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#101

Derfor er cirkulær økonomi en nødvendig dagsorden
Cirkulær økonomi er forretningskritisk for fremtidens byggesektor. Der er
brug for en omstilling fra linært forbrug til genbrug og genanvendelse. For
klodens og konkurrenceevnens skyld. Projekt Circle House har bedt den
danske byggebranche hjælpe med at indsamle 101 bud på, hvad der skal
til, for at omstillingen til en cirkulær byggeindustri kan ske.

6

7

8

Den cirkulære økonomi
rummer væsentlige forretningsmuligheder for de
industrier og virksomheder,
der formår at se og gribe
dem. Omvendt kan udviklingen få alvorlige negative
konsekvenser for dem, der
overser eller ignorerer
behovet for at omstille sig.

Indledning
Byggebranchen har i hundreder af år udvundet ressourcer, forbrugt og
kasseret dem. Metaller, træsorter, grus, sand og vand er indgået som naturlige elementer i byggeriet af vores huse, virksomheder og infrastruktur.
Men det forbrug og produktionsmønster, vi har kendt hidtil, kan ikke fortsætte uændret. Slet ikke, hvis man ser udviklingen i et globalt perspektiv:
// I dag tager det naturen halvandet år at udvikle, hvad vi globalt forbruger
på et år. Hvis alle verdens indbyggere havde ”et europæisk forbrug”, skulle
vi have tre jordkloder til rådighed.
// Verdens befolkning vil vokse fra 7 milliarder i dag til ca. 10 milliarder i
2050. Samtidig mere end fordobles den globale middelklasse i samme
periode og dermed forbruget af varer og tjenesteydelser.
// Stigende forbrug får affaldsmængderne til at vokse. Byggesektoren står
allerede i dag for en stor del af verdens samlede affaldsproduktion – i Danmark er andelen 35 pct.
// Prognoser viser, at 60 pct. af den bygningsmasse, der vil findes globalt i
2050, endnu ikke er bygget.
Udviklingen betyder, at ”engangsprodukter”, hvor ressourcerne ikke indgår i et cirkulært kredsløb, ender med at blive så dyre, at man hverken kan
basere en forretnings- eller en samfundsmodel på dem. Prisstigningerne
vil ramme bredt – ikke kun ædelmetaller og særlige træsorter. I den globale
byggeindustri ser vi allerede i dag store udsving i priserne på stål, kobber,
zink, cement, mv.
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De står bag Circle House:
Styregruppe
Lejerbo (bygherre), GXN Innovation, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), MT Højgaard, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi).
Kommune
Aarhus Kommune lægger grund til selve byggeriet.
Fællestegnestue
3XN Arkitekter, Lendager Group, Vandkunsten.
Industripartnere
Orbicon, Dansk Beton, Spæncom, Consolis (Innovation Division), Peikko,
Kalk, Dovista, Velfac, Komproment, Rockwool, Caverion, Gyproc, Tarkett,
NCC Construction, Kingo Karlsen, Tscherning, RGS Nordic, Troldtekt. Tåsinge Elementer, Hunton, Overtreders, EuroTag (Derbigum og Kork), ScanUnderlay, Rheinzink, Thermocell.

Hvordan dansk byggeri i praksis får vendt udviklingen og skabt økonomisk
og miljømæssigt bæredygtige forretningsmodeller er et afgørende spørgsmål. I Danmark er en stor gruppe aktører gået sammen om at konstruere
principperne for Danmarks første cirkulære boligbyggeri, Circle House. Et
byggeri, som har som målsætning, at 90 pct. af materialerne i byggeriet
efter endt brug kan skilles ad og genanvendes.

Konsulenter
Responsible Assets, Horten Advokatpartnerselskab, Lauritzen Advising,
Hildebrandt & Brandi.

Circle House har med midler fra Miljøministeriet og Realdania i løbet af
2017 udviklet en bred vifte af byggeteknologiske løsninger og undersøgt,
hvilke forretningsmodeller og rammevilkår, der er brug for, for at fremme
cirkulært byggeri.

Undervisning
CINARK, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.
Projektet er støttet af
Realdania og Miljøstyrelsens Udviklings og Demonstrations Pulje (MUDP).
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#101 handlinger til
målrettet inspiration

I 2018 har partnerne bag Circle House rejst rundt til de virksomheder og
organisationer, der udgør byggeriets værdikæde, for at drøfte løsninger og
for at indsamle 101 konkrete forslag til, hvordan dansk byggeri kan omstilles fra lineær produktion til cirkulær produktion.
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Indsatsen er mundet ud i et bud på # 101 handlinger, dvs. aktiviteter, der
understøtter, at cirkulært byggeri bliver almindeligt.
De #101 handlinger præsenteres første gang på Folkemødet 2018 i Dansk
Arkitektur Centers telt. Derefter distribueres handlingerne til de organisationer og virksomheder, der har deltaget i at formulere dem, samt til andre,
der kan og vil føre an i omstillingen.

#101 handlinger

Forhåbentlig vil både virksomheder,
brancheorganisationer, embedsmænd
og politikere lade deres fremtidige
aktiviteter og initiativer tage afsæt i den
brede vifte af forslag, som branchen
med de #101 handlinger har formuleret!

Bygherreforeningen, DI, DANSKE ARK, Arkitektforeningen,
Building Green, Aarhus Kommune, Ingeniørhøjskolen i
Aarhus og BLOX i København.

De sidste fem handlingsforslag er reserverede til de aktører, som modtager publikationen. Her kan de skrive, hvad de mener, der mangler. Så listen
bliver så komplet som muligt for den enkelte, der ønsker at bidrage til, at
den danske byggebranche transformeres til en mere sammenhængende
cirkulær byggeindustri.

De har bidraget til Circle House #101 handlinger:
Circle House #101handlinger består ud over partnerne
bag Circle House af:
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Circle House-projektet har fået udarbejdet to analyser:
”Analyse af de væsentligste lovgivningsmæssige barrierer og muligheder
ved cirkulært byggeri” af Horten Advokatselskab og Lauritzen Advising.

// Projektet involverer over 30 virksomheder fra den danske byggebranche på tværs af værdikæden.

