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1 BAGGRUND OG FORMÅL 

Gennem projektet Partnerskab for Cirkulære Kommuner (PARCK) har Københavns Kommune og Region 
Hovedstaden i samarbejde med blandt andet Gate 21, Concito og Copenhagen Business School arbejdet 
med at udvikle et Roadmap for overgangen til cirkulære tekstiler med særligt fokus på offentlige indkøb af 
tekstiler. PARCK er støttet af Region Hovedstaden og projektets resultater skal offentliggøres i forbindelse 
med et vidensdelingsmøde samt i form af et roadmap. 
 
PARCK-partnere ønskede ekstern rådgivning til færdiggørelse af et roadmap ud fra et eksisterende oplæg 
fra projektgruppen for indkøb og forbrug af offentlige tekstiler. Rådgivning skulle indeholde specifikke be-
regninger og kvalificerede inputs, som kan understøtte og inspirere i det fremadrettede arbejde med at 
iværksætte nye krav og kriterier i offentlige indkøb og forbrug af tekstiler. Materialet fra rådgiveren skulle 
bruges til færdiggørelse af et roadmap og bruges fremadrettet som inspiration og referenceramme til at 
vurdere strategier og planer for overgangen til cirkulære tekstiler i kommuner og regioners indkøb. 
Mere specifikt skulle projektet bestå af følgende opgaver: 
 
1. Beregning af baseline på nuværende indkøb. Udarbejdelse af overslagsberegninger på det nuvæ-

rende ’CO2-aftryk og evt. andre udslagsgivende miljøfaktorer’ på Region Hovedstadens og Køben-
havns Kommunes tekstiler baseret på estimeret data for samlet mængde indkøbte tekstiler om året 
samt fra tre generiske varegrupper (uniformer i sundhedssektoren, kropsnær beklædning, og fladva-
rer).  

 
2. Overslagsberegninger for implementering af nye cirkulære krav og kriterier til offentlige indkøb af 

tekstiler. Udarbejdelse af overslagsberegninger på ’CO2-aftryk og evt. andre udslagsgivende miljøfak-
torer’, som hvert af de nye krav og kriterier vil afstedkomme. Samme tre generiske varegrupper be-
nyttes til beregning (uniformer i sundhedssektoren, kropsnært arbejdsbeklædning, og fladvarer).  

 
3. Identifikation af yderligere indsatser. Udarbejdelse af anbefalinger til hvilke andre fremtidige tiltag, 

aktiviteter, nye innovative materialer og indsatser inden for indkøb og forbrug af tekstiler, der vil 
kunne sikre, at offentlige indkøbere kommer i mål med en ambitiøs målsætning for en CO2-reduktion.  

 

2 FREMGANGSMÅDE 

2.1 Livscyklusanalyse 
Beregninger af miljøpåvirkninger fra et system som defineres af et relativt begrænset antal produkter samt 
beregning af fordelene ved foreslåede ændringer til dette system, udføres bedst gennem livscyklusanalyse 
(LCA) 1. Vi har derfor brugt LCA-metoder for at gennemføre denne analyse.  
 
Der findes en bred vifte af software, som kan bruges til at udføre en LCA, ligesom der udbydes flere katalo-
ger af procesdata, som kan inkluderes i LCA-modellerne. Vi har brugt Gabi LCA software kombineret med 
EcoInvent-databasen for procesdata. I de tilfælde hvor specifikke processer ikke kunne findes i EcoInvent, 
har vi brugt andre datakilder eller udvalgt en EcoInvent-proces, som vi har justeret til lokale forhold.  
 
Resultaterne fokuserer på klimaforandring (målt i ton CO2-ækvivalenter) suppleret af kvalitative resultater 
for andre kategorier, som har stor påvirkning. Man bør være opmærksom på, at selvom klimaforandringer 

                                                             
1 Se for eksempel https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/life-cycle-assessment for et overblik over 
basisprincipperne for LCA 
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er hovedfokus for PARCKs roadmap og dermed denne analyse, bidrager visse cirkulære indkøbskriterier 
ikke nødvendigvis til væsentlige klimafordele. De kan dog give fordele i forhold til andre typer af aftryk. 
 
Begrundelserne for alle antagelser som er lavet under opstillingen af modellen er dokumenterede lø-
bende. 

