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MaterialeVærket
• Forretningsmodeller 
for lokal produktion af bygge-
materialer
• Netværksaktiviteter for at lære 
selvbygger om at bygge bæredygtigt

POTENTIALE for genanvendelse af 
BYGGEMATERIALER
Potentiale udbud og potentiale 
efterspørgsel af genbrugte- og 
genanvendte byggematerialer på 
Bornholm 

NEDRIVNINGER
SOM LÆRINGSCASES

Igennem selektiv nedrivning af 3 
bygninger
 Erfaringer
 Dataindsamling

III

OPBYGNING AF 
GENANVENDELSESKULTUR

II

NETVÆRK FOR EN GRØNNERE 
OG MERE CIRKULÆR BYGGERI

Symbioser •  Offentlige-private 
partnerskaber • 
Grønne forretninger

MAKERSPACE
For borgere og iværksætter

ERFARINGS KATALOG FOR ANDRE 
KOMMUNER
Værktøjer, metoder og
paradigmer

I

BYG360⁰ AKTIVITETER



NEDRIVNINGER som 
LÆRINGSCASES

MATERIALEVÆRKET
(LAG/LDP)

ANALYSE af potentiale for genanvendelse 
af byggematerialer på Bornholm

OPBYGNING AF 
GENANVENDELSESKULTUR

ERFARINGSKATALOG

2018 2019 2020 2021

PARCK 
ophør:

31/1-21

BYG360⁰ TIDSPLAN

GRØNT BYGGERI 
NETVÆRK BORNHOLM



NEDRIVNINGER SOM LÆRINGSCASES

Nedrivning af 3 private fældefærdige land-
ejendomme som finansieres af Nedrivningspuljen.
I alt 1333 m².

• Ressourcekortlægning af 17 materialefraktioner 
som en del af udbudsmateriale

• Dialog med entreprenører
• Dataindsamling pr. fraktion: Mængder, miljødata, 

udnyttelsesgrad, omkostninger.



NEDRIVNINGSDATA 

DATA PR FRAKTION:
1. MÆNGDER / UDNYTTELSESGRAD
2. OMKOSTNINGER
3. MARKEDSVÆRDI
4. CO₂ BESPARELSE
5. PÅVIRKNING AF AFFALDSHIERARKI
6. BEVARINGSVÆRDI

skalering 
af data

KVANTITATIV
POTENTIALE FOR

GENBRUGSMATERIALER
PÅ BORNHOLM



ANALYSE:

POTENTIALE FOR CØ I BYGGERIET PÅ BORNHOLM 

Delrapport 1
Kvantitativ potentiale for behov af genbrugsmaterialer til byggeriet på Bornholm.
Potentiale for efterspørgsel: Bygningsbestand, byggeriets omfang, bygge- og 
anlægsbranche
Potentiale for udbud: Kvantitativ potentiale for genbrugsmaterialer på Bornholm med 
data fra skalering af nedrivningscases

Delrapport 2
Tekniske, økonomiske, lovgivningsmæssige og kulturelle/adfærdsmæssige muligheder 
og udfordringer i forbindelse med øget genbrug og genanvendelse af byggematerialer.

ERFARINGSRAPPORT
Erfaringsopsamling, paradigmer, metoder og værktøjer til, hvordan andre kommuner 
kan fremme øget genbrug og genanvendelse af byggematerialer, med fokus på især 
landkommuner. Anbefalinger til det videre arbejde.



GRØNT BYGGERI NETVÆRK BORNHOLM
- Et netværk for en grønnere og mere cirkulær byggeri
- Netværket er dannet som en del af projekt BYG360⁰

Symbioser ▪ Offentlige-private partnerskaber ▪ Grønne forretninger

Om netværket
Grønt Byggeri Netværk er et åbent tværfagligt 
forum, for aktører der arbejder med bæredygtighed 
og cirkulær økonomi omkring byggeri og 
byggematerialer på Bornholm.

Netværkets MÅL
At fungere som en platform for offentlig-privat 
innovation omkring at bygge bæredygtigt med nye 
forretningsmodeller for øje. 

1. Netværksmøde 13. november 2019

2. Netværksmøde 11. februar 2020

MOTIVATION  - MOMENTUM
1. netværksmøde: 38 deltager
2. netværksmøde: 36 deltager
Gennemgående: 15 deltager.
2 til 3 netværksmøder mere i 2020 



GAMLE MURSTEN BORNHOLM Aps
Stiftet d. 7. maj 2020.

• CE-mærkning

• 85 tons murstenene fra 
nedrivninger under 
BYG360⁰

• Langvarende aftale med 
BOFA om løbende 
leverance af genbrugte 
mursten fra 
genbrugspladser

• Gl Mursten Bornholm 
skal bidrage til PARCK 
med projektets 
murstenenes 
sporingsdata

• Gl Mursten Bornholm 
bliver en del af Grønt 
Byggeri Netværk 
Bornholm



NY ERHVERVSDRIVENDE FORENING
REPA: Center for regenerativ produktion og arkitektur
Stiftet d. 2. marts 2020. REPA

består nu af 6 frivillige 
professionelle: arkitekt, 
innovationskonsulent, 
bygningsrådgiver, 
bygningsingeniør, 
snedkervirksomhed, 
tømrevirksomhed.

REPA overtager 
MaterialeVærkets aktiviteter 
fremover, herunder 
MakerSpace – aktiviteter til 
selvbygger, offentlig 
tilgængelighed

REPA skal fremadrettet 
arbejde med udvikling af 
bæredygtige byggeløsninger 
på Bornholm

REPA er selvfølgelig en del af 
Grønt Byggeri Netværk 
Bornholm

www.materialevaerket.dk
(hjemmeside under udarbejdelse)

http://www.materialevaerket.dk/
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BYG360⁰s EFFEKTER PÅ VÆRDIKÆDEN indtil nu



UDFORDRINGER OG LÆRINGSPUNKTER
-

KONKRETE LÆRINGSPUNKTER

Erfaringer vedr. offentlige-
private samarbejder

Projektlager
Nabo til Bornholms største 
genbrugsplads – ved BOFA’s
hovedkontor og Affaldstårnet. 

Fysisk synergi 



Erfaringer vedr. offentlige-private 
samarbejder

Udbud af private  nedrivninger med statslig tilskud
Hensyn til projektformål: At opnå bedst muligt 
skånsom nedtagning samt dataindsamling af god 
kvalitet.

Vilkår i BYG360⁰:
• Midler til ekstra sortering finansieres 100% af  

nedriningspuljen.
• Ikke fordyre bygherrens egne omkostninger

Løsning: 
To adskilte priser:
1 for den almindelige nedrivning (tilskudsberettiget)
1 for ekstra sortering.
Særlige betingelser for ekstra materialesortering.

Evaluering.

UDFORDRINGER OG LÆRINGSPUNKTER
-

KONKRETE LÆRINGSPUNKTER



Erfaringer vedr. offentlige-private 
samarbejder

Afsætning af materialer fra nedrivningscases
Hensyn til projektformål: Skabe bindeled mellem værdikædens 
aktører og hermed fremme den cirkulære omstilling.

Vilkår i BYG360⁰:
• Murstenene krævede yderligere rensning
• Kommunen ønskede ikke at påtage sig salgsopgave

Løsning:
Åben annoncering med henblik på samarbejde med privat 
virksomhed.
Fast aftale med BOFA om murstensleverance.
Sporing af materialestrømmen frem til salg.

Evaluering.

UDFORDRINGER OG LÆRINGSPUNKTER
-

KONKRETE LÆRINGSPUNKTER



Volumen af ensartede materialer til rationel produktion
• Større databank, gennemsigtig platform.
• Afsætning på tværs af kommunegrænser
• Mere In situ byggeri?

Vedvarende indsatser for mere selektiv nedrivning
• Mere og bedre dataindsamling
• Kommunale krav for skånsom nedrivning
• Forsat ændring af mindset

Skabe efterspørgsel
• Vedvarende partnerskaber mellem materialeproducenter og 

udførende virksomheder/ bygherre – kooperative samarbejdsmodeller
• Søge mulighed for demonstrationsprojekter
• Bæredygtige principper for kommunalt byggeri

Bedre fælles rammer
• Gennemskuelige og agile standarder for byggesagsbehandling
• Behov for nye tekniske løsninger: rum til eksperimentelt byggeri.
• Sammentænkning af planer på tværs: Klimaplan, Affaldsplan, 

udviklingsplaner, Agenda 21 plan.

UDFORDRINGER



BYG360⁰
- Bornholm som test ø for en cirkulær værdikæde 
for byggematerialer.

Selektiv nedrivning:
• Forbedre datagrundlag (kvantitativ og kvalitativ)
• Lokal vidensopbygning
• Kommunen som bygherre
• Dele erfaringer og etablere samarbejder med andre 

kommuner

Grønt Byggeri Netværk Bornholm og forening REPA:
• Vidensdeling og vilje for at ændre mindset, med 

kommunen som facilitator.
• Systemisk tankegang, hele værdikæden rundt
• Mulighed for nye partnerskaber, innovation og grøn 

vækst

SKALERING OG IMPACT



Anbefalinger

Til kommuner og regioner:
• Systemisk tankegang skaber forandringer
• Afprøve metoder dér, hvor det giver mening allerede nu -

skab resultater.
• Behov for fælles indsats på tværs af kommuner –

sporbarhed, volumen

Til det nationale niveau:
• Åbne op på lokale klyngesamarbejde under 

erhvervsfremmestyrelsens kommende nationale 
erhvervsklynger.

• Anerkendelse af kommunernes rolle som ”fødselshjælper” i 
den systemiske CØ arbejde.

• Krav til kommuner om lokale, målbare CØ delmål / 
handleplaner, som kobler affaldsområde med udvikling.

• Ensartede metoder for selektiv nedrivning på tværs af 
kommuner

SKALERING OG IMPACT

Bornholm uden affald i 2032
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