurdering af de forretningsmæssige muligheder
i en deleplatform skal der skelnes mellem to
overordnede roller:
Som ejer af en deleplatform består forretningen i at
formidle adgangen mellem andre købere og
sælgere. Her skabes omsætningen enten gennem
kundernes betaling for adgang til deleplatformen,
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som det ses ved eksempelvis boligportal.dk, ved at
opkræve en fastsat andel af provenuet fra sælger
ved hver handel på platformen, som det ses ved
eksempelvis Airbnb, eller ved at sælge ydelser i
forbindelse med den aktivitet, der foregår på
platformen, som det ses ved eksempelvis Loop
Rocks.
Som køber eller sælger på en deleplatform er det
muligt at opnå billigere priser på de købte
produkter, eller bedre udnyttelse af og større efterspørgsel på de solgte produkter.
I de senere år er der set mange eksempler på
deleplatformen som forretningsmodel. I og for sig
begrænser deleplatformen sig ikke til at være
relevant inden for cirkulær økonomi, men finder
anvendelse i mange industrier.

Eje eller deltage på en platform?
Eksisterende aktører i byggebranchen skal se en
deleplatform som en ”tilføjelse” til deres
eksisterende forretning. Som nævnt ovenfor skal
virksomheden gøre sig klart, om den selv vil
etablere og eje en platform, eller om den vil benytte
sig af fordelene ved at deltage på en deleplatform,
der er ejet af andre.
I bygge- og anlægsbranchen kan man for eksempel
anvende en deleplatform til at leje og udleje sit
udstyr eller komme af med overskydende
materialer. Man kan også forestille sig, at man ville
have adgang til et netværk af ekstra arbejdskraft i
perioder, hvor der er særlig travlt i virksomheden.
I stedet for at tænke deleplatformen som en hel ny
forretning er det muligt at etablere en deleplatform
som et forretningsben i en eksisterende
virksomhed. NCC’s Loop Rocks, der er beskrevet
nærmere senere i dette afsnit, er et eksempel herpå.
I det tilfælde at en virksomhed ønsker at stille
ressourcer til rådighed for andre via en
deleplatform, vil den væsentligste ændring være at
tilpasse de interne processer til at kunne inkludere
en deleplatform på en sådan måde, at eksterne
parter får adgang til virksomhedens ressourcer. Det
stiller i særlig grad krav til planlægningen af brugen
af egne ressourcer.
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For at opnå succes med en deleplatform er der
overordnet tre dobbeltrettede muligheder/risici, der
bør vurderes: pris, kvalitet og tillid.
En af de største motivationer og muligheder ved
deleplatformen er prisen. Det er billigere at dele end
at eje et produkt med høj, uudnyttet kapacitet. Det
er dog på samme tid en risiko, da aktører i byggebranchen kan opleve højere priser ved en større
efterspørgsel – og større usikkerhed i tilgængeligheden som følge heraf.
En aktør i byggebranchen er afhængig af kvaliteten
af produktionsudstyret. Ved at anvende en
deleplatform frem for at eje, har man ikke samme
kontrol over kvaliteten i udstyret. Dermed kan der
være en risiko, hvis man lejer et materiel, der ikke
har den forventede kvalitet, mens der også er en
mulighed for hele tiden at leje materiel, der er nyere
og bedre, end det man selv ville have haft, hvis det
var ejet.
For at kunne anvende eller etablere en deleplatform
kræver det en vis grad af tillid, da det er svært at
kontrollere, hvordan eksempelvis materiel bliver
behandlet. Brugere skal have tillid til hinanden, for
at en deleplatform kan fungere. Dette betragtes som
en stor risiko, da man er afhængig af materiel i sin
drift, og øget kompleksitet i forhold til tillid kan
have negativ indflydelse på et byggeri.