2.2 Funktionel enhed 
At udvælge en funktionel enhed er det første trin i en LCA. Den funktionelle enhed er en kvantitativ beskri-
velse af de præstationskrav, som produktsystemet opfylder. Den er midlet, som sikrer sammenlignelighed 
mellem systemer, og som definerer hvilken funktion systemet skal opfylde. I et komparativ studie skal den 
funktionelle enhed være den samme for alle systemer, som sammenlignes.  
 
I dette projekt har vi brugt følgende funktionelle enhed: Tjenesten leveret af Region H’s og Københavns 
Kommunes nuværende årlige tekstilindkøb 
 
At vælge denne slags funktionelle enhed tillader opstilling af scenarier for produkter og systemer, hvor 
funktionaliteten bevares, men den generelle miljøpåvirkning reduceres. Hvis man for eksempel kan købe 
tekstiler med den samme funktionalitet, som er dobbelt så holdbare, så kan den faktiske mængde af teks-
tiler, som skal indkøbes for at udfylde den samme funktion teoretisk set halveres.  

2.3 Livscyklusfaser  
De foreslåede kriterier for cirkulært offentligt indkøb som allerede er blevet udviklet for tekstilindkøb un-
der PARCK-projektet gælder kun for produktions- og designfasen af indkøbte tekstiler, samt for end-of-life 
fasen (”closed loop” innovations-kriteriet). Der findes ikke nogle kriterier for anvendelsesfasen. Dette skyl-
des antageligt, at kunden formoder, at anvendelsesfasen ligger udenfor påvirkningsmulighederne af teks-
tilleverandøren.  
 
Sagen er dog den, at valget af anvendte fibre kan påvirke, hvilken temperatur og hvilket energiforbrug, der 
skal til for at vaske og tørre tekstilerne. Desuden udgør anvendelsesfasen en signifikant del af den totale 
klimapåvirkning for tekstiler. Dette er særligt relevant for tekstiler, som bruges i den offentlige sektor, ef-
tersom disse typisk bruges i hele den tekniske livstid, vaskes ved relative høje temperaturer og desuden er 
særligt holdbare. Vi inkluderer derfor anvendelsesfasen sammen med produktion og end-of-life i vores 
analyse. Både til baseline-brug og for at udvikle illustrative scenarier for initiativer, som kan tages i brug for 
at reducere klimapåvirkningen fra anvendelsesfasens – og fra hele livscyklussen af de indkøbte tekstiler.  

2.4 Indkøb og varetyper 

Typer af indkøb 

Region H og Københavns Kommune indkøber både tekstil og tekstilservice. Indkøbsprocesser, kontrakter, 
kriterieformater og indhold for disse to indkøbskategorier er generelt meget forskellige, men der kan fore-
komme overlap. I dette projekt fokuserer vi udelukkende på tekstiler, som købes ind og ejes af Region H 
og Københavns Kommune – leasede tekstiler ligger således udenfor projektets rækkevidde.  

Varetyper 
Vi vurderer tre varetyper, som blev efterspurgt af PARCK-partnerne: Uniformer i sundhedssektoren, krops-
nært arbejdsbeklædning, og fladvarer. 
 

• Fladvarer, som f.eks. lagner, håndklæder, klude mm.  

• Uniformer inklusive udendørs arbejdstøj 
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• Kropsnær beklædning som f.eks. T-shirts, polo-trøjer, undertøj mm. for både ansatte og kunder 
(på plejehjem, hospitaler, børnehaver osv.) og  

• ‘Andet’ som inkluderer indkøb, der ikke kan placeres i én af de tre ovenstående kategorier. 

 
Indkøbsmængderne i hver af disse grupper estimeres på baggrund af kortlægningsdata af tekstiler, som 
oplyses af Region H og Københavns Kommune.  

2.5 Dataindsamling til baseline 
 
En LCA er kun så god som den data, der bruges for at modellere den. Baseline-egenskaberne for systemet 
som for nuværende udfører den funktionelle enhed, altså indkøbet, anvendelsen og end-of-life af årlige 
tekstilindkøb af Region H og Københavns Kommune er, så vidt muligt, blevet opbygget på baggrund af data 
fra Region H og Københavns Kommune. På grund af projektets korte tidsramme og begrænsede budget 
har der nogle gange været brug for antagelser for at reducere modellens kompleksitet. En af disse antagel-
ser er, at alle varer indenfor en bred varekategori (f.eks. fladvarer) består af den samme fibersammensæt-
ning. Antagelser som er blevet brugt præsenteres ved den del af analysen, som de er relevante for.  

