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 Der er et kæmpe uudnyttet potentiale 
for reduktion af negative påvirkninger på miljø 
og klima fra tekstilproduktionen, i at gøre 
tekstilindustriens værdikæder cirkulære. Det kan 
gøres ved at skabe nye samarbejdsrelationer 
mellem offentlige og private aktører. 

Kommuner og regioner kan gå forrest og bruge 
deres indkøb til at efterspørge nye produkter og 
services hos markedet. Den store volumen i de 
offentlige indkøb kan præge markedet, hvis der 
for eksempel stilles krav om bæredygtighed og 
cirkularitet i de offentlige udbud. 

Ved at stille krav i tekstiludbud, medvirker den 
offentlige sektor til, at markedet bevæger sig i en 
bæredygtig og cirkulær retning. Gennem fælles 
krav til cirkularitet, kan en samlet offentlig sektor 

tage et fælles grønt ansvar og sende et stærkt 
signal til markedet. 

I projektet Partnerskab for Cirkulære Kommuner 
har Københavns Kommune og Region 
Hovedstaden i samarbejde med blandt andre 
CBS, CONCITO og Gate 21 undersøgt, hvordan 
offentlige indkøb af tekstiler kan understøtte 
en cirkulær omstilling af tekstilindustrien.  
Resultaterne af arbejdet er samlet i dette 
Roadmap, som indeholder aktiviteter, der kan 
igangsættes for at understøtte omstillingen. 
Indsatserne er udviklet med bidrag fra PlanMiljø.

Roadmappet skitserer tre indsatser frem mod 
2025, der vurderes som væsentlige for at opnå 
cirkularitet i anvendelsen af tekstiler i den 
offentlige sektor. 

Introduktion
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 Som en del af projektet er de nuværende 
og fremtidige indkøbsbehov for offentlige 
indkøb af arbejdsbeklædning og andre tekstile 
produkter, herunder produktkategorier og 
volumen, analyseret. 

De største varegrupper er typisk bukser og 
T-shirts, som er arbejdsbeklædning på tværs 
af forvaltninger i Københavns Kommune og 
på hospitalerne i Region Hovedstaden. Nogle 
tekstiler er ejet af kommunen og regionen, mens 
andre er lejet. For regionen er der tale om et 
særligt stort forbrug af engangstekstiler, cirka 
500 tons om året, hvoraf engangskitler er en 
særlig stor varegruppe. 

Der har været fokus på sundhed og miljø- og 
kemiforhold, som har trukket i en grønnere

retning. Men tekstiler indkøbes fortsat ud fra et 
lineært princip, og der er i dag ikke strukturerede 
indsatser for cirkularitet i Københavns Kommune 
og Region Hovedstaden. Der ses dog i stigende 
grad indsatser for indkøb af cirkulære tekstiler. 

Den primære klimapåvirkning fra tekstiler ligger 
i produktions- og brugsfasen. Der er derfor store 
potentialer i initiativer som understøtter at der 
bruges færre tekstiler, samt at miljøpåvirkningen 
fra brugsfasen nedbringes. 

Dette kan blandt andet gøres gennem  
forlængelse af levetid, undersøgelse af 
materialesammensætninger, vaskeprocesser 
potentialer for genanvendelse og genbrug og 
flytning af forbrug fra engangstekstiler til 
tekstiler til flergangsbrug. 

Der indkøbes  108 tons tekstil i Region Hovedstaden og Københavns 
Kommune årligt, ekskl. tekstiler på serviceaftale. Det har en estimeret 
udledning på 3920 tons CO2e, svarende til udledningen fra 2000 
danske personbiler om året. Det er produktions- og vaskeprocesser 
der bidrager med den største klimapåvirkning. 

- PlanMiljø

Kortlægning af tekstilforbrug
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Til udarbejdelsen af dette roadmap har PlanMiljø 
udregnet baseline for klimapåvirkningen fra 
det nuværende tekstilindkøb i Københavns 
Kommune og Region Hovedstaden, samt 
reduktionspotentialerne ved tiltag for cirkularitet. 
Resultaterne inddrages løbende. 