”Det cirkulære byggeri – scenarier, trends og forretningsmodeller” af
Hildebrandt & Brandi.

// Circle House er støttet med 6,9 millioner kroner af Miljøstyrelsen og 3 millioner kroner af Realdania.

Begge publikationer findes på Foreningen for Byggeriets Samfundsansvars hjemmeside.
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Udfordringer, der hæmmer cirkulært byggeri
De #101 handlinger er samlet under fem overskrifter, der hver især repræsenterer en central udfordring for omstillingen. Udfordringerne er identificeret
gennem analyser foretaget under Circle House-projektet ved Horten Advokatselskab, Lauritzen Advising og Hildebrandt & Brandi; samt gennem arbejde
i workshops og ved individuelle samtaler med Circle House’ partnerkreds.
Samlet peger Circle House-projektets analyser på tre perspektiver for,
hvordan cirkulært byggeri kan blive introduceret og udviklet i den danske
byggebranche:
1. Lovgivningen vil drive udviklingen
2. Der vil komme nye brancheomvæltende konkurrenter, som en række 		
andre brancher har oplevet det: Airbnb i hotelbranchen; Uber i taxabranchen; Amazon i udgiverbranchen; Facebook i mediebranchen
3. Branchen vil selv tage fat på udviklingen.
Konklusionen er, at alle tre perspektiver vil være med til at forme fremtiden, men at branchen ved selv at tage føring kan påvirke udviklingen i en
retning, der er tilpasset virksomhederne bedre, end hvis lovgivere eller nye
konkurrenter kommer først. Branchen har med andre ord brug for at overkomme de udfordringer, der er.
UDFORDRING I: Vanens magt:
Branchens virksomheder producerer og arbejder som de plejer. Hvis ordrebogen er fuld er tilbøjeligheden til at ændre praksis lille.
Når Circle House-projektets partnere har diskuteret, hvad der hæmmer
16

omstillingen til cirkulært byggeri, har et af de gennemgående svar været,
at vanetænkning og ”business as usual” er den væsentligste stopklods for
udvikling. Tre forhold illustrerer, hvordan vanens magt i byggebranchen er
udfordrende for omstilling:
// Byggebranchen i Danmark består hovedsageligt af små og mellemstore
virksomheder, som producerer og samarbejder efter kendte modeller. Virksomhederne har ingen store afdelinger for forskning og udvikling, som kan
drive udviklingen, og det, at der er mange mindre aktører, udgør i sig selv
en udfordring for omstilling. Et opgør med vanens magt ville være lettere i
en branche, der var formet af færre større virksomheder.
// Der mangler en tydelig brændende platform. Køb af primære ressourcer
til byggematerialer sker fortsat til en relativt lav pris, hvorfor nødvendigheden i at omstille sig til cirkulært byggeri ikke opleves presserende. Endnu er
lineær produktion billigere end cirkulær.
// De muligheder, der ligger i lovgivningen for at efterspørge cirkulært byggeri, benyttes ikke i tilstrækkelig grad. Analysen af de lovgivningsmæssige
rammevilkår viser, at der i lovgivningen ikke er egentlige barrierer for at
bygge cirkulært. Oven i købet er der i udbudsloven mulighed for at udbyde
byggeri efter ”totaløkonomiske principper”, ligesom der i byggelovgivningen er en opfordring til ”ressourcebesparelse”. Der er således to oplagte
anledninger til at vægte cirkulære principper i offentlige udbud af byggerier. Men disse muligheder bruges langt fra nok af de offentlige bygherrer,
der i stedet udbyder efter vante principper, hvor pris i anlægsbudgettet
vægtes højt.
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UDFORDRING II: Manglende viden
Branchen mangler viden om, hvad cirkulært byggeri konkret indebærer.
Cirkulært byggeri er endnu ikke præcist defineret og beskrevet. For mange virksomheder, uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer, mv. er
cirkulært byggeri en abstrakt betegnelse for genbrug og genanvendelse
frem for en konkret forståelse af, hvordan det kan omsættes i produkter,
takeback-ordninger, forretningsmodeller, samarbejder, mv.
Formidling af konkrete nationale og internationale erfaringer med omstilling til cirkulært byggeri er derfor afgørende for, at den danske byggebranche kan transformeres til en cirkulær byggeindustri.
Branchen mangler desuden viden om, hvordan genanvendelse af materialer bedst finder sted. Det betyder, at forestillinger og dogmer om positive
eller negative konsekvenser af forskellige brugte materialer bliver holdt i
live og udgør en barriere for omstilling.
UDFORDRING III: Svag efterspørgsel
Det er endnu ikke tilstrækkeligt dokumenteret, at cirkulært byggeri betaler
sig. Den generaliserbare businesscase er fortsat utilstrækkelig.
Efterspørgslen efter cirkulære byggeløsninger er ikke stor. Hverken fra
slutbrugerne eller fra de øverste led i byggeriets værdikæde – bygherrerne.
Det gør, at branchens rådgivende, udførende og materialeproducerende
virksomheder tøver med at basere deres forretning på at tilbyde cirkulære
løsninger.

18

Nogle af Circle House-projektets materialeproducenter har oplevet stor
efterspørgsel efter cirkulære løsninger og har øget deres omsætning på
at omlægge produktionen. Men samlet set vurderes efterspørgslen endnu
som meget lille, fordi der er for få veldokumenterede businesscases.
Omlægning til cirkulær produktion, hvor design for adskillelse, genanvendelse og genbrug er de centrale produktionsprincipper, medfører umiddelbare omkostninger for både for bygherrer og producenter. Og da den
kommercielle infrastruktur for brugte byggematerialer endnu ikke er på
plads, tøver virksomhederne med at gå ind i det cirkulære byggeri.
UDFORDRING IV: Et teknologisk gab
Et cirkulært marked for byggeri i Danmark indebærer teknologier til at
håndtere det brugte materiale. Disse teknologier er endnu ikke udviklede
og indarbejdede i produkter og ydelser, hvilket hæmmer genanvendelse og
genbrug.
At skabe et egentligt marked for genbrug og genanvendelse, indebærer udviklingen af en infrastruktur, der sikrer, at de enkelte materialer kan
deklareres efter et gennemskueligt transparent system og at produkterne
kan distribueres og kvalitetsbestemmes i forhold til ydeevne, sundhed og
kvalitet. Ca. 70 pct. af alt byggemateriale er i dag CE-mærket.
Sektoren mangler desuden cirkulære designs på udbudssiden. For at kunne skabe et marked for cirkulært byggeri bør både produkter og arkitektur
udbydes. Det bremser efterspørgslen, at dette ikke i tilstrækkelig grad er
tilfældet.