2.6 Scenarie-opbygning og resultater  
Scenarier som adresserer forskellige aspekter af livscyklussen er blevet opbygget for at bedømme de sam-
menlignede fordele, som disse scenarier kan give. Scenarierne er løst baseret på grønne kriterier, som ville 
kunne inkluderes i udbud og kontrakter eller i mere direkte handlinger, som kan tages af Region H og Kø-
benhavns Kommune. Resultaterne skal ses mere som vejledende end præcise, og de kan bruges til at foku-
sere grønne initiativer på de rigtige områder.  
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3 BASELINE – KLIMAAFTRYK FRA NUVÆRENDE INDKØB 

3.1 Karakterisering af nuværende indkøb 
PlanMiljø har tidligere lavet en kortlægning af tekstilindkøb i Københavns Kommune for indkøbsåret 2017. 
Det resulterede i en opgørelse af indkøb indenfor 33 samlede kategorier af tekstilvarer, som kan ses i Bilag 
1. I forhold til indeværende projekts formål har Københavns Kommunes indkøbsafdeling fordelt disse 33 
kategorier på de fire brede varetyper, som behandles i dette projekt (se under 1.4.2) 
 
Region H har præsenteret en opgørelse for år 2018 opdelt i ni samlede kategorier (se under Bilag 1) og 
gennemført den samme proces med at fordele disse på de fire brede produkttyper. De årlige indkøb i de 
fire produktkategorier for både Region H og Københavns Kommune findes i Tabel 3.1.  
 
Tabel 3.1 tekstilindkøb af Region H og Københavns Kommune i fire brede varekategorier 
 

Kategori Københavns 
Kommune (ton) 

Region H  
(ton) 

Sum (ton) Fibertyper 
(bomuld %/ polyester 
%) 

Uniformer 11,4 29,7 41,1 60/40 

Kropsnær be-
klædning 

15,6 7,0 22,6 50/50 

Fladvarer 7,6 3,8 11,3 70/30 

Andet 2,9 30,2 33,1 58/42 

Total 37,4 70,7 108,2 
 

 
De fire brede varekategorier dækker over mange hundrede forskellige varetyper. Hverken Københavns 
Kommune eller Region H har detaljeret data på fibersammensætningen af disse underliggende varer, og 
derfor var det ikke muligt at udregne en gennemsnitlig fibersammensætning for hver varegruppe. PARCK -
partnerne er blevet enige om antagelserne for fibersammensætning, som ses i Tabel 3.1 for uniformer, 
kropsnær beklædning og fladvarer.  
 
For ’Andet’-kategorien kunne vi, efter aftale med klienten, antage den samme fibersammensætning som 
den gennemsnitligt vægtede sammensætning for de tre andre varegrupper kombineret, altså 58% bomuld 
og 42% polyester. I realiteten er det sandsynligt, at produkter i ‘Andet’-kategorien indeholder andre fiber-
typer såsom nylon, uld, viskose mm. Under alle omstændigheder er bomuld og polyester dog de domine-
rende fibertyper, som bruges i Danmark (Schmidt et al, 2016). Vi tror derfor ikke, at denne antagelse fører 
til større fejl i resultaterne.   

3.2 Karakterisering af anvendelsesfasen 
Tekstiler indkøbt af Region H og Københavns Kommuner bruges i mange forskellige afdelinger og udfylder 
mange forskellige funktioner. Generelt kan anvendelsesfasen karakteriseres som følgende:  
 

• Tekstilet bruges aktivt eller opbevares for at blive brugt. Opbevaringen kan finde sted centralt på 
institutionen eller i den ansattes hjem  

• Efter et vist antal anvendelser (afhængigt af varetypen) vaskes varen. Denne vask kan foregå 
centralt på den enkelte institution, eller i den ansattes hjem. Hvis vask udføres centralt, kan der 
være transport tilknyttet til vaskeprocessen. 
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• Varen er ikke længere brugbar grundet slitage eller andre fejl. Den kan repareres, hvis der findes 
reparationsservice, og ellers kasseres den (se end-of-life i senere afsnit)  

 
Konsulenterne sendte et spørgeskema til Region H og Københavns Kommune for at få et billede af anven-
delsesfasen, som efterfølgende kunne modelleres. 
 