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at 
klimapåvirkning er hovedfokus i dette roadmap. 
På trods af dette, kan cirkulære indkøbskrav, som 
ikke giver store klimagevinster, have signifikante 
positive effekter på andre miljøparametre.



 I Partnerskab for Cirkulære Kommuner har 
dialog med tekstilindustriens mange forskellige 
aktører været en kerneaktivitet. Der er afholdt en 
større, åben workshop til modenhedsvurdering 
og idegenerering, én-til-én markedsdialoger med 
udvalgte leverandører og en National Tekstil 
Challenge i samarbejde med Erhvervsstyrelsen 
gennem crowdsourcingværktøjet Challenge.dk. 

Projektet har derudover søgt efter løsninger, 
der allerede er på markedet eller som er tæt på 
at være færdigudviklede – både på produkt- og 
systemniveau. Det er tydeligt, at genanvendelse 
af tekstile produkter er teknisk muligt, men langt 
fra praktiseret i stor industriel skala. Der er 
meget få produkter på markedet, og nye typer 
af materialesammensætninger har endnu ikke 
fundet vej frem til standardisering. Markedet 

er således på nuværende tidspunkt umodent i 
forhold til at kunne levere cirkulære løsninger i 
den efterspurgte størrelsesorden.

Markedet for cirkulære tekstiler er i udvikling, 
men der er behov for industriel efterspørgsel til 
at skubbe på omstillingen. Den største barriere 
lige nu er at igangsætte en efterspørgsel på 
cirkularitet i industri, der stadig opererer lineært. 
Det kræver derfor, at offentlige indkøbere 
anvender deres indkøbsvolumen til at sende et 
signal til markedet. 

I dette roadmap er der fokus på en større indsats 
for at bruge de fremtidige offentlige udbud, som 
instrument til at motivere og drive udviklingen af
nye løsninger. Vi ser dog samtidig ind i et marked 
præget af usikkerhed, grundet den manglende 

standardisering, som betyder vi fortsat skal være 
omstillingsparate og åbne for helt nye og andre 
løsninger end først planlagt. 

CO2-udledningen fra offentlige indkøb af 
tekstiler er i høj grad påvirket af beslutninger i de 
lande vi importerer fra, hvor blandt andet CO2-
intensiteten i energiproduktionen er med til at 
bestemme et givent produkts CO2e-aftryk. 

Kommuner og regioner kan med deres 
efterspørgsel være med til at fremme nye og 
mindre klimabelastende materialer, grønne 
forretningsmodeller og innovation hos 
leverandører og producenter, der kan medvirke 
til at reducere klima- og miljøbelastningen både 
inden og uden for Danmarks grænser. 

Markedets modenhed
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Den største barriere lige nu er at igangsætte 
en efterspørgsel på cirkularitet i industri, der 
stadig opererer lineært. Det kræver derfor, 
at offentlige indkøbere anvender deres 
indkøbsvolumen til at sende et signal til 
markedet. 
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3Prioriter de inderste cirkler 

De kræver mindst energi og 
fastholder mest af 
materialernes værdi

Vedligehold 
og reparation

Genbrug ved 
videredistribution

Istandsættelse
og udskiftning af 
dele

Genanvendelse 
af materialer i nye 
produkter

Cirkulær økonomi 

Cirkulær økonomi
 

Cirkulær økonomi handler om at producere og 
forbruge på en anden måde, end vi har gjort hidtil. 
Cirkulær økonomi er et brud med den lineære 
måde at producere og forbruge på, hvor råstoffer 
udvindes, forarbejdes til produkter, forbruges og 
smides væk som affald. I stedet er der fokus på 
at fastholde ressourcerne i kredsløbet så længe 
som muligt og på at begrænse – eller i bedste 
fald helt undgå – affald.

Der er tre overordnede strategier i den cirkulære 
økonomi:

Reducer ressourceforbruget. Vælg produkter, 
bygninger og infrastruktur, der er designet til 
mindst muligt energi- og materialeforbrug i 
produktion og drift.