Inspiration: Skab en platform for andre
Der er set en lang række eksempler på
deleplatforme i de seneste år, og nogle af disse har
skabt en del debat, fordi de rykker ved etablerede
magtforhold i eksempelvis hotel- eller transportbranchen.
Floow2 | World’s Reset Button er et eksempel på en
deleplatform, der er etableret digitalt som
selvstændig virksomhed, og altså derfor adskiller sig
markant fra for eksempel Loop Rocks, der er
beskrevet senere i dette afsnit. Floow2 | World’s
Reset Button har etableret sig som en bred
deleplatform, der både indeholder køb og salg, samt
leje og udlejning af alt fra udstyr og materialer til
skrald og personaleressourcer på tværs af alle
brancher61.
Virksomheden er derfor et eksempel på en spiller,
der vil være relevant i alle led af byggeriets
værdikæde, da købere og sælgere – eller lejere og
udlejere – her vil kunne finde hinanden fra gang til
gang.
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NCC har foretaget en cirkulær
omstilling gennem Loop Rocks
NCC valgte at etablere deres cirkulære deleplatform,
Loop Rocks, uden for deres kerneforretning, så de
havde mest muligt albuerum til at teste idéen af. Loop
Rocks er blot ét af flere cirkulære initiativer på NCC’s
dagsorden, som virksomheden tester af for at høste
forretningspotentialet i det cirkulære byggeri før
konkurrenterne.
Loop Rocks er blot én af mange idéer til cirkulær
omstilling
Som et led i deres seneste overordnede strategi har
NCC formuleret en række forretningsidéer, der har
til formål at forbedre NCC’s forretning. På top 10
over disse idéer lå etablering af en deleplatform til
materialehåndtering. Sådan startede Loop Rocks,
der i dag er konstrueret som en start-up i NCC, og
som skal hjælpe NCC – og resten af branchen – på
vej mod en mere bæredygtig og effektiv bygge- og
anlægsindustri i fremtiden62,63.
”Vi havde to primære grunde til at etablere Loop
Rocks som vores første initiativ; vi så nogle oplagte
muligheder for at forbedre byggeindustriens materialehåndtering og gøre det mere effektivt, og så viste alle
analyser, at efterspørgslen for bæredygtige løsninger
kun vil være stigende i fremtiden” fortæller Carl Zide,
der er Head of Loop Rocks. Det svenske marked for
materialehåndtering er meget komplekst og ikke
særligt gennemsigtigt, og derfor vurderede NCC, at
der måtte være et stort potentiale i at starte ud
netop hér. Carl Zide understreger dog også, at den
logiske sammenhæng til den eksisterende
forretning spillede en rolle i udvælgelsen: ”Loop
Rocks-idéen var komplementær til NCC’s eksisterende
forretning, og samtidig var idéen ny og innovativ – vi
har ikke set sådan noget her i branchen før – og kombinationen af de to ting gjorde, at Loop Rocks var det
oplagte sted at starte”, fortæller Carl Zide.
NCC har fra start været bevidst om kompleksiteten
ved at være en stor organisation, og har derfor valgt
at drive Loop Rocks som en intern start-upvirksomhed. Formålet med at drive Loop Rocks
udenfor kerneforretningen er at imødekomme
strukturelle udfordringer og samtidig anerkende, at
agilitet og radikal innovation kræver en særlig
kultur og ledelsesmodel.
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Win-win for både kunder og samfund
Den virtuelle markedsplads har til formål at matche
udbud og efterspørgsel og derved opnå en mere
bæredygtig og effektiv håndtering af byggematerialer i branchen generelt64. Konceptet har altså
en tydelig værdiskabelse; virksomhederne vil
naturligt sænke omkostningerne på materialer,
transport mv. og vil på den måde mindske miljøbelastningen gennem lavere CO2-udledning og
udvinding af færre råstoffer – samtidig med, at
kunderne opnår lavere priser og et mere efficient
marked. Virksomhederne vil desuden have
nemmere ved at finde kunder til at aftage deres
produkter og services, fordi platformen øger
branchens gennemsigtighed. Derfor nyder
platformen også popularitet fra NCC’s ”klassiske
konkurrenter” i branchen, da de også afsætter
materialer på platformen og således tjener penge på
Loop Rocks’ eksistens.
FAKTA: Loop Rocks
+ Virksomheden forbinder over 1.500 byggepladser ved at ”loope” materialer direkte mellem
geografiske placeringer i Sverige og Danmark.
+ I det seneste år har virksomheden ”looped” 1,5
millioner tons sekundære byggematerialer i
Sverige og Danmark.
+ Loop Rocks har 6.000 kunder på deres svenske
platform, og 100 nye kunder kommer i
øjeblikket til hver dag.
+ 3 måneder efter lancering i Danmark havde
Loop Rocks 600 kunder på den danske platform.
Antallet stiger med omkring 10 nye kunder om
dagen.
+ I Danmark udgør markedet for håndtering af
jord og sten i dag ca. 10. mia. kr.
Danmark er et fantastisk sted at starte en cirkulær
forretning
Beslutningen om at etablere platformen i Danmark
som det næste sted efter Sverige lå lige til
højrebenet ifølge Carl Zide; det danske marked
ligner nemlig i høj grad det svenske, og forretningsmodellen passer bedst til markeder, hvor
konkurrencen er stor og lovgivningen på området
er udviklet, så der findes standarder at rette sig efter.
Efterfølgende har det også vist sig, at Danmark er et
optimalt sted for en deleplatform som Loop Rocks:
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”Danskerne har meget tidligt vist sig at være super
aktive på platformen, og når vi kombinerer det med
en høj densitet i befolkningen, relativt høje priser på
råmaterialer, korte afstande for transport af
materialer og en meget homogen lovgivning på tværs
af landets kommuner, har man nærmest et perfekt
marked for en forretning som Loop Rocks”, fortæller
Carl Zide. Særligt den homogene lovgivning i
Danmark var en positiv overraskelse, som NCC nu
er mere opmærksom på, når de planlægger
lancering i nye lande.