Tabel 3.2 Egenskaber for anvendelsesfasen af Region H’s indkøbte tekstiler 
 

Lager og anvendelse af varer 
Lager af arbejdstøj/uniformer Kollektiv pulje, ingen personlige uniformer eller arbejdstøj. Omkring 7-8 

sæt tøj per medarbejdere (ca. 20-25 stykker tøj).   
Ca. 15% af lagerpuljen er ikke blevet set I over 150 dage, og har sandsyn-
ligvis ‘lækket’ fra systemet  
 

Vaskefrekens I gennemsnit én gang månedligt, men der er stor variation  
 

Forventet levetid (antal vaske) Gennemsnitlig vasketid for forskellige slags tøj 

Kategori Forventede vaske 
Puter og dyner 60 

Uniformer (primært bomuld) 70 

T-shirts 70 

Varme jakker og veste 80 

Leggings 80 

Hvidt bomuld/polyester tøj 100 

Linned og fladvarer 100 
 

Reparationer Lynlås og lignende repareres, men større fejl leder generelt til kassering  
Tekstiltransport til anvendelsesste-
det 

Det meste produceres i Asien. Varerne transporteres med skib til tyske og 
nederlandske havne, og med lastbil derfra til Danmark  

Vask 
 

Vaskested Alle tekstiler i alle kategorier vaskes centralt 
Gennemsnitlig distance mellem an-
vendelessted og central vask  

6.1 km en vej 
 

Transport 9 og 15 meter varevogne. Varevognene er fuldt lastet i begge retninger 
(med urent og rent vasketøj). Region H er i gang med at omstille bilflåden 
til køretøjer som køres på biobrændsel 

Temperatur Vask og tørre udføres efter NOR2 (Nationale infektionshygiejniske 
retingslinjer) og DTI certificering3. 
 

Vaskekapacitet hos maskinerne En vask i vaskerøret er 50-60 kg  
Energiforbrug per kg for vask og 
tørre 

EL. 0,20 kWh/kg 
Gas 0,20 kWh/kg 
Dette inkluderer tørre. “Jensen” vasketunneler og tørretumblere er blevet 
installeret for nyligt, og disse har høj energieffektivitet. 
 

Energikilde Elektricitet fra elforsyningsnettet og gas-generatorer 
 

 
Region H’s anvendelsesfase kan karakteriseres som beskrevet i Tabel 3.2. Regionens tekstilbrug har en re-
lativt simpel profil, da alle tekstiler som ejes af regionen og bruges på regionens hospitaler er en del af en 

                                                             
2 https://hygiejne.ssi.dk/NIRtekstiler 
3 https://www.danskindustri.dk/siteassets/di-service/sba/kontrolordning-januar-2021-final.pdf 
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kollektiv lagerpulje, som medarbejderne ‘låner’ fra og returnerer til efter brug, og alle tekstiler vaskes cen-
tral i et vaskeri efter standardiserede cyklusser. At modellere dette system er relativt ligetil (se senere af-
snit). 
 
Tabel 3.3 Egenskaber for anvendelsesfasen for en lille del af enheder i Københavns Kommune 
 

 Rengøringsservice 
 

Sikkerhedspersonale i 
Rådhuset 

Teknikansatte på skoler og 
børneinstitutioner 

Lager og anvendelse af varer  
Lager af arbejdstøj/uni-
former 

1200 medarbejdere har 
fem T-shirts hver. 50 
medarbejdere har én 
jakke og et par bukser 
hver.  

Hver medarbejdere har 
25 stykker tøj, inklusive 
10 trøjer til ca. 80 med-
arbejdere.  

To til tre sæt arbejdstøj per 
medarbejdere til ca. 150 an-
satte.  

Vaskefrekvens Ugentligt 
 

Trøjer og undertøj 
ugentligt, jakker og buk-
ser hver tredje måned 
afhængigt af behov.  