Forlæng levetiden. Design produkter, bygninger 
og infrastruktur med henblik på længst mulig 
levetid, herunder ved at indtænke muligheder for 
at udskifte reservedele, opgradere og reparere.

Luk kredsløbet.  Brug genanvendte komponenter 
og materialer, og sørg for at produkter og 
materialer kan genanvendes, når de har mistet 
deres brugsværdi, for eksempel ved at undgå 
skadelige stoffer og sikre, at produkterne er lette 
at adskille eller lavet af ensartede materialer.

76



 

 Cirkulære tekstiler kan forstås på 
baggrund af affaldshierarkiet. Her har reduktion 
af forbruget, eksempelvis ved forlængelse af 
levetid for de anvendte tekstiler, førsteprioritet. 
Dernæst genbrug i anden form (eksempelvus 
upcycling af metervarer fra kasserede tekstiler til 
nye produkter) og derefter genanvendelse (først 
kemisk i lukket kredsløb, dernæst mekanisk i åbent 
kredsløb). Slutteligt energiudnyttelse og deponi. 
Ved cirkularitet er det målet, at materialerne 
recirkuleres på et så højt niveau i affaldshierarkiet 
som muligt, så længe som muligt. 

På baggrund af dette er der udarbejdet et  
oplæg til vision, mission og reduktionsmål for 
offentlige tekstiler fra Partnerskab for Cirkulære 
Kommuner. Disse kan du læse på næste side. 

Vision, mission og reduktionsmål
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Mission 

- Kontrol over materialeindholdet i indkøbte tekstiler til det offentlige. Dette 

vil åbne op for bedre muligheder for produktion og afsætning af genanvendte 

produkter. 

- Samarbejder på tværs af værdikæden, da cirkularitet for tekstile materialer 

afhænger af, at producenter, forbrugere og slutled samarbejder. - Bidrage til 

udviklingen af tekstil-til-tekstil genbrug og genanvendelse på markedet.   

Vision

En kontinuerlig tilbageførsel af 

ressourcer til den oprindelige 

værdikæde, der medvirker til 

substitution i forbruget af 

virgine ressourcer. Cirkularitet 

i et lukket kredsløb vil reducere 

mængden af tekstilaffald.   

Reduktionsmål 

Et reduktionsmål skal understøtte Paris-aftalens mål om 

at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5°C. 

Dette kræver, ifølge FN’s klimapanel, at den globale 

CO2e-udledning reduceres til nettonul senest i 2050, og 

herefter bliver negativ. Målet kræver desuden, at den 

globale CO2e-udledning reduceres med godt 50 procent i 

perioden 2020 til 2030, hvilket kræver hidtil uset handling. 

Danmark har et klimamål om en reduktion på 70 

procent af udledningerne i Danmark i 2030 i forhold til 

1990. Mange kommuner og regioner har desuden egne 

klimamål, der understøtter det nationale mål.

Omkring 50 procent af klimaaftrykket fra tekstiler 

forekommer i udlandet og især i forbindelse med 

produktionen af produkter. Derfor bør et klimamål 

for indkøb omfatte hele indkøbets klimapåvirkning og 

dermed understøtte den nødvendige globale omstilling, 

hvor det er muligt. 

Et klimamål for offentlige indkøb af tekstiler bør ifølge 

CONCITO reducere klimaaftrykket med 50 procent i 

2030 i forhold til 2020 (eller senest mulige basisår) og 

nettonul i senest 2050. Det anbefales at følge en lineær 

reduktionskurve frem mod 2030 med årlig opfølgning.  



 
 Projektet i Partnerskab for Cirkulære 
Kommuner har resulteret i en vision, mission og et 
reduktionsmål med en halvering af klimaaftrykket 
fra tekstiler i det offentlige i 2030. For at nå 
disse mål, peger vi på tre indsatser, som særlige 
mulighedsrum, der skal forfølges på kort sigt.
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Roadmap

1 Cirkulære indkøbskrav og kriterier

Udvikle og gradvist implementere cirkulære indkøbskrav og kriterier som instrument 

til forandring og motivation til cirkulær økonomi på produkt- og systemniveau. Det 

inkluderer udvikling og adoption af nye udbudskrav som motivation for forandring hos 

leverandører, og sikring af, at disse har den rette indsigt i den ønskede forandring og 

kapacitet til at udføre ændringerne samt levere på kontrakterne i fremtiden.