strategi med Loop Rocks: ”En first-mover advantage
er afgørende, når vi taler deleplatforme. Der er nogle
klare netværkseffekter, som vi nemmest opnår, hvis vi
er de første på et marked”, udtaler Carl Zide.
Carl Zide understreger, at omstilling til en mere
bæredygtig og cirkulær koncern ikke kun afhænger
af Loop Rocks: ”Loop Rocks er som sagt kun én ud af
ti idéer, vi allerede har på tegnebrættet. Lige nu
arbejder vi på en af de andre idéer fra listen, som vi
lancerer i det nye år – også her er bedre produktivitet,
effektivitet og bæredygtighed blandt nøgleordene”.

Næste skridt: Skalering til resten af Nordeuropa
NCC ser et stort potentiale i at skalere Loop Rocks,
hvilket betyder, at fremtidsplanerne også byder på
opstart af platformen i andre lande.
”Vi sigter i høj grad efter lande, der strukturelt og
lovgivningsmæssigt ligner Sverige og Danmark.
Markederne er simpelthen nødt til at være regulerede
og udviklede, og befolkningen skal være aktive på
digitale platforme”, fortæller Carl Zide. Inden for et
halvt års tid lanceres Loop Rocks således i Norge og
Finland. Hastigheden har betydning for NCC’s