19

20

Lovgivning og andre
politisk besluttede incitamentsordninger er helt
afgørende håndtag i at
fremme omstillingen, så
den danske byggeindustri
kan blive cirkulær og høste
de konkurrencefordele,
der er ved at være blandt
de første. På samme måde
som vindindustrien historisk har gjort det.

UDFORDRING V: Utilstrækkelige rammevilkår
Lovgivningen i Danmark forhindrer ikke direkte cirkulært byggeri. Men
manglende incitamenter og fokus fra lovgivernes side er med til at hæmme
udviklingen af det cirkulære byggeri af den simple årsag, at linæer produktion er billigere end cirkulær, indtil råvaresituationen gør genanvendelse
nødvendig.
Lovgivning og andre politisk besluttede incitamentsordninger er helt afgørende håndtag i at fremme omstillingen, så den danske byggeindustri kan
blive cirkulær og høste de konkurrencefordele, der er ved at være blandt
de første. På samme måde som vindindustrien historisk har gjort det.
Læsevejledning
Udgivelsen her er bygget op omkring de fem centrale udfordringer. De
#101 forslag til handlinger – der er samlet ind fra mange af branchens aktører – svarer på, hvad der skal til for at håndtere udfordringerne.
Yderligere er anbefalingerne fra regeringens Advisory Board for cirkulær
økonomi taget med som et ektra perspektiv i det omfang, de vedrører en af
de beskrevne fem udfordringer. De #101 handlinger er ikke direkte formuleret som konkretiseringer af Advisory Boards anbefalinger, men kan med
fordel læses som et supplement til disse.
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UDFORDRING I:
Vanens magt

Branchens virksomheder producerer og arbejder, som
de plejer. Hvis ordrebogen er fuld, er tilbøjeligheden til
at ændre praksis lille.

UDFORDRING I:
Vanens magt

Regeringens Advisory Board anbefaler:
#26 … at der på baggrund af en analyse stilles krav om
selektiv nedrivning, som omfatter hele bygninger og

større renoveringer. Forud for selektiv nedrivning bør

der udarbejdes en nedrivningsplan som bl.a. kortlæg-

ger materialerne og indhold af problematiske stoffer,

vurderer materialernes genbrugs- og genanvendelsesværdi, samt beskriver hvordan nedrivningen bør ske.

Nedrivningsplanen bør udarbejdes af en certificeret

virksomhed eller særligt uddannet person. Ved at nedrive selektivt øger man værdien af byggematerialerne

og forbedrer miljøbeskyttelsen i affaldshåndteringen.
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UDFORDRING I:
Vanens magt

Nedtagning
og
genbrug

#001

Byggebranchen bør udvikle normer for,
hvad nedtagning af et byggeri indebærer (f.eks. i DGNB og andre certificeringsordninger).
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#002
I forbindelse med miljøcertificering
(eks. DGNB) bør vægtning af cirkulær
økonomi være ”høj nok” til, at det er
interessant for bygherre/entreprenør/
rådgiver/arkitekt at tænke cirkulært.
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#003
(Gen)brug af materialer på stedet bør
have mere fokus: Der bør udvikles analyser og modeller, der muliggør at genbruge materialer på stedet, når noget
tages ned og andet skal bygges op.
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UDFORDRING I:
Vanens magt

#004

Genbrugsmaterialer skal efterbehandles lokalt. Vi bør udtænke metoder og
processer, så vi kan behandle og opmagasinere genbrugsmaterialer lokalt så
vidt muligt fremfor at transportere dem
langt væk.
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#005
Når sundhed i materialer beskrives,
bør beskrivelsen omfatte konsekvensen
både for dosering og eksponering.
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UDFORDRING I:
Vanens magt

#006
Take-back systemer er helt centrale
for, at den cirkulære tankegang kan få
fodfæste i byggeriet. I dag mangler der
aktører, der kan se en fornuftig forretning i den opgave. Det er ikke realistisk,
at alle byggematerialeproducenter har
hver sin affaldscontainer stående på en
byggeplads, når et byggeri tages ned.
Nogen bør se forretningen i at indsamle,
sortere, udtænke effektive logistikløsninger og videredistribuere affaldet til
genanvendelse.
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#007
Der skal udvikles cirkulære moduleringskoncepter.
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UDFORDRING I:
Vanens magt

36

Der skal udvikles finansierings- og
forsikringsordninger, der passer til cirkulært byggeri.

ytiC ytiralucriC

Finansiering
og
forsikring

#008

07
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UDFORDRING I:
Vanens magt

Nye
samarbejder

#009
Der er brug for et tættere samarbejde
mellem virksomhed, kunder, producenter, ressourcecentre/genbrugsstationer
og fremtidige ressourceaftagere for at
kunne skabe cirkulære kredsløb.
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#010

Cirkulært byggeri kræver, at større leverandører tænkes ind fra starten for at
sikre, at alt kan tages ned og genanvendes efter endt levetid.
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Cirkulært byggeri
kræver, at større
leverandører tænkes
ind fra starten for at
sikre, at alt kan tages
ned og genanvendes
efter endt levetid.