Senest mulige basisår

3920 tons CO2e

50% reduktion
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2
Test af fremtidens materialer. 

Der findes mange alternative tekstilmaterialer, men der er behov for konkret afprøvning 

og test (inklusiv vask og vedligehold) til at vurdere materialesammensætninger, 

eksempelvis inde for styrke og komfort samt potentiale i forhold til længere levetid, 

genbrug og genanvendelse. Offentlig-privat innovationssamarbejde skal iværksættes 

for at nå til en konkret vurdering af materialernes egenskaber og egnethed til at erstatte 

de tekstiler som benyttes i dag. 

3Egne undersøgelse og politikker

Egne undersøgelser og politikker som støtter op om tekstil-til-tekstil genanvendelse,  

og forlængelse af levetid, herunder fokus på håndtering af egne materialeflows i 

brugsfasen og ved endt brug. Indsatsen kræver en kortlægning af mulighedsrum for 

håndtering og genanvendelse af udtjente tekstiler og potentielle bidrag til direkte 

genbrug i den offentlige sektor. 

2030



 Erfaringer fra projektet viser, at vi 
kan konkretisere vores behov til markedet 
ved at udforme specifikke krav til kommende 
tekstiludbud. Denne indsats går derfor ud på at 
udvikle og modne kriterier og krav for tekstile 
produkter og services, med henblik på at anvende 
offentlig efterspørgsel til at understøtte cirkulær 
økonomi i tekstilsektoren. 

Gennem projektet er første udkast til cirkulære 
krav og kriterier for kommuner og regioner 
udviklet (se bilag 1). Kriterierne er baseret på 
vurderinger af markedets nuværende modenhed 
og den interne kapacitet og processer for 
bortskaffelse af udtjente tekstiler. Kriterierne 
er udviklet i projektgruppen, og er derefter 
gennemarbejdet af udbudskonsulenter i Region 
Hovedstaden og Københavns Kommune. 

Kriterierne er yderligere blevet vendt i dialog med 
relevante aktører i markedet, med det formål at 
få deres bemærkninger til, hvilke krav markedet 
kan imødekomme på nuværende tidspunkt. 

Kravene vil løbende blive tilpasset og valideret 
i takt med kommende tekstiludbud og dialog 
med markedet. Samtidig foreslås det, at krav og 
kriterier fra listen udvælges og tilpasses ved det 
individuelle udbud. På den måde lægger kravene 
op til en dynamisk viderebehandling baseret 
på de enkelte udbud, hvor der tages højde for 
eksisterende forhold og betingelser som gør sig 
gældende fra tidligere kontrakter. 

Det foreslås yderligere, at det bliver undersøgt, 
hvorvidt der med fordel kan oprettes et dynamisk 
indkøbsnetværk for offentlige tekstiler, hvor 

1. Cirkulære indkøbskrav og kriterier
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andre kommuner og regioner kan deltage i 
videreudviklingen af kravene. Det vil sikre bred 
repræsentation og implementering af kravene i 
markedet, hvilket kan sætte yderligere skub på 
udviklingen. Hertil kan det overvejes, at der kan 
udarbejdes fælles indkøb eller indkøbsoptioner til 
konkrete udbud.  
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Der er et stort potentiale i den 
offentlige sektor for at reducere klima- 
og miljøeffekter fra forbrug, både ved 
at stille indkøbskrav og kriterier i udbud 
og ved at ændre praksisser for brug og 
vedligehold af produkterne efter køb.