Ukendt 

Forventet levetid (antal 
vaske) 

100 vaskecyklusser Bukser og jakker to år. 
Trøjer og undertøj et år.  

Det er op til den enkelte an-
satte at beslutte hvornår de-
res arbejdstøj skal erstattes. 
Den ansatte ejer arbejdstø-
jet efter et års anvendelse.  

Reparationer Ingen reparationer udfø-
res 

Små skader repareres Små skader repareres 

Tranport til anvendelses-
stedet 

Ingen information Ingen information Ingen information 

Vask  
Vaskested Alt arbejdstøj vaskes 

hjemme af medarbej-
derne. Moppe og klude 
vaskes i decentraliserede 
faciliteter 

Alt arbejdstøj og alle uni-
former vaskes hjemme 

Alt arbejdstøj vaskes 
hjemme af personale  

Gennemsnitlig distance 
mellem anvendelsessted 
og central vask  

Ingen information Ingen information Ingen information 

Transport Ingen information Ingen information Ingen information 
Temperatur Arbejdstøj – anbefalin-

ger om at vaske ved 
60⁰C  
Moppe/klude 80⁰C  

Op til den enkelte med-
arbejder – ingen ret-
ningslinjer. Typisk 40⁰C  

Op til den enkelte medar-
bejder – ingen retningslinjer 

Vaskekapacitet hos ma-
skinerne 

Arbejdstøj – ukendt 
Moppe/klude - Maskin-
kapacitet 6 kg, vask 5 kg 

Ukendt Ukendt 

Tørremetode Arbejdstøj – op til med-
arbejderen 
Moppe/klude - tørre-
tumblere 
 

Ukendt Ukendt 

Energiforbrug per kg for 
vask og tørre 

Arbejdstøj – ukendt 
Moppe/klude – 2.8 
kWh/kg både for vask og 
tørre 

Ukendt Ukendt 

Energikilde Ukendt, men sandsynlig-
vis elektricitet fra elfor-
syningsnettet 

Ukendt, men sandsynlig-
vis elektricitet fra elfor-
syningsnettet 

Ukendt, men sandsynligvis 
elektricitet fra elforsynings-
nettet 
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Det varierer meget hvordan tekstiler indkøbt af Københavns Kommune bruges. Kommunen har syv hoved-
afdelinger med meget forskellige funktioner, fra administration af børneinstitutioner, til pleje af gamle 
borgere både i hjemmet og på plejehjem, til pleje af byens parker og grønne områder.  
 
Ingen af afdelingerne bruger central vask. Alle tekstiler vaskes enten af medarbejderne i deres eget hjem 
(kun uniformer og arbejdstøj) eller på faciliteter i de enkelte institutioner (alle typer). Vaskemaskinerne 
som bruges til vask kan have meget varierende alder og typer, og vask kan foregå ved forskellige tempera-
turer. Generelt gives ikke nogen retningslinjer til den enkelte medarbejdere for, hvordan vask skal udføres.  
 
Kun tre underafdelinger af kommunens afdelinger havde mulighed for at give information omkring anven-
delsesfasen for tekstiler. Disse afdelinger repræsenterer en relativt lille del af Københavns Kommunes per-
sonale. Informationen findes i Tabel 3.3.  
 
For at kunne modellere anvendelsesfasen af tekstiler indkøbt af Københavns Kommune, var det nødven-
digt at lave en række antagelser. Disse er præsenterede i afsnit 3.4.  

3.3 Karakterisering i end-of-life fasen 
Generelt bruges tekstiler indkøbt af statslige institutioner indtil de ikke er brugbare mere, af økonomiske 
årsager. Der kan dog findes undtagelser; 
 

1. Rebranding af en kommune, et hospital eller en enkelt afdeling, eller efterspørgsel efter en ny 
type uniform, hvor 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 
stadigvæk har levetid tilbage 

 
Så vidt vi ved, har hverken Region H eller Københavns Kommune gennemgået en rebranding eller omsty-
ling de seneste to år, og når de har, så er de gamle typer af tekstiler stadigvæk blevet anvendt indtil de 
ikke længere er brugbare (Trzepacz & Watson, 2019). Det andet punkt er ikke et problem for Region H, 
som har en centraliseret pulje for arbejdstøj og uniformer som frit uddeles til medarbejdere, som passer 
den samme størrelse og model. Københavns Kommune har generelt ikke sådanne centraliserede systemer. 
Nogle afdelinger sørger for at arbejdstøj og uniformer returneres til relevante institutioner, således at de 
kan bruges af en ny medarbejder, hvis en medarbejder stopper. For det meste bliver arbejdstøjet dog kas-
seret, når en medarbejder afslutter sin ansættelse (Trzepacz & Watson, 2019).   
 