41

Udbudsprocessen bør involvere et
projekts producenter.
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#012

UDFORDRING I:
Vanens magt

#011

Bygherrerne har brug for en vejledning i, hvordan de udformer cirkulære
udbud og hvilke retningslinjer, de bør
give og bedømme entreprenørerne
efter.
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UDFORDRING I:
Vanens magt

#013
Der bør skabes klynger af kontakt
mellem virksomheder fra forskellige
brancher, så restprodukter fra én virksomhed kan bruges i en anden. Som
klyngen i Kalundborg, hvor Novo Nordisk, Gyproc, Statoil, Kalundborg Kommune m.fl. samarbejder efter cirkulære
principper.
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Udvikling af en reparationsøkonomi:
styrkede evner og incitamenter til at
reparere med henblik på at forlænge
byggeriers levetid.
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#015

UDFORDRING I:
Vanens magt

#014

Byggematerialer i eksisterende
bygninger bør kortlægges, så sundhed
og ydeevne bliver transparent. Hvis det
ikke sker, ender eksisterende bygningsmasse som affald.
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#016

Hvilke konsekvenser har design for
adskillelse for byggeriers opførsel? Der
bør afsøges modeller for effektivisering.
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UDFORDRING I:
Vanens magt

Medarbejder ne
kan drive
udviklingen

#017

Medarbejderne bør gøres til ambassadører for cirkulært byggeri – det skaber
mening og sammenhold.
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55

Dyrk ildsjælene – de har stor værdi for
en omstilling.
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#019

UDFORDRING I:
Vanens magt

#018

Cirkulært byggeri som fokusområde
for en virksomhed kan tiltrække ambitiøse medarbejdere. Virksomhederne bør
se bredere på, hvordan en satsning på
det cirkulære kan skabe bedre forretning.
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#6 … at kompetencer og viden om cirkulær økonomi

UDFORDRING II:
Manglende viden

Branchen mangler viden om, hvad cirkulært byggeri
konkret indebærer.

UDFORDRING II:
Manglende viden

Regeringens Advisory Board anbefaler:

integreres i alle dele af uddannelsessystemet. Det gælder i grundskolen, på erhvervsfaglige- og gymnasiale

uddannelser og på relevante videregående uddannel-

ser. Desuden bør offentlige og private aktører i fællesskab etablere efter- og videreuddannelsesforløb mål-

rettet cirkulær økonomi med særligt fokus på SMV’ers

behov. Et højere uddannelsesniveau om cirkulær økonomi vil give produktivitets- og velstandsgevinster for

samfundet. Når medarbejderne opkvalificeres med vi-

den og kompetencer om cirkulær økonomi, vil de medvirke til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne.
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UDFORDRING II:
Manglende viden

60

De unge og
ældre skal
uddannes i det

#020

Cirkulært byggeri bør ind på alle relevante uddannelser i byggeriet: Arkitekter,
ingeniører, konstruktører og i de faglige
uddannelser. Og i folkeskolerne. Principperne i design for adskillelse bør blive en
naturlig del af fremtidens sprog, design
og udformning.
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UDFORDRING II:
Manglende viden

#021

Bæredygtighed bør fylde noget mere i
ingeniøruddannelsen i form af flere valgfag eller masteropbygning.
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#022

UDFORDRING II:
Manglende viden

Bygherrer bør
uddannes i at
gennemføre cirkulære udbud
og styre opførelsen af cirkulære byggerier.

Bygherrer bør uddannes i at gennemføre cirkulære udbud og styre opførelsen
af cirkulære byggerier.
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#023

Landets folketings- og kommunalpolitikere bør uddannes i cirkulær økonomi:
Hvorfor er det vigtigt? Hvordan kan efterspørgslen stimuleres? Hvad kan lovgivningen bidrage med?
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UDFORDRING II:
Manglende viden

#024

Der bør udbydes undervisning i befæstelsesprincipper, der muliggør design
for adskillelse.
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UDFORDRING II:
Manglende viden

#025

Brancheorganisationer (f.eks. Dansk
Beton) bør udbyde kurser eller lignende
for at motivere til en mere cirkulær tankegang.
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UDFORDRING II:
Manglende viden

Hvad betyder
cirkulært
byggeri?

#026
Cirkulært byggeri bør defineres, så
det står klart, at fokus er på at bruge alle
ressourcer mest muligt længst muligt.
Dvs. at cirkulært byggeri bør omfatte
deling af ressourcer, maksimalt vedligehold af ressourcerne eller genbrug og
genanvendelse af ressourcer. I dag er
fokus først og fremmest på genbrug og
genanvendelse.
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gain from this.
Technical Director
Komproment

#027

UDFORDRING II:
Manglende viden

— Niels Heidtmann

Cirkulært byggeri bør defineres som
rent byggeri, dvs. at sundhed er et
integreret parameter, da genbrug og
genanvendelse af giftige farlige materialer ikke er hensigtsmæssigt under nogen
omstændigheder.
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Im

Begrebet bør gøres umiddelbart forståeligt. Det er for akademisk i dag.
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#029

UDFORDRING II:
Manglende viden

#028

Lavt energiforbrug er en indikator for
cirkulært byggeri. Cirkulært byggeri
handler imidlertid om at optimere ressourceproduktiviteten for alle ressourcer
– ikke kun energien.
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UDFORDRING II:
Manglende viden

80

Videndeling og
beskrivelse
af best pract ice

#030
Brachen har brug for meget mere
videndeling om, hvordan man arbejder
med det cirkulære: Møder, workshops,
konferencer, mv.
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“Den gode historie” bør formidles.

Material
Passport
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#032

UDFORDRING II:
Manglende viden

#031

Design for
Disassembly

Der bør udvikles en messe for cirkulære byggeprodukter – som Building Green.

Circular
Economy
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#033

Den brændende platform – behovet for
cirkulært byggeri - bør kommunikeres
meget kraftigere: Dvs. kommunikation
af prisstigninger, ressourceknaphed,
affaldsproblematikker, mv.
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UDFORDRING II:
Manglende viden

#034
Affaldsressourcers værdi bør synliggøres gennem konkrete cases.
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UDFORDRING II:
Manglende viden

#035
Cirkulært byggeri skal beskrives, så
det gøres attraktivt at bo i det.
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UDFORDRING II:
Manglende viden

#036

Kommunikationen af de cirkulære
byggerier bør være så gennemsigtig og
konkret, at det er let at lære af.
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#037

Cases på cirkulær renovering bør beskrives, så det cirkulære ikke kun forbindes med nybyggeri.

92

#038

Det bør afdækkes og kommunikeres,
HVAD der motiverer virksomheder til at
arbejde med bæredygtighed og cirkulære løsninger. Denne viden bør spredes til
de mindre virksomheder og til dem, der
ikke er frontløbere.
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UDFORDRING II:
Manglende viden

#039

Virksomheder bør dokumentere og
kommunikere åbent på hjemmesiden eller i årsrapporter, hvad deres ambition er
og hvordan de vil nå de mål, der sættes.