- PlanMiljø



Mål

 At udarbejde konkret forslag til krav og 
tildelingskriterier for cirkulær økonomi, som kan 
anvendes af offentlige indkøbere i kommende 
tekstiludbud i overensstemmelse med egne 
porteføljer af udbud på tekstile produkter og 
services (se bilag 1). 

 Løbende at videreudvikle, tilpasse og 
implementere krav og kriterier i takt med at 
muligheden byder sig i relevante udbud, inde for 
ny viden og teknologi. 

 At krav til cirkulær økonomi for tekstiler 
opnår bred anvendelse i offentlige udbud på 
tekstilområdet. 

 At kravene anvendes som grundlag 
for at forme nye offentligt-private 
innovationssamarbejder (OPI), hvori der udvikles 
nye metoder og løsninger inden for cirkulære 
tekstiler. 
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Forventet effekt

 PlanMiljø har udført overslagsberegninger 
for CO2e-besparelser, som  nye krav og kriterier 
til cirkularitet og energiforbrug i offentlige indkøb 
af tekstiler, vil afstedkomme. Beregningerne er 
baseret på de samme tre generiske varegrupper 

(uniformer i sundhedssektoren, kropsnær 
arbejdsbeklædning og fladvarer). Resultaterne 
af forskellige scenarier ses i grafen og yderligere 
detaljer kan findes i PlanMiljø’s baggrundsrapport.  



 Erfaringerne fra projektet viser, at de krav 
der stilles til tekstilprodukter, samt de nuværende 
tekstilmaterialer på markedet, indkøbsordninger 
og genbrugs- og genanvendelsesmuligheder, gør 
det svært at indkøbe reelt cirkulære tekstiler. 
Dette gælder både indkøbte produkter og 
serviceordninger. 

Indsatsen har fremtidens cirkulære tekstiler 
som omdrejningspunkt, særligt i relation til 
forlængelse af levetiden for tekstiler og at skabe 
grundlaget for tekstil-til-tekstil genanvendelse. 

Konklusionen af dialoger med producenter 
og leverandører har været, at hvis 
tekstilerne skal kunne genanvendes, skal 
produkterne være produceret af monofibre. 
De produkter, der anvendes på nuværende 
tidspunkt, er alle produceret med forskellige 
fibersammensætninger - primært bomuld og 
polyester. Det er de for at leve op til krav og 
ønsker til vask, komfort, levetid o.lign. 

Dette er et eksempel på, at ønsket om mulighed 
for genanvendelse kan være i konflikt med ønsket 

2. Test og afprøvning af fremtidens tekstiler 
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om forlængelse af levetid. I dette tilfælde bør 
forlængelse af levetid prioriteres, da det ligger 
højere i affaldshierarkiet.  

Indsatsen skal baseres på at udvikle og teste 
cirkulære tekstiler, der både lever op til krav til 
kvalitet, pris og reducerede miljøeffekter. 

Offentlige institutioner har stor mulighed for at 
præge markedet, og bør derfor i endnu højere 
grad indgå i innovationssamarbejder med 
vidensinstitutioner og den samlede værdikæde, 
bestående af producenter, leverandører og 
modtagere af tekstilaffald. Dette skal ske for at 
fremme udviklingen af nye tekstilmaterialer, så 
incitamentet til udviklingsaktiviteter fremmes 
og risici fordeles. Innovationsprojekter bør 
indeholde udvælgelse af for eksempel 5-8 nye 
materialetyper og afprøvning af disse i offentlige 

institutioner, samt slutbruger blindtests. Det 
kræver derfor ikke kun samarbejde på tværs af 
værdikæden, men også at afdelinger og ansatte 
bringes i spil gennem indsatsen. 

Den indsamlede viden om markedets modenhed 
kan desuden bringes i spil i forbindelse med indsats 
1, hvor der formuleres og videre bearbejdes krav 
og kriterier for fremtidige tekstiludbud. Foruden 
dette kan der være en sammenhæng med indsats 
3, da den også beskæftiger sig med brugsleddet.

Kravene fra indsats 1 kan indarbejdes som 
reference til kommende udbud med brug 
af en innovationsklausul for at understøtte 
test af materialesammensætninger i et 
innovationssamarbejde. koordineres med 
indsamlingen af tekstile affald fra private 
husholdninger og/eller erhvervsaffald på tekstil. 
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Mål

 At undersøge mulighederne for  forlængelse 
af levetid, genanvendelse og reduktion af 
materialeforbrug (spild, reduktion af varegrupper 
med videre) ved at udskifte den tekstile 
materialesammensætning.
 
 At bidrage til udvikling af cirkulære 
tekstilmaterialer, der kan imødekomme krav til 
kvalitet, pris og reducerede miljøeffekter. Dette 
begrænser sig ikke nødvendigvis til monofibre, 
men kan også være test af genanvendelse af 
forskellige fibersammensætninger, afhængigt af 
hvilke løsninger, der kan udvikles i samarbejde med 
markedet.    

 På længere sigt at blive i stand til at 
genanvende egne tekstiler, samt at udarbejde en 
oversigt over hvordan dette kan systematiseres og 
koordineres med indsamlingen af tekstile affald 
fra private husholdninger og/eller erhvervsaffald 
på tekstil. 
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Forventet effekt

 Ifølge Planmiljø’s beregninger har 
det en effekt at anvende alternative 
fibersammensætninger, men det addresserer 
ikke hovedårsagerne til klimaaftrykket fra den 
tekstile livscyklus. Brug af økologisk bomuld 
(Scenarie A) og genanvendt polyester (Scenarie 
B) reducerer kun det overordnede klimaaftryk 
med henholdsvis 0,6% (22 ton) og 1% (42 ton). 

Det er dog vigtigt at understrege, at de største 
fordele ved at anvende økologisk bomuld er det 
lavere pesticidforbrug og dermed nedbringelsen 
af negative effekter på mennesker og 
økosystemer i produktionslandene, snarere end 
klimafordele. Ligeledes  kan brug af genanvendt 
polyester være et redskab i udviklingen af en 
cirkulær økonomi, men ifølge PlanMiljø’s rapport, 
er klimafordelene er små. Scenarie D med den 

lukkede cyklus eksemplificerer dette: reduktionen 
i klimaaftrykket fra fiberproduktionen grundet 
substitution af råmaterialer, opvejes næsten fuld- 
stændigt af den energi og kemikalier, der bruges 
til at nedbryde polyester-bomuldsblandingen i de 
komplekse kemiske genvindingsprocesser.

Fiber-til-fiber-genanvendelse vurderes ikke at 
give væsentlige klimafordele. Genanvendelse 
kan derimod have signifikante fordele i på andre 
miljøparametre, såsom brugen af råmaterialer, 
vand- og arealforbrug.

Når det er sagt, skal forlængelse af levetid 
altid prioriteres, da de vil føre til større 
fordele end genanvendelse, uanset hvilken 
miljøpåvirkningskategori som betragtes.



 Halvdelen af miljøpåvirkningen fra tekstiler 
stammer fra brugsfasen. Ved at have fokus på 
at forlænge holdbarheden og dermed levetiden 
af produkter, minimeres miljøbelastningen ved 
produktion, da færre produkter skal fremstilles. 
Samtidig har vaskeprocesser stor betydning 
for energiforbruget over tekstilernes levetid og 
effektivisering af disse kan have stor effekt. Derfor 
er holdbarhed, levetid og vaskeprocesser meget 
vigtige komponenter i forhold til at nedbringe 
tekstilernes påvirkning på klima og miljø. 

Indsats 3 vender blikket indad og undersøger, 
hvordan tekstilernes levetid i Region Hovedstaden 
og Københavns Kommune kan forlænges, så 
miljøeffekterne i både produktions- og brugsfasen 
nedbringes. Derudover undersøges det, hvorvidt 
intern logistik omkring bortskaffelse af tekstilerne 
kan optimeres, så en større andel kan blive 
genanvendt. 