Lækage er fremfor alt et problem for Region H, hvor 15% eller mere lækker fra systemet hvert år. Det kan 
antages, at de lækkede tekstiler bruges privat til slutningen af deres levetid på trods af, at de ikke længere 
er i det offentlige system. Dette kan dog diskuteres.  
 
Der findes også spørgsmål om hvad og hvem, der beslutter hvornår et tekstil har opnået sin tekniske end-
of-life. I Region H har det centrale vaskeri denne opgave, og de har en systematisk tilgang til, hvordan 
dette afgøres. Desuden udfører vaskeriet simple reparationer, som kan forlænge levetiden. I Københavns 
Kommune er ansvaret for denne afgørelse ofte overladt til den enkelte medarbejder, eller i nogle tilfælde 
til afdelingslederen (Trzepacz & Watson, 2019). 
 
Her arbejder vi ud fra den optimistiske antagelse, at alle tekstiler anvendes til slutningen af deres tekniske 
levetid. Ved dette tidspunkt kasseres tekstilerne og håndteres som affald. Der findes ikke lossepladser for 
almindeligt, ikke-farligt affald på Sjælland, og den dominerende end-of-life-behandling er gennem 
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forbrænding med energigenvinding. Den seneste tid er der kommet mere fokus på at identificere alterna-
tive muligheder for tekstilaffald, såsom at skære det til industriklude, upcycling af stof til nye produkter 
såsom indkøbsnet eller mekanisk genanvendelse til produkter med lavere kvalitet såsom isolation, pol-
string etc. Kemiske genanvendelsesmetoder for ren bomuld og polyester begynder også at komme frem i 
højere grad.  
 
For dette baseline scenarie antager vi, at alle kasserede tekstiler behandles ved forbrænding med energi-
genvinding og i de efterfølgende trin, udvikler vi genanvendelsesscenarier for tekstilerne. 

3.4 Baseline modellering 
Værdier og processer for nøglevariabler i LCA-modelleringen blev valgt på baggrund af karakteriseringen af 
de forskellige livscyklusfaser. Disse vises i Tabel 3.4. Mere detaljeret information om processerne kan fin-
des i Bilag 2.  
 
Tabel 3.4 Værdier for nøgleværdier for modellering af baseline scenarie 
 

 Varegruppe 

Variabel 
Uniformer Kropsnært be-

klædning 
Fladvarer Andet 

Tons indkøbt årligt 41 23 11 33 
Fibersammensætning (bom-
uld/polyester) 

60/40 50/50 70/30 58/42 

Bomuldsproduktion  Globalt gennemsnit for ikke-økologisk bomuld 
Polyesterproduktion  Globalt gennemsnit for polyester fra fossile kilder 
Transport til Danmark Skib fra Asien til Hamburg. Lastbil fra Hamburg til anvendelsessted 
Levetid (i antal vaske)* 88 70 100 60 
% vasket i centralvaskeri** 72% 31% 33% 91% 
% vasket lokalt i institution/afde-
ling ** 

14% 34% 67% 9% 

% vasket i hjemmet** 14% 34% 0% 0% 
Mængde per vask (kg) i central 
vaskeri 

50-60 kg 

Mængde per vask (kg) i vaskema-
skine i institution 

5-6 kg 

Mængde per vask (kg) i vaskema-
skine i hjemmet  

5-6 kg 

% tørret med maskine (central) 100% 
% tørret med maskine (institu-
tion) 

100% 

% tørret med maskine (hjem) 50% 
Energiforbrug per kg (central) 0,4 kWh/kg – 50/50 elektricitet/gas 
Energiforbrug per kg (institution) 0.9 kWh/kg – elektricitet 
Energiforbrug per kg (hjem) 0.9 kWh/kg – elektricitet 
Transport (centralvask) Biogasdrevet varevogn (fuldt lastet begge veje) 
Transport (vask i institution) Ingen 
Transport (vask i hjemmet) Ingen 
End-of-life Forbrænding med energigenvinding 