45

H&B 2017

5.5 Produkt som en service
Forretningsmodellen Produkt som en service følger i
umiddelbar forlængelse af beskrivelsen af
deleplatformen. Det er nemlig ikke nødvendigvis
den bedste løsning for en virksomhed at købe det
produkt, der er behov for. For nogle kan det være
mere optimalt at lease eller praktisere pay-per-use
for et produkt, så der i højere grad betales for
performance i stedet for volumen og holdbarhed af
produktet. Et eksempel kan være en model, hvor en
kunde betaler for tid eller brug af de
produkter/services, der anvendes. Udbyderen har
typisk ejerskab over produktet gennem hele livscyklussen og forpligter sig til den løbende drift og
vedligeholdelse af produktet over aftalens længde.
På den måde er der ikke tale om specifikt genbrug
eller genindvinding i sin egentlige forstand, men en
bedre udnyttelse af de produkter, der allerede
eksisterer. Denne udnyttelse kan ske på mange
forskellige måder, hvor det primært er perioden for
brugen af produktet, der varierer, når der tales om
variationer i denne forretningsmodel.
Produkt som en service kan bl.a. dække over:
+ Pay-per-use betyder, at der købes en ydelse i
stedet for et produkt, og at der betales på
baggrund af brugte timer, kørte kilometer etc.
Der betales dermed kun for det, der bruges –
altså for produktets ”performance” i den tid, der
er behov for det.
+ Leasing medfører køb af kontraktmæssige
rettigheder til at anvende et produkt over en
længere periode – ofte med eksklusive
rettigheder til produktet.
+ Udlejning betyder, at kunden køber rettighederne til at anvende et produkt i en kortere
periode på typisk mindre end 30 dage.
Udlejning er mere fleksibel end leasing, da der
her kan lejes materiel i kortere perioder.
+ Performance agreement er måske den mindst
kendte produkt som en service-version. Her
købes en foruddefineret service og kvalitet, og
sælger garanterer et specifikt resultat,
eksempelvis belysning i en bygning eller ”ren
luft” via klimasystemer.

46

Logik: Køb af performance – ikke
ejerskab
Logikken bag at tilbyde produkter som services er
en tro på, at man kan få produkterne til at præstere
bedre ved selv at have ejerskabet og ansvaret for
dem, end hvis kunden har det. De fleste ældre
eksempler på produkt som en service-modellen
omhandler energibesparelser på ESCO-aftaler, hvor
virksomhedens betaling for projektet udgøres af
den sum, der spares i energiforbrug65. Bygningsstyrelsens OPP-projekter (Offentligt-Privat
Partnerskab) er et andet eksempel på, at
producenten beholder ansvaret for den løbende
drift og vedligehold af bygningen efterfølgende,
hvilket den offentlige partner betaler en fast pris
for66.
For virksomheden betyder produkt som en service,
at producenten af produktet eller servicen beholder
sit ejerskab over produktet, mens kunden benytter
det. For kunden har det den fordel, at produkterne
løbende vedligeholdes og repareres, mens der for
producentens vedkommende er en oplagt
mulighed for at etablere en lang relation til de
enkelte kunder gennem løbende kontakt.
Som udbyder af produkt som en service skal man
særligt tænke over fremstillings- og adskillelsesdelen i værdikæden. Illustrationen, der dækker
hele værdikæden fra fremstilling til adskillelse,
illustrerer, at producenten her varetager samtlige
opgaver mellem de to led.
Forretningspotentialet i denne forretningsmodel
afhænger i langt overvejende grad af, hvordan
prisen på servicen fastsættes. Det er denne – og de
tilsvarende omkostninger til at udføre den aftalte
opgave – der afgør rentabiliteten i forretningsmodellen.

Omstilling kræver opgør med ejerskab
Den helt store forskel og betydning ved at betragte
produkter som services for den enkelte virksomhed
vil være inden for betaling. I stedet for at modtage et
engangsbeløb ved et salg, falder betalingen som
gebyrer, der bliver betalt i løbet af en kontrakts
løbetid eller efterhånden, som servicen anvendes.
En vigtig afklaring er desuden, hvem der har
ejerskabet over materialerne eller produkterne.
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Produkt som en service-modellen er derfor en af de
mere komplekse cirkulære forretningsmodeller, når
vi beskæftiger os med bygge- og anlægsbranchen.
Råderetten over mursten, beton, ventilation,
vinduer mm. skal defineres, hvis tanken skal tænkes
til ende og et helt byggeri skal opfattes som en
service, der kan lejes. Samtidig opstår der behov for
afklaring på for eksempel tilbagetrækning af
produkter, ejerretten til bygninger, forventningen til
byggeriets levetid – for blot at nævne et par stykker.
Opbygningen af en forretning, der anvender
produkter som en service, kræver derfor en stor
omstilling af en eksisterende virksomhed, ligesom
nyetablerede virksomheder skal gøre sig klart,
hvordan håndtering af aktiver i branchen skal ske.
Mindre kan dog også gøre det. Anvendelsen af
produkt som en service på mindre elementer som
eksempelvis belysning og ventilation kræver ikke
en fuldstændig omstilling af den eksisterende
forretning.