Det er ambitionen, at levetider forlænges 
gennem ændret praksis hos brugerne og derved 

3. Egne undersøgelser og politikker
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Ved at have fokus på at forlænge holdbarheden og dermed 
levetiden af produkter, minimeres miljøbelastningen ved 
produktion, da færre produkter skal fremstilles. 

at reducere miljøpåvirkningen i produktions- og 
brugsfasen, samt at sikre at tekstilerne afleveres 
til genanvendelse, når de er udtjente. Her er der 
en sammenhæng med indsats 2, som søger at 
udvikle og demonstrere nye tekstiler, der baserer 
sig på genanvendte materialer. 

Der er i denne indsats behov for at kortlægge 
tekstilforbruget, herunder årsager til 
bortskaffelse af tekstiler, samt procedurer for 
afhændelse. Kortlægningen skal ske gennem 
indsamling af data på materialer, produkttyper, 
anvendelse og bortskaffelse. Dette er essentielt 
for udarbejdelsen af en konkret handleplan 
for logistisk behandling af tekstiler i Region 
Hovedstaden og Københavns Kommune. 

Handleplanen skal indeholde  viden  omkring 
tekstiltyper og anvendelse på tværs af 
organisationerne, samt en fast målsætning for 

levetid og en proces for bortskaffelse. Processen 
for bortskaffelse er essentiel for målsætningen 
om på sigt at genanvende egne aflagte tekstiler.
Gennem udbud kan den offentlige sektor 
stille krav om innovationssamarbejde med 
tekstilleverandørerne, og arbejde hen mod 
indkøb af genanvendte tekstiler fra vores eget 
forbrug. Dette vil kræve, at vi gennem indsats 
3, kortlægger og forstår vores eget forbrug af 
tekstiler i Region Hovedstaden og Københavns 
Kommune, samt optimerer interne processer 
omkring afhændelse af udtjente tekstiler. 
Derigennem kan vi implementere en cirkulær 
proces, der sikrer tekstil-til-tekstil genanvendelse 
i samarbejde med markedet. 

Med disse retningslinjer forventes det at få 
bedre styring på tekstilerne i omløb og skabe 
grundlag for at understøtte en tekstil-til-tekstil 
genanvendelse i markedet.
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Mål

 At forstå hvorledes vores tekstiler er i 
omløb, hvor der opstår spild, hvornår og hvorfor 
de bliver slidte. 

 At undersøge hvordan levetiden for 
tekstiler kan forlænges ved ændret praksis 
hos brugerne og derigennem at reducere 
miljøpåvirkningen i brugsfasen, samt at sikre at 
tekstilerne afleveres til genanvendelse, når de er 
udtjente.

 At udvikle en intern politik med 
retningslinjer for holdbarhed, levetid, anvendelse 
og bortskaffelse af tekstiler for Region 
Hovedstaden og Københavns Kommunes 
medarbejdere. 

 Ifølge PlanMiljø’s kortlægning, bruges 
tekstiler i det offentlige indtil de ikke er brugbare 
mere, af økonomiske årsager. Der er dog 
undtagelser:

1. Rebranding af en kommune, et hospital eller 
en enkelt afdeling, eller efterspørgsel efter en ny 
type uniform. Dette medfører at tekstiler af den 
gamle type, som stadigvæk har levetid tilbage, 
kasseres.

2. En medarbejder afslutter sin ansættelse og 
tager sit arbejdstøj med.

3. ‘Lækage’ af tekstiler fra det offentlige system, 
fx gennem tyveri eller tab af tekstiler som ikke er 
udtjente.
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Forventet effekt

 Det anbefales, at Institutioner tilpasser 
deres systemer til at sikre følgende:

- at ældre tekstiler fortsætter med at blive 
genbrugt efter en rebranding eller re-styling.
- at tekstiler, der bruges af en medarbejder, der 
stopper, recirkuleres.
- en centralisering og standardisering af 
vurderingsprocessen for, hvornår et produkt ikke 
længere er egnet til brug.
- beskyttelse mod unødvendige skader ved fx 
utætte kuglepenne.
- reparationsservice for mindre skader.
- bedre kontrol af lækage af tekstiler fra systemet 
ved brug af RFID-chips eller andet. 