 
 
Noter for tabel 3.4: 
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*Levetiden for tekstiler i forhold til antal vaskecyklusser før levetiden er slut estimeredes på baggrund af data på levetider for spe-
cifikke varer fra Region H givet i Tabel 3.2. Disse varer blev fordelte på fire brede tekstilgrupper og vægtet ifølge deres andel af 
totalvægten i varegruppen. Denne beregningsmetode er ikke helt præcis, men den er mulig at lave på baggrund af den tilgænge-
lige data. 
**Andelen af hver produktgruppe som blev vasket central, i institutioner og I hjemmet beregnedes på baggrund af data fra Region 
H og antagelser lavet på baggrund av Københavns Kommune som givet i Tabel 3.5, og vægtet ifølge andelen af hver af de fire 
grupper indkøbt af respektive Region H og Københavns Kommune, som vist i Tabel 3.1.  

 
Tabel 3.5 Andel af fire tekstilgrupper vasket forskellige steder i Region H og Københavns Kommune (KK) 
 

Kategori Central vask Vask i institution Vask i hjemmet 

  KK Region H KK Region H KK Region H 

Uniformer 0% 100% 50% 0% 50% 0% 

Kropsnær beklæd-
ning 

0% 100% 50% 0% 50% 0% 

Fladvarer 0% 100% 100% 0% 0% 0% 

Andet  0% 100% 100% 0% 0% 0% 

 
Det bør noteres at baseline modelvariablen som præsenteres i Tabel 3.4 kun definerer tekstilernes levetid 
på baggrund af antallet vaskecyklusser (gennemsnitligt) kan tåle, før de ikke længere er brugbare. Den fak-
tiske tid, i måneder eller år, som tekstiler indkøbt et vist år kan holde til, før de når end-of-life afhænger af, 
hvilken intensitet de bruges med. Dette afhænger af puljestørrelsen for typen af tekstil, fx det totale antal 
set arbejdstøj tilgængelige i puljen eller for den enkelte medarbejder. Jo større pulje der er per medarbej-
der, jo lavere er intensiteten for anvendelse af det enkelte stykke tøj. Vi forsøger ikke at beregne dette for 
LCA-modellen siden det ikke påvirker resultatet. Uanset om en T-shirt bruges én gang om ugen og holder 
ét år, eller bruges hver anden uge og holder i to år, så vil påvirkningen fra denne T-shirts livscyklus være 
den samme.  

3.5 Resultater for baseline scenarie 
De 108 tons tekstiler som Region H og Københavns Kommune indkøber hvert år, har et estimeret klimaaf-
tryk på 3.920 tons CO2-ækvivalenter. Det svarer til CO2 udledningerne fra 2000 gennemsnitlige danske per-
sonbiler hvert år.  
 
Ud af de fire tekstilgrupper har uniformer den største andel af det totale klimaaftryk, fulgt af ‘andet’ og 
kropsnært arbejdsbeklædning (nedre cirkeldiagram i Figur 3.1). Andelen klimaaftryk fra hver varegruppe 
svarer størrelsesmæssigt til andelen af totale indkøb (på vægt) som hver varegruppe står for (øvre cirkeldi-
agram i Figur 3.1). 
 
Produktion og vask af tekstiler dominerer det totale klimaftryk for hver tekstilgruppe (se Figur 3.2.). 
 
Vask udgør 47% af klimaaftrykket i livscyklussen. Den største del af disse aftryk kommer fra vask i medar-
bejderes hjem af tekstiler, som er blevet indkøbt af Københavns Kommune. Region H’s centrale vaskeri 
bruger 66% mindre energi per kg vask og tørring end de gennemsnitlige processer for vask i hjemmet eller 
på institutionerne.  
 
Det kombinerede produktionsstadie udgør 50% af klimaaftrykket i livscyklussen. Disse aftryk er relativt 
jævnt fordelte over produktionens fire hovedfaser.  
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Figur 3.1: Andel indkøb og klimaaftryk per varegruppe 

  

  
 
End-of-life bidrager relativt lidt til livscyklussens aftryk (2,1%). Direkte emissioner fra forbrænding af teksti-
ler modvirkes delvist af energianvendelsen fra dette til at forskyde andre energikilder4. Desuden medreg-
nes kun polyesterdelens bidrag til direkte klimaemissioner eftersom kuldioxid, som udledes gennem for-
brænding af bomuld ikke ses som fossile udledninger.  
 