sikre ajourføring af information om produktet i
forhold til slitage, placering etc., og der stilles større
krav til tracking og monitorering af de enkelte
produkter.

Inspiration: At sælge performance
Atlas Copco Group er en svensk producent af
luftkompressorer og andet industrielt materiel, der
tilbyder luft som en service. Gennem airLET tilbyder
Atlas industrielle virksomheder at købe trykluft til
virksomhedens produktion. Atlas Copco leverer alt
det nødvendige udstyr og håndterer al installation,
vedligeholdelse og udskiftning af reservedele
gennem kontraktens løbetid. Atlas Copco sælger
dermed deres evne til at sikre kunderne den
nødvendige mængde trykluft. For kunderne
betyder det, at de kontraktuelt er garanteret oppetid
af udstyr og energieffektivitet, og at de samtidig ikke
selv skal investere i trykluftspumper, der måske
ikke skal anvendes på daglig basis67.

Til gengæld vil en omstilling kræve, at
virksomheder, der tilbyder produkter som services,
har de nødvendige digitale værktøjer, der skal
understøtte den løbende monitering af
produkternes performance – ellers vil der ikke være
grundlag nok til at måle, om for eksempel besparelserne rent faktisk finder sted. En væsentlig
udfordring ved forretningsmodellen er derfor at
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Philips Lighting: Sparring med
eksperter var vejen til en cirkulær
omstilling
Philips Lighting har etableret en cirkulær forretning i
Philips Circular lighting, hvor ejerskabet over alt
materiel bibeholdes i den periode, kunden betaler for
belysningen. Gennem et partnerskab med Ellen
MacArthur Foundation fik Philips Lighting den rette
sparring til at opstarte Philips Circular lighting som et
selvstændigt forretningsben.
Fra idé til cirkulær forretningsmodel
I belysningsbranchen fungerer de lineære forretningsmodeller således, at en kunde køber en lampe,
og når den går i stykker, smides den ud – og
erstattes af en ny lampe. Kombineret med, at
belysning udgør hele 40 procent af industriens
energiforbrug, formulerede Philips Lighting en
ambition om at gøre den oprindelige, lineære forretningsmodel smartere. Men hvordan kommer man
fra idé til handling? Anton Brummelhuis, Senior
Director Sustainability hos Philips Lighting,
fortæller, at Philips’ største udfordring var at finde
en bæredygtig og holdbar forretningsmodel, der
kunne generere penge på bundlinjen. Philips
Lighting er eksperter på belysning, men havde i
processen behov for sparring på, hvordan en
cirkulær økonomi kunne realiseres i praksis. De
indgik derfor et samarbejde med Ellen MacArthur
Foundation for at få ekspertsparring på at transformere deres nuværende lineære forretningsmodel
til en model, baseret på cirkulær økonomi.
Philips Lighting introducerede deres Circular
lighting-koncept i 2012. Virksomheden er stadig i
en pionérfase, hvor den igennem forskellige
projekter løbende forbedrer servicekonceptet og
udvikler på produktdesignet for at øge cradle-tocradle-værdiskabelsen68. Philips Circular lighting er
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designet ud fra princippet om, at forretningsmodellen skal reducere energiforbruget og samtidig
tillade en genopbygning og vedligeholdelse af belysningssystemet og materialerne69. Forretningsmodellen er udviklet gennem tre faser, som
illustreret i nedenstående figur.
Omvendt logistik: En væsentlig del af forretningsmodellen
Philips Circular lightings forretningsmodel adskiller
sig fra konkurrenternes ved, at modellen bygger på
leasing. Philips Circular lighting tilbyder belysning i
en produkt-/servicekombination, der omfatter
fremstilling, installation, vedligeholdelse og genanvendelse af belysningsudstyr – det vil sige hele
værdikæden i belysningen.
For kunden er det en bæredygtig og økonomisk
god løsning, da kunden kun betaler for det, der rent
faktisk er brug for, nemlig lys. Anton Brummelhuis
understreger, at deres service rækker udover
fordelene ved leasing, fordi de tager ansvar for både
produkterne og materialehåndteringen ved
kontraktudløb – de lukker loopet og fastholder
værdien i produkterne. Philips Circular lighting
håndterer således alle aktiviteter i forbindelse med
flytning af produkter fra deres typiske
slutdestination hos kunderne og sørger for
returnering af produkterne med det formål at skabe
værdi gennem genbrug eller genanvendelse af
produkterne – eller gennem sikring af korrekt
bortskaffelse.
Philips Circular lighting har identificeret fire
løftestænger inden for cirkulær belysning, der på
forskellig vis bidrager til, at deres forretningsmodel
forbliver bæredygtig på lang sigt:
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+ Design af forretningsmodel: En guide til,
hvordan organisationen skal transformeres ind i
cirkulær økonomi.
+ Produktdesign: For at kunne genbruge
materialet i fremtiden kræves det, at
produkterne designes til at kunne skilles ad og
genbruges.
+ Omvendt logistik: Værdikæden skal organiseres,
så produkterne både leveres hos kunderne og
hentes hos kunderne efter endt brug.
+ Samarbejde: At skabe bæredygtige løsninger til
en cirkulær økonomi kræver samarbejde
mellem mange forskellige partnere.
Samtidig har ny lovgivning70 medført et udvidet
producentansvar, hvilket for Philips Circular
lighting har betydet, at de nu er en del af EU’s
WEEE71. Det udvidede producentansvar giver en
mulighed for at samarbejde med indsamlings- og
genbrugsorganisationer i slutningen af kontraktforpligtelsen, som Philips Circular lighting ser som en
fordel for deres forretningsmodel. Et samarbejde
giver både bedre muligheder og større incitament til
løbende vedligehold af produkterne samt bedre
overblik over de produkter, Philips Circular lighting
har placeret rundt omkring.