Detaljerede undersøgelser af, hvordan og under 
hvilke omstændigheder tekstiler bortskaffes, kan 
identificere potentialet for justeringer af disse 
systemer.

Resultaterne af PlanMiljø’s analyse viser tydeligt 
at selv relativt små forlængelser i levetid, enten 
gennem forhøjet slidstyrke eller andre tiltag (som 
reduktion af spild eller kassering før end-of-life), 
har langt større klimagevinster end tekstil-til-
tekstil genanvendelse.

Klimaaftrykket fra vaskeri er generelt højt for 
offentlige tekstiler, der ofte har gennemgået 70-
100 vaskecykler før de kasseres, og ofte vaskes ved 
høje temperaturer. At reducere energiforbruget 
i vaskefasen kan være et vigtigt redskab til 
at reducere klimaaftrykket fra livscyklussen.  
Region Hovedstadens centralvaskeri er allerede 
meget effektivt. Vask af tekstiler i Københavns 
Kommune er på den anden side spredt ud, 
og vaskes i mindre vaskemaskiner. Her er 
energianvendelsen per kg mere end dobbelt så 
høj end for centralvaskerier. Derfor kan reduktion 
af energiforbruget ved vask medføre signifikante 
forbedringer i klimapåvirkning. 



1

 PlanMiljø har beregnet klimaeffekten 
af forskellige tiltag for cirkulære tekstiler i den 
offentlige sektor. Hovedkonklusionerne fremgår 
her. Det er væsentligt at holde sig for øje, at 
der kan forekomme positive miljøeffekter på 
andre parametre ved andre tiltag og at særlige 
antagelser danner grundlag for beregningerne. 
Se PlanMiljø’s baggrundsrapport på gate21.dk/
parck. 

Klimaaftrykket er relativt lige fordelt mellem 
produktions- og brugsfasen. Derfor bør fokus 
være lige fordelt på disse to faser ved udvikling 
af initiativer til reduktion af klimaaftrykket.

Konklusioner
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I produktionsfasen er der signifikant større 
klimafordele ved at forlænge levetiden, end ved 
brug af genanvendte materialer i produktionen, 
eller udviklingen af  “closed loop”-produkter. 
Det skyldes at forlængelse af levetiden 
medfører reduktioner i hele produktionsfasen, 
mens genanvendelse kun mindsker aftrykket i 
råfiberproduktionen - og det er udelukkende hvis 
genanvendelsesprocessen er mere effektiv end 
produktionen af nye råfibre. 

Genanvendelse af metervarer vil sandsynligvis 
give betydeligt højere klimafordele end 
genanvendelse på fiberniveau. Dette skyldes, 
at genbrug af metervarer vil erstatte alle dele 
af produktionsfasen af et nyt tekstilt produkt. 
Det er dog vigtigt, at det upcyclede produkt er 
forbundet med reel efterspørgsel. 

Det kan give fordele at skifte fra fossile 
brændstoffer til vedvarende energikilder i 
produktionsprocesserne. Der kan være potentiale 
i at anvende kriterier i udbud, der kræver eller 
giver konkurrencefordele til producenter, der 
sikrer, at alle deres leverandører dokumenterer 
brugen af grøn energi i deres produktion.

Energieffektiviteten og energikilderne for vask 
af tekstiler har stor påvirkning på klimaeffekten.  
Der er et stort potentiale for at reducere 
klimaaftrykket ved at undgå, at ansatte 
vasker eget arbejdstøj derhjemme, og at sikre 
vaskeinstruktioner for fladvarer og andre ikke-
personlige tekstiler i institutioner. At overgå til 
vask på centralvaskeri kan give store fordele.

At skifte tekstilvask til et centralt vaskeri åbner 
døren til endnu flere klimafordele, hvis de centrale 
vaskerier overgår til vedvarende energi. Dette er 
forholdsvis enkelt at implementere ved at stille 
krav til at vaskerierne skal anvende grøn strøm.
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Læs mere og se baggrundsrapporter på gate21.dk/parck.
 