Den samme information som vises i Figur 3.2 kan ses mere detaljeret i Figur 3.3, hvor aftrykkene vises med 
hensyn til hver produktkategori. Dette indikerer for eksempel, hvordan fladvarer har en lavere andel af 
klimapåvirkning fra produktionsfasen end det har fra anvendelsesfasen. Det lavere produktionsaftryk er 
delvist en konsekvens af lavere spild ved skæring af tekstilerne grundet den rektangulære form på varerne. 
Det er dog endnu mere betydeligt at konventionelt dyrket bomulds fiberproduktion har mindre end halv-
delen af det klimaaftryk som fiberproduktion af konventionelle polyesterfibre har, og at fladvarer er rela-
tivt rige på bomuldsfibre. Desuden har fladvarers anvendelsesfase en højere klimapåvirkning, fordi vare-
nes gennemsnitlige levetid er længere end for andre varer. Hver fladvare gennemgår derfor et højere antal 
vaskecyklusser. 
 
 

                                                             
4 Her antog vi, at den forskudte energi havde en gennemsnitlig CO2-emissionsfaktor for den danske elforsyning på 366 g CO2 pr. 
KWh 
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Figur 3.2: Klimaaftryk for de forskellige faser i livscyklussen  

 
 

Figur 3.3: Klimaaftryk for de forskellige faser i livscyklussen per varegruppe 
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4 SCENARIER FOR AT REDUCERE KLIMAAFTRYK 

Den offentlige sektor har stort potentiale til at reducere miljøaftrykkene fra deres forbrug både ved at op-
stille grønne krav i indkøbskontrakter og ved at forandre, hvordan produkter bruges og vedligeholdes efter 
indkøb.  

4.1 Scenarier baserede på det første sæt PARCK-kriterier 
 
Partnerne i PARCK-projektet udviklede et sæt indkøbskriterier for indkøbte tekstiler som en del af Road-
mappet. Disse præsenteres i Bilag 3. Kriterierne er blevet udviklet til en række scenarier for at vurdere de 
potentielle fordele, som de kunne lede til. Som tidligere beskrevet gælder scenarier som ville kræve 
grønne indkøbskrav kun for Uniformer (U), Kropsnært arbejdsbeklædning (K), og Fladvarer (F). Dette kan 
ses i de nedenstående scenarier. 
 
Den første gruppe kriterier gælder anvendelsen af genanvendte fibre og/eller anvendelsen af økologisk 
dyrkede fibre i de leverede tekstiler. Disse er blevet udviklet til to scenarier gennem diskussion med 
PARCK-partnerne:  
 

Scenarie A: 100% af bomulden som bruges i kategorierne F, U og K er økologisk certificeret 
Scenarie B: 60% af polyester i kategorierne F, U og K kommer fra genanvendte kilder 

 
Det blev besluttet at disse kriterier ikke skal applikeres på gruppen ‘Andet’, da 1) varer i denne gruppe be-
står af mange forskellige fibertyper og blandinger og 2) den dækker over en bred vifte af produkter, hvor-
for det ville være komplekst at udvikle og anvende konsistente kriterier.  
 
Den anden gruppe ud af tre kriterier omhandler forlænget forventet levetid for indkøbte tekstiler ved at 
sætte hundrede vaske som benchmark. Dette gøres ved at beskytte uniformer og andet overtøj fra blæk 
fra kuglepenne, som er en kendt kilde til beskadigelse af uniformer, som bruges af sygeplejersker, læger og 
andet personale på hospitaler mm. og ved at gøre mindre reparationer til en del af normal praksis. PARCK-
partnerne lavede en grov antagelse om, at dette ville forlænge levetiden med 15%. Dette applikeres her i 
et yderligere scenarie: 
 

Scenarie C: 15% forlænget levetid for alle F-, U- og K-kategorier 

 
Den tredje gruppen som udgøres af et kriterie omhandler udviklingen af lukkede cirkulære systemer for 
tekstiler, som materialerne kan genanvendes igennