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Industriel recycling 
til byggeriet 

Ved industriel fremstilling af 

produkter forudsætter det, at der er 

en efterspørgsel efter et bestemt 

produkt. Efterspørgslen begynder en 

proces, hvor efterspørgslen forplanter 

sig baglæns i forsyningskæden.  Som 

eksempel kan efterspørgslen på en 

bæredygtig bygningsplade resultere i, 

at der skal udvikles en  plade af brugt 

pap. Pap vil derefter blive genstand 

for etablering af en ny forsyningskæde 

fra genbrugspladser til kunden /  

byggepladsen



UDFORDRING 1
Generisk forretningsmodel for affald til byg. 

Udfordringen er at udvikle en generisk forretningsmodel for at genanvende  

erhvervsaffald, så det kan bruges til nye bygningskomponenter. 

Her tænkes på en industrialiseret proces fra indsamling af erhverveaffald / 

spild i forsyningskæder, der kan dække et industrialiseret behov. 

Bygningskomponenter kan være beslag, bygningsplader, gulve, isolering, 

kloakrør, tagrender og meget andet. 

Skabe grundlag for den volume, som er nødvendig for 
industriel anvendelse.

Identificer stakeholders i 
transformationen fra affald til produkter

Giv et overslag over de nødvendige 
investeringer, der skal til for at skabe en 
fabrik, forsyningskæde eller lignede. 

Beskriv  eller tegn en skitse over en 
produktionslokation. 

Beskriv eller tegn en mulig forsynings- og 
værdikæde.

O
BJECTIVES



UDFORDRING 2
Forretningsmodel fra affald til gulv 

Udfordringen er at udvikle en generisk forretningsmodel for genanvendelse 

af brugte gulvmaterialer til nye.  

Her tænkes på en industrialiseret process fra indsamling af brugte gulve 

og/eller andet erhverveaffald, der kan dække et industrialiseret behov. 

Gulve kan  f.eks. være lavet af træ, linoleum, vinyl m.m. 

Vurder det materialeflow og mængde,  der er 
nødvendig for en industrialiseret produktion og en god 
businesscase.

Identificer stakeholders i 
transformationen fra affald til produktet.

Giv et overslag over de nødvendige 
investeringer, der skal til for at skabe en 
fabrik, forsyningskæde eller lignede. 

Beskriv  eller tegn en skitse over en 
produktionslokation. 

Beskriv eller tegn en mulig forsynings- og 
værdikæde.

O
BJECTIVES



UDFORDRING 3
Forretningsmodel på genanvendelse 
af industrielt plast
Udfordringen er at udvikle en generisk forretningsmodel for genanvendelse 

af industrielt plast . Her tænkes på en industrialiseret proces fra indsamling 

af plast fra produktioner, byggepladser, plastrør, etc. til fremstilling af nyt 

plastgranulat. 

Forretningsmodellen kan  være et retursystem for plast,  

indsamlingslogistik, pantsystem, brugt plat til nyt granulat osv.  

Vurder det materiale flow og mængde  der er 
nødvendig for en industrialiseret production og en god 
businescase  

Identificer stakeholders i 
transformationen fra affald til produktet

Giv et overslag over de nødvendige 
investeringer, der skal til for at skabe en 
fabrik, forsyningskæde eller ligende. 

Beskriv  eller tegn en skitse over en 
produktionslokation. 

Beskriv eller tegn en mulig forsynings- og 
værdikæde.

O
BJECTIVES



HVORFOR INDUSTRIEL GENANVENDELSE TIL BYGGERI?
Genbrug af affald til produktion af nye produkter afventer stadig 
det kommercielle gennembrud. Indtil videre foregår det kun i lille 
skala og hovedsageligt i meget afgrænsede forretningsområder 
med sjældne materialer af høj værdi - men i små mængder. 
Årsagen er ikke så meget teknologisk. Vi har allerede en masse 
både grundlæggende og avancerede teknologier til at sortere og 
omdanne affald til nye produkter. Årsagen er for det meste 
strukturel. På den ene side er der en efterspørgsel efter 
affaldsbaserede materialer til nye produktioner drevet af en 
voksende forbrugerbevidsthed om ansvarligt forbrug, og på den 
anden side er der et rigeligt udbud af affaldsmaterialer, der kan 
omdannes til nye ressourceinput til produktionen. Men 
udbudssiden og efterspørgselssiden er afbrudt. Både af uvidenhed 
om hinandens aktiver og behov og af logistiske udfordringer, der 
får udbuddet til at opfylde efterspørgslen

En anden udfordring er skalaen. For at gøre det økonomisk 
gennemførligt, skal det skaleres op fra hovedsageligt en 
håndværks-unica-produktion til en industrialiseret 
masseproduktion. I byggesektoren er der et stort materialeflow. 
35 % af alle materialer, der anvendes til produkter, bruges til 
fremstilling af byggekomponenter, ligesom byggesektoren står for 
35 % af alt det producerede affald. Det gør det til en optimal 
sektor at bruge som case for udvikling af en metode til at 
industrialisere omdannelsen af affald til nye produkter. På grund af 
sin størrelse vil et kommercielt gennembrud for genanvendelse af 
affald i industriel skala inden for denne sektor have en enorm 
indflydelse på mængden af affald, der reduceres og genbruges. 
Når først modellen for industrialisering af genanvendelse er 
udviklet til denne sektor og den effekt, den har vist i det virkelige 
liv, er det let bagefter at adoptere den i andre sektorer.
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HVORFOR INDUSTRIEL GENANVENDELSE TIL BYGGERI?

1.800
milliarder årligt anslås at 
være de potentielle 
økonomiske fordele ved 
overgangen til en cirkulær 
økonomi i 2030 for 
Europas mobilitets-, 
fødevare- og 
byggesektorer. 
Kilde: Growth within: A 
circular economy vision 
for a competitive Europe 
2015

35%
af alle materialer i 
verdenen, målt i vægt, 
bruges i byggebranchen.
Kilde: Deutsche Bank 

research 2013

27%
af alt affald I Danmark 
kommer fra renovering og 
nedbrydning i 
byggebranchen.

Kilde: Dakofa Vidensbank

2027
er året, hvor Region 
hovedstaden vil løbe tør 
for grus og sten fra let 
tilgængelige råstofkilder. 
Kilde : Niras, Projection of 

raw material consumption

32%
vurderes at være Europas 
besparelse i ressourcer i 2030 
eller er estimatet for Europe’s
besparelse i ressourceforbrug 
i 2030 eller 600.000 millioner 
euro i forhold til I dag, takket 
være en cirkulær økonomisk 
vision
Ellen MacArthur Foundation, 
McKinsey Center of Business 
and Environment, SUN, 
Growth Within: A circular
economy vision for 

competitive Europe 2015.
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