94

95

Closeup og oplevelse
— Træ / stål, facade

Cirkulært byggeri kræver partnerskaber virksomheder imellem og imellem
virksomheder, myndigheder, forskning og
uddannelsesinstitutioner, så der over tid kan
udvikles en fælles forståelse af udfordringer
og løsningsmuligheder.

I skitseforslaget er formaterne holdt enten så store (helplader) eller så små (tegl eller brædder) som muligt så de
har den højest mulige genanvendelsesværdi.
Herunder ses forskellige studier af hvordan facaderne
for et cirkulært bygger kan se ud. En af fordelene ved
facader designet for adskillelse er at de er nemmere at
vedligeholde, personalisere og genanvende.

Closeup og oplevelse
Closeup og oplevelse
— Kongebro-beslag og træfiberplade.
—facade
PE-tekstil og sinusplade. facade

TRÆ/STÅL

Closeup og oplevelse
— Corten sinusplade. facade

96

56

af udtrykket
træ ogOplevelse
stålplader.

COR-TEN SINUSP

KONGEBRO BESLAG + TRÆFIBERPLADEPE-TEKSTIL / SINUSPLADE

1:50
Oplevelse af udtrykket
Facadestudie:
Her ses 2+1 rækkehuset med stålplader på den
tunge del af facaden og træ som fremstår gråt fra
patinering, på den lette del.

Oplevelse af udtrykket
Facadestudie: Fibercementplader.

19

Materialet kan være mange forskellige, det vigtige er blot
hvordan det monteres på bygningen. Da det er systemet
der er det afgørende, opnås stor arkitektonisk frihed for
materialevalget i cirkulært byggeri.

UDFORDRING II:
Manglende viden

#040

Facadekoncept for Circle House er en
letfacade der sættes udenpå konstruktionen.
Facadematerialet monteres med skruer eller
beslag så materialerne bedst muligt kan
genanvendes til en høj værdi.

Oplevelseog
af udtrykket
Facadestudie: Bølgeplader
kunststof.

1:50
Facadestudie: Cortenfarvede sinusplader.

Her ses 2+1 rækkehuset med træfiberplader, som
er monteret med et skifer-beslag fra Kongebro, på
hele facaden. Den bagvedliggende konstruktion
udtrykkes gennem forskellige farver plader.

Her ses 2+1 rækkehuset med sinusplader på den
tunge del af facaden og PE-tekstil på den lette del
af facaden.

Her ses 2+1 rækkehuset i et homogent udtryk
hvor corten-farvede sinusplader bliver anvendt på
hele facaden. Den bagvedliggende konstruktion
udtrykkes i opdelingen af pladerne.
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64

60
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#041

Brugere og beboere skal stimuleres til at
efterspørge og forstå fordelene ved cirkulært byggeri.
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UDFORDRING II:
Manglende viden

Forskning
og
analyse

#042

Der mangler forskning i, hvad der er de
mest optimale cirkulære kredsløb, som
forskellige materialer kan og bør indgå i.
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#043
Forskning bør bidrage til at synliggøre
værdien af cirkulært byggeri både for
den enkelte aktør og for samfundet.
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UDFORDRING II:
Manglende viden

#044

Afdækning af brugernes behov i cirkulært byggeri: Hvordan kan cirkulært byggeri dække brugerbehov? Hvad oplever
de, der bor i cirkulære byggerier?
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#17 … at regeringen udvikler nye livscyklus- og total-

UDFORDRING III:

Svag efterspørgsel
Det er endnu ikke tilstrækkeligt dokumenteret, at cirkulært byggeri betaler sig. Den generaliserbare businesscase er fortsat utilstrækkelig.

omkostningsværktøjer, udvider eksisterende total-

UDFORDRING III:
Svag efterspørgsel

Regeringens Advisory Board anbefaler:

omkostningsværktøjer med indtægter og udgifter i

forbindelse med affaldshåndtering og videresalg, samt

indfører krav om at benytte totalomkostningsværktøjer

som det primære økonomiske tildelingskriterie ved ind-

køb af udvalgte produkter og i alt offentligt byggeri over

5 mio. kr. Ved øget anvendelse af totaløkonomi og livs-

cyklusberegninger som beslutningsgrundlag for offentlige byggerier og indkøb kan man reducere de samlede

omkostninger for det offentlige og øge markedstrækket for cirkulære løsninger til gavn for miljøet. >>
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delse med indkøb på udvalgte produktområder stiller

krav, der fremmer cirkulær økonomi, og udvider brugen

UDFORDRING III:
Svag efterspørgsel

#18 … at det offentlige og private virksomheder i forbin-

af funktionsudbud, hvor fokus er på effekter frem for

aktiviteter. Regeringen bør desuden understøtte cirku-

lære indkøb i kommuner, regioner, statslige institutioner

og virksomheder med inspiration fra cases, kodeks,

rejsehold og gennem en videreudvikling af Partnerskab

for offentlige grønne indkøb og Forum for bæredygtige

indkøb. En øget efterspørgsel efter cirkulære løsninger

vil bl.a. medføre miljøgevinster, fremme innovation gennem et fokus på køb af services frem for produkter og

kan betyde en reduktion i de samlede udgifter ved at

købe ind på baggrund af totalomkostninger.
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UDFORDRING III:
Svag efterspørgsel

Forretningsmodeller og
businesscas es

#046
Vi bør have videre bearbejdet og
beskrevet cirkulære forretningsmodeller fra alle led i byggeriets værdikæde.
Forretningsmodellerne bør beskrives i
en detaljeringsgrad, så businesscasen
bliver klar.
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#047

Der bør udarbejdes flere veldokumenterede scenarier for, hvad byggeindustrien vil kunne spare/vinde ved at overgå til
cirkulær økonomi. Dette potentiale øges i
takt med, at mere viden genereres.
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UDFORDRING III:
Svag efterspørgsel

#048

Byggeriet har brug for inspiration fra
andre industrier, der viser, hvordan cirkulær forretning kan bygges op og hvilke
fordele, sådanne forretninger indebærer.
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UDFORDRING III:
Svag efterspørgsel

#049

Det bør beskrives, hvilke besparelser
cirkulært byggeri indebærer i opførelsesfasen, i driftsfasen og ved nedtagning (i
stedet for nedrivning).
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UDFORDRING III:
Svag efterspørgsel

#050

Businesscasen på rene (sunde) byggematerialer bør beskrives, da disse med
større sandsynlighed vil overholde ikke
kun gældende, men også fremtidig lovgivning – hvilket bør øge deres værdi.
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#051

Det er nødvendigt med forretningsmodeller og Life Circle Analysis-modeller
med værdiansættelse af CO2 emission,
ressourcebesparelser, tilskud, afgiftsnedsættelser m.v. således at bygherrer
og investorer kan forholde cirkulært
byggeri til traditionelt byggeri.
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#052

Det bør nytænkes, hvordan alle typer af
byggeri kan bruges til mange forskellige
funktioner og formål for på den måde at
udnytte ressourcerne bedst muligt.

127

128

UDFORDRING III:
Svag efterspørgsel

Offentlige
bygherrer kan
drive udviklingen

#052
Offentlige bygherrer bør være drivere
af udviklingen af cirkulært byggeri.
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#053
Offentlige bygherrer bør være drivere
af udviklingen af cirkulært byggeri.
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UDFORDRING III:
Svag efterspørgsel

#054
Bygherrerne bør være langt mere modige.
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#055

I de offentlige udbud bør krav om totalomkostninger og livscyklusberegninger
anvendes som det primære økonomiske
tildelingskriterium.
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UDFORDRING III:
Svag efterspørgsel

#056

I de offentlige udbud bør det indføres,
at der vælges den løsning, der indeholder
mest genanvendt materiale/har højeste
genanvendelsespotentiale ved tilnærmelsesvist samme pris/omkostning.
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#13 … at der udvikles et standardiseret digitalt og frit

UDFORDRING IV:
Teknologisk gab

Et cirkulært marked for byggeri i Danmark indebærer nye
teknologier til at håndtere det brugte materiale. Disse
teknologier er endnu ikke udviklede og indarbejdede
i produkter og ydelser, hvilket hæmmer genanvendelse
og genbrug.

tilgængeligt bygningspas, samt en produktdatabase for

UDFORDRING IV:
Teknologisk gab

Regeringens Advisory Board anbefaler:

leverandører med digitale oplysningsblade for byggevarer. Desuden bør Dansk Standard arbejde for at etablere

og drive et sekretariat for udvikling af en international

standard for produktpas. Standardiserede bygnings- og

produktpas vil sikre, at viden om indholdet kan oprethol-

des og spores, hvilket gør det billigere at vedligeholde, reparere og renovere, samt gør det muligt at få mere værdi

ud af materialer og produkter i forbindelse med genbrug

og genanvendelse. Bedre identifikation af problematiske

stoffer vil fremme et godt indeklima og reducere de nega-

tive miljøpåvirkninger ved at muliggøre øget genbrug og

genanvendelse, samtidig med at affald med problematiske stoffer i højere grad bliver deponeret.  >>
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cielle miljømærker (Svanen og Blomsten), så de har øget

fokus på cirkularitet, og udvikler nye miljømærkekriterier

UDFORDRING IV:
Teknologisk gab

#19 … at regeringen videreudvikler de eksisterende offi-

for flere tjenesteydelser. Desuden bør der iværksættes en

indsats for at fremme udbredelsen af miljømærker inden

for produktområder, hvor markedsandelen er begrænset,

og der bør igangsættes en oplysningskampagne om, at

miljømærkerne understøtter cirkulær økonomi. Denne

indsats vil give danske virksomheder bedre muligheder

for at markedsføre cirkulære løsninger og give forbrugerne bedre mulighed for at vælge cirkulære produkter. En

øget udbredelse af miljømærker vil sikre et mindre mil-

jømæssigt fodaftryk og positive samfundsøkonomiske

konsekvenser bl.a. som følge af mindre skadelig kemi.
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UDFORDRING IV:
Teknologisk gab

Data på
brugte
materialer

#057

Alle nye byggeelementer bør have et
digitalt og fysisk ”materialepas”/en brugsanvisning til, hvordan elementet dekomponeres og hvilke materialer, det består af.
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#058

Alle nye bygningselementer bør kunne
dekomponeres, så materialerne kan genanvendes.
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#059

Der bør udvikles en app, der kan hjælpe
med at klassificere materialer, når en bygning rives ned/tages ned – den vil kunne
inspirere brugeren til at handle bæredygtigt.
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UDFORDRING IV:
Teknologisk gab

#060
Der bør udvikles redskaber til at måle
graden af cirkularitet både for materialer
og for byggerier.
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#061

Det bør gøres meget lettere af deklarere
brugte byggematerialer med anerkendte
mærkningsordninger, så byggematerialernes ydeevne, kvalitet og overholdelse af
relevant lovgivning fremgår. Ca. 70 pct. af
alle byggematerialer er f.eks. CE-mærkede
for at kunne sælges på det europæiske
marked. Meget få genbrugte produkter er
CE-mærkede.
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UDFORDRING IV:
Teknologisk gab

#062

Brugte byggematerialer bør enkelt kunne vurderes af tredjepart med henblik på
mærkning af transparens, sporbarhed og
dokumentation.
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#7 … at der afsættes nye midler til cirkulær økonomi

UDFORDRING V:
Utilstrækkelige
rammevilkår

Lovgivningen i Danmark forhindrer ikke direkte cirkulært
byggeri, men manglende incitamenter og fokus fra lovgivernes side er med til at hæmme udviklingen af det cirkulære byggeri af den simple årsag, at en linæer produktion
er billigere end en cirkulær, indtil råvaresituationen gør
genanvendelse nødvendig.

152

gennem flerårige bevillinger til bl.a. Innovationsfonden, Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrati-

UDFORDRING V:
Utilstrækkelige rammevilkår

Regeringens Advisory Board anbefaler:

onsprogram og Markedsmodningsfonden, mens de

eksisterende støtteordninger og forskningsbevillinger

screenes med henblik på at integrere cirkulær økonomi

heri. Gennem samarbejdet mellem virksomheder og

forskningsinstitutioner sikres det, at forskningen resulterer i løsninger, der nemt kan omsættes til praksis og

derved accelerere omstillingen til cirkulær økonomi og

bidrage til vækst, beskæftigelse og eksport af cirkulære teknologier og løsninger. >>

153

#12 … at der fra 2020 indføres et oplysningskrav på alle

kulær investeringsfond i privat regi eller under Vækst-

nybyggerier, der bl.a. omfatter information om materi-

videre have mulighed for at tilbyde egenkapital samt

genanvendelige materialer, samt mængden og antallet

fonden. Danmarks Grønne Investeringsfond bør endgarantier og generelt øge udlånet. Der bør samtidig

udvikles nye finansielle instrumenter målrettet cirkulæ-

aleindhold, mængden af genbrugte, genanvendte og

af uønskede stoffer, der indgår i bygningen. Fra 2020

bør der indføres en frivillig bæredygtighedsklasse, der

re virksomheder. Til sammen vil det bidrage til at styrke

bør danne grundlag for en obligatorisk bæredygtig-

mere effektiv brug af den eksisterende kapital og øget

i bygningsreglementet bør sikre øget produktivitet i

finansieringen af de cirkulære virksomheder gennem

tiltrækning af kapital tilcirkulær økonomi.

UDFORDRING V:
Utilstrækkelige rammevilkår

#8 … at undersøge mulighederne for at etablere en cir-

hedsklasse fra 2025. Større fokus på cirkulær økonomi

byggeriet, færre omkostninger ved renovering og vedligehold, mindsket indvinding af nye råvarer, mindre

CO2-udledning og bedre indeklima, eksternt miljø og

arbejdsmiljø. >>
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forretningsmodeller mellem virksomheder, at styrke

vejledningen til virksomheder om gældende regler for

vedr. klassificering af affald og genanvendte råvarer mv.

hos én myndighed, at arbejde for internationale kriterier

deling, at vejlede offentlige institutioner til i højere grad

for affaldsfasens ophør, og at indføre et styrket og risi-

miske bundfradrag under forudsætning af, at man beta-

og forudsigelige afgørelser, mere fair konkurrence på

at udnytte overskudskapacitet og indføre deleøkono-

kobaseret affaldstilsyn. Ved at skabe mere ensartede

ler skat via en digital indberetning. Gennem vejledning

tværs af kommunegrænserne, og ved at give virksom-

i højere grad blive genstand for værdiskabende dele-

i landet, vil man øge genanvendelsen og skabe et mere

og økonomiske incitamenter vil overskudskapaciteten
økonomiske aktiviteter.
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#25 … at samle administrations- og tilsynsopgaverne

UDFORDRING V:
Utilstrækkelige rammevilkår

#20 … at igangsætte pilotforsøg vedr. deleøkonomiske

hederne mulighed for at håndtere affald ens alle steder

velfungerende marked for affald og genanvendte råvarer, der forbedrer businesscasen for genanvendelse.
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UDFORDRING V:
Utilstrækkelige rammevilkår

Overblik
over brugte
byggematerialer

#063

Der er et behov for, at nogen skaber
overblik over materialestrømmene fra hele
byggeindustrien i Danmark.
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#064

Der bør oprettes centrale materialebanker
over byggematerialer. Kommuner, stat og
regioner har det formelle ejerskab over en
meget stor andel af bygningskomponenter.
Derfor bør de understøtte, at der oprettes
opmagasineringspladser til disse materialer,
som indsamles og kan genbruges.
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#065

Der bør udvikles databaser over nedtagne bygningselementer, som kan genanvendes i nye bygninger.
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UDFORDRING V:
Utilstrækkelige rammevilkår

Flere
eksperiment er,
tak!

#066

Der skal øremærkes midler til eksperimenter på samme måde som Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Realdania har øremærket midler
til Circle House. Og eksperimenternes
resultater bør kommunikeres.
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#067
Vi skal have et Circle House 2.0. Med
genbrugte materialer.
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Folketinget skal øremærke en pulje
med udviklingskroner, så den enkelte bygherre ikke løber hele risikoen ved at bygge
cirkulært.
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#069

UDFORDRING V:
Utilstrækkelige rammevilkår

#068

Re- og upcycling af byggematerialer
bør industrialiseres. Industrien har brug for
hjælp til at udvikle nye metoder, produkter,
forretningsmodeller. Der bør øremærkes
midler og tilvejebringes kompetence til at
hjælpe.
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UDFORDRING V:
Utilstrækkelige rammevilkår

Indførelse
af flere
lovkrav

#070

Alle nye bygningselementer bør bestå
af renest muligt råmateriale, så elementerne efter endt brug fortsat overholder
gældende lovgivning. Vi vil jo ikke genbruge asbest f.eks.
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#072

UDFORDRING V:
Utilstrækkelige rammevilkår

Det burde gøres
lovpligtigt, at alle
nedrivere afleverer en vis andel
af deres “affald”
til up-cycling/
direkte genbrug.

Det burde gøres lovpligtigt, at alle offentlige projekter indeholder en vis andel
genbrugsmaterialer.
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KONSTRUKTION
UDSLIP TIL
DEPONERING

RIA
MATE LER

G

GE
RNT NBRU
TE

Indarbejd cirkulære principper i gældende lovgivning, certificering og praksis
fremfor at skabe ny lovgivning.

BRUG AF
PRODUKTER

IN

#073

PRODUKTION AF AFFALD TIL DEPONERING
MÅL: 85% REDUCTION AF AFFALD TIL
DEPONERING INDEN 2030

PRODUKTION
AF MINERALULDS
PRODUKTER

UDVINDING AF
GÆNGSE MINERALER
LANG
LEVETID

EKSTERNT
GENBRUG OG
UPCYCLING

UPCYCLEDE SEKUNDÆRE
MATERIALER FRA
ANDRE INDUSTRIER
UDSLIP TIL
DEPONERING
RENNOVATION/
NEDRIVNING

TAKE BACK SERVICE
MÅL: SERVICE I 30 LANDE
INDEN 2030
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UDFORDRING V:
Utilstrækkelige rammevilkår

#074

Rammebetingelser i lovgivningen bør
tilgodese nytænkning.
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#075

UDFORDRING V:
Utilstrækkelige rammevilkår

production
waste

Ressourcekortlægning kunne gøres
lovpligtig i udbudsloven.

new
product

new
product

raw materials

customer’s
business

convert
A/S

raw materials

customer’s
business

convert
A/S

raw materials
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customer’s
business

reused
materials
reused
materials

convert
A/S
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#076

Skærp bygningsreglementets ordlyd,
så genbrug og ressourcebesparelse bliver endnu klarere. Det kunne f.eks. gøres
ved at stimulere, at en vis del af nyt byggeri bruger genbrugte materialer.
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UDFORDRING V:
Utilstrækkelige rammevilkår

#077

Lad lovgivningen favorisere cirkulært
byggeri – f.eks. ved at halvere momsen på
materialer der genanvendes ved re- eller
upcycling.
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#078
Sæt højere afgift på byggeaffald.
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#079

UDFORDRING V:
Utilstrækkelige rammevilkår

Life Circle
Analysis bør
være lovpligtigt
i nybyggeri med
en værdi på mere
end 500.000 kr.

Life Circle Analysis bør være lovpligtigt
i nybyggeri med en værdi på mere end
500.000 kr.
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#080

Lovgivningen skal sikre, at brugte byggematerialer lettere kan opnå tilstrækkelig
godkendelse (mærkning) til at kunne indgå
i industrielt byggeri.
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UDFORDRING V:
Utilstrækkelige rammevilkår

#081

Lovgivningen bør give incitamenter til
at bruge særlige miljøvenlige materialer.
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UDFORDRING V:
Utilstrækkelige rammevilkår

#082

Det bør være lovpligtigt at have materialepas på byggeprodukter, hvoraf det
fremgår hvordan produkterne kan dekomponeres og materialerne genbruges.
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UDFORDRING V:
Utilstrækkelige rammevilkår

#083

Rammer for anlægssummen – f.eks. i
Almenboligloven – bør tilpasses, så den
tager højde for de besparelser, der vil
være i driften ved at bygge cirkulært/totaløkonomisk.
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UDFORDRING V:
Utilstrækkelige rammevilkår

#084

Byggelovgivningens fokus på ressourcebesparelse og totaløkonomi bør vægtes
højere, for herigennem at stimulere det cirkulære byggeri. Der er i dag en manglende
implementering af Byggelovens intentioner
om besparelse af ressourcer samt inddragelse af totaløkonomiske hensyn.
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#085

Bygherren skal have ansvar for en plan
for nedtagning og sikre, at der ligger en
konkret redegørelse for et byggeriets
nedtagning ved opførelsen. I Holland står
man f.eks. til ansvar for en bygnings nedtagning.
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#086

Skærp kemikalierestriktioner på bygningskomponenter, som man har gjort for
elektronikprodukter, så muligheden for
genanvendelse bliver større. Og så materialerne samtidig er sundere for mennesker og natur.
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UDFORDRING V:
Utilstrækkelige rammevilkår

Behov
for politisk
retning

#087

Cirkulært byggeri bør indarbejdes i kommune- og lokalplanerne.
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UDFORDRING V:
Utilstrækkelige rammevilkår

#088
Sørg for at udvikle en frivillig bæredygtighedsklasse for cirkulært byggeri.
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UDFORDRING V:
Utilstrækkelige rammevilkår

#089
Politiske beslutninger skal være mere
langsigtede (50 år frem)
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#090

Afsæt midler til at støtte udviklingen
af materialebørser, hvor byggematerialer
med materialepas registreres og sælges.
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#091

Identificer standarder for genbrugsprodukter.
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UDFORDRING V:
Utilstrækkelige rammevilkår

#092
Skab historie: Gør Danmark til et foregangsland inden for cirkulær økonomi.
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#093

Etabler en database (Som BYG-ERFA)
over mulige praktiske løsninger til at
indarbejde cirkulært byggeri. Denne bør
være tilgængelig for arkitekter, rådgivende
ingeniører, entreprenører og bygherrer og
tjene som inspiration til f.eks. design for
adskillelse af råhuset.
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UDFORDRING V:
Utilstrækkelige rammevilkår

#094

Der skal udvikles incitamenter, der
tilskynder bygherrer til at tænke langsigtet. Man kunne eksempelvis ’støtte’
udviklingen af en cirkulær økonomi ved at
give tilladelse til, at der bygges én procent
mere på en byggegrund, såfremt byggeriet designes for disassembly til fremtidig
genanvendelse. På samme måde kunne
man tillade, at grunde bebygges med
yderligere én proces, såfremt mindst 30%
af nybygningen udføres med genanvendte materialer (f.eks. mursten). Det vil styrke
businesscasen for cirkulært byggeri
betragteligt – uden at påføre samfundet
omkostninger.
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UDFORDRING V:
Utilstrækkelige rammevilkår

#095

Byggenormerne skal tilpasses, så de
fremmer muligheder for genanvendelse.
Eksempelvis skal kravene til brug af stærk
og meget cementholdig mørtel i murværk
begrænses til bærende murværk. Mere
end 80% af det murværk, der bygges i
dag, er kun til pynt. Denne del ville være
fornuftig at opbygge med kalkmørtel, der
muliggør genanvendelse.
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UDFORDRING V:
Utilstrækkelige rammevilkår

#096

Der bør udarbejdes og udbredes officielt anerkendte analyser af, hvad værdien
af materialerne i f.eks. en villa eller en lejlighed er om 50 år, hvis den er en materialebank vs. et nedrivningsproblem.
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#097-#101
Hvad synes du?
#097:

#098:
#099:
#100:
#101:
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#101

Bogen er udarbejdet af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar
(FBSA) ved Tine Lange, Responsible Assets // Projekt Circle House
Billeder udlånt af 3XN & iStockphoto
Grafisk design // www.workofheart.com
Bogen er trykt på Cocoon Offset fremstillet af 100% genbrugsfibre,
afsværtet og bleget i en klorfri proces. Cocoon er FSC-certificeret
og mærket med EU-blomsten. Det er aldersbestandigt i henhold til
ISO 9706 og producenten er ISO 14001 certificeret. Miljørapporten
(PaperProfile) er tilgængelig på www.antalis.dk
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