Ambitionen for fremtiden kræver organisatorisk
omstilling og nye kompetencer – men potentialet
er stort
Philips Circular lighting har som ambition at gøre
cirkulær belysning mainstream, og dermed gøre
servicen attraktiv for flere segmenter på flere
markeder – både i forhold til indendørs og
udendørs belysning. Philips Circular lightings
succes kommer i høj grad til at afhænge af
branchens interessenter og organisationens evne til
at tilpasse sig de nye forretningsvilkår. Belysning
som service stiller nemlig store og markant
anderledes krav til organisationen og til
individerne. En sådan omstilling handler i
hovedtræk om at skabe en agil kultur, hvor en
virkelighed under konstant forandring er en forudsætning for forretningsmæssig succes72. ”Vi er
meget bevidste om, at vores udviklingsrejse medfører
store organisatoriske ændringer, og vores samarbejde
med Ellen MacArthur Foundation er en uundværlig
kilde til sparring og læring i den sammenhæng”,
udtaler Anton Brummelhuis. Derudover tilføres
organisationen og særligt deres R&D-medarbejdere
løbende nye kompetencer inden for cirkulær
økonomi.
Philips Circular lighting udgør på nuværende
tidspunkt en mindre del af den samlede Philips-
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forretning. ”På trods af den lange introduktionstid
vurderes konceptet dog at have et stort vækstpotentiale – og det forventes at udgøre en væsentlig del af
virksomheden i fremtiden”, fortæller Anton
Brummelhuis. Planen for vækst er allerede lagt, og
der satses i de kommende år på segmenter såsom
kontordomiciler, hospitaler, detailbranchen og
industrien. ”Vores erfaringer siger, at disse segmenter
ikke investerer mange penge i belysning, men vi ved, at
der ligger et stort og uforløst forretningsmæssigt
potentiale netop her”, fortæller Anton Brummelhuis.
Markedet er for nuværende forholdsvis beskedent,
men forventningerne til vækst er høje; markedet
forventes samlet set at generere en indtægt på 1,6
mia. dollars i 2025. Det svarer til en 45-dobling af
markedets værdi i 201673.
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Kapitel 6

Perspektiver på fremtidens
cirkulære byggeri
Hvad vil der ske indenfor cirkulært byggeri de
næste par år? Og hvordan ser det ud på lidt længere
sigt? Dette afsluttende kapitel beskriver det, vi får
øje på, når vi kaster et blik i krystalkuglen.

Cirkularitet bliver virkelighed i
byggeriet
At omstille sin virksomhed til en cirkulær drift kan
være en stor opgave for mange virksomheder.
Løbende gennem rapporten har vi dog fremhævet
eksempler på, at besværet betaler sig; der er gode
forretningsperspektiver og gode fremtidsudsigter
knyttet til det cirkulære byggeri. Her taler vi ikke
kun om det økonomiske potentiale, men også om
muligheden for at nå nye kundegrupper, bruge
smartere metoder til at løse eksisterende opgaver og
gå ind på nye forretningsområder, der kan udvide
virksomheden.
Der hersker ingen tvivl om, at den cirkulære
tankegang er kommet for at blive – også i byggeriet.
Om det kommer via lovgivning eller egeninteresse,
er svært at sætte sandsynlighed på, og især
hastigheden af forandringen er svær at forudsige. De
forskellige scenarier for, hvordan dansk byggeri kan
blive cirkulært, taler dog deres tydelige sprog: En
række nye og gamle virksomheder vil tjene gode
penge på at være først med cirkulære alternativer,
og lovgivningen vil i stigende grad tilgodese
virksomheder, der arbejder med de cirkulære
principper.

Start i det små
Virkeligheden er aldrig så sort-hvid, som den
illustreres i rapporter som denne. De fleste af de
virksomheder, der er omtalt i rapporten, har
omstillet mindre dele af forretningen. De har ikke
vendt det hele på hovedet fra dag ét. Ved at tage fat i

mindre dele af de enkelte forretningsmodeller
– eller nærmere: principperne bag de enkelte
modeller – findes der mange muligheder for at opnå
økonomiske fordele ved det cirkulære byggeri. Det
er også den trinvise omstilling, der vurderes mest
sandsynlig for den danske bygge- og anlægsbranche. Branchen er, måske per definition,
traditionel og ikke særligt forandringsparat. En
forventning til en større omstilling på én gang for de
enkelte aktører vil være noget nær utopi.
Den trinvise omstilling vurderes altså mest
sandsynlig, men samtidig er det værd at notere sig,
at principperne for de enkelte modeller ikke
udelukker hinanden. De virksomheder, der
efterlever de cirkulære principper i praksis, blander
modeller og forretningsidéer, for på den måde at
opnå de største fordele. Netop derfor har en række
eksempler og cases fra virkelighedens verden fået
en central plads i denne rapport; det er ude i virkeligheden, at de bedste inspirationskilder til en
cirkulær byggebranche findes.

Opmærksomhedspunkter på den korte
bane
Spørger man branchen selv, eksisterer der i høj grad
en erkendelse af, at den cirkulære omstilling for
alvor vil ramme den danske bygge- og anlægsbranche inden for en overskuelig fremtid. Det er
dog ganske vanskeligt at definere tidshorisonten
nærmere.
Hvis vi ser fem år frem, mener de fleste, at branchen
stadig vil befinde sig i den stille start af en større
cirkulær omstilling; nogle har måske øget andelen af
bæredygtige input i produktionen, oplevet en
stigende efterspørgsel efter cirkulære løsninger eller
fået fod på den digitale omstilling, der sikrer
sporbarhed i indholdsstoffer og sourcing.
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Kigger vi 10 år frem i tiden, er der ingen i tvivl om, at
det cirkulære byggeri har bidt sig mere fast, og langt
flere virksomheder i branchen har gennemført en
hel eller delvis omstilling til cirkulært byggeri.

det danske marked, hvor konkurrencesituationen pt. kan opleves som mindre hård.

Et godt udgangspunkt

Gør fem ekstra år den store forskel? Eller er det blot
fordi, at 10 år føles tilpas langt ude i fremtiden til, at
vi ikke i samme grad behøver at forholde os til det
lige nu? Vi ser en række opmærksomhedspunkter,
som bygge- og anlægsbranchen må notere sig, hvis
der skal reel handling bag ordene om, at den
cirkulære omstilling har bidt sig fast i branchen om
10 år:

Den danske bygge- og anlægsbranche har heldigvis
gode forudsætninger for at omstille sig og opnå en
stærk position indenfor det cirkulære byggeri.
Gennem rapporten er en række virksomheder
fremhævet, der både i stor og mindre skala er
lykkedes med at skabe en forretning i det cirkulære
byggeri – de har ved eksemplets magt vist, at det
kan lade sig gøre.

+ Bygge- og anlægsbranchen har en konservativ
natur, og branchen er teknisk og aktivmæssigt
tung. Forandringer i eksempelvis processer og
produktudvikling sker ikke fra den ene dag til
den anden. Virksomhederne må derfor huske på
at indberegne en længere ”omstillingstid” i
bygge- og anlægsbranchen, hvilket kun taler for,
at omstillingen påbegyndes allerede i dag.
+ Konkurrencesituationen kan ændre sig langt
hurtigere, end etablerede aktører kan nå at
omstille sig til. Dette netop som følge af
branchens meget tekniske og aktivtunge natur.
Start-ups, der får held med en hurtig skalering af
forretningen, kan derfor ændre konkurrencesituationen drastisk på ganske kort tid og vinde
ekstra tid i markedet, før de eksisterende aktører
får indhentet dem. Uanset branche må vi
erkende, at vi i øjeblikket befinder os i en tid,
hvor det er vanskeligt at spå om den hastighed,
nye konkurrenter kan agere med. Vi må dog
notere os, at vi gang på gang er blevet overrasket
over, hvor hurtigt det kan gå.
+ Det er endvidere ikke tilstrækkeligt at fokusere
på konkurrencesituationen på det danske
marked. Bygge- og anlægsbranchen må også
orientere sin opmærksomhed mod den internationale konkurrence. En øget globalisering gør,
at bygge- og anlægsbranchen må forvente en
endnu større konkurrence fra internationalt
hold i de kommende år. Det gælder også
indenfor det cirkulære byggeri, hvor mange
udenlandske virksomheder er langt fremme.
Faktisk er det nok mest sandsynligt, at den
største konkurrence vil komme fra internationale aktører, der allerede har opnået fodfæste
indenfor cirkulært byggeri, og nu vil benytte sig
af muligheden for at opnå en førerposition på

Det bliver afgørende for branchens omstilling til det
cirkulære byggeri, at der i de kommende år bliver
skabt en kritisk masse på efterspørgslen på
cirkulære løsninger. Men måske kommer den efterspørgsel ikke til at være drevet af nøjagtigt de ord og
begreber, vi bruger, når vi taler om cirkulært
byggeri. Måske vil slutkunden efterspørge noget
mere håndgribeligt som eksempelvis sunde
bygninger og oplevet livskvalitet. Den efterspørgsel
er oplagt at møde med netop cirkulære løsninger.
Byggeriets parter skal derfor evne at bringe det
cirkulære byggeri i spil som en relevant løsning på
det, kunden efterspørger.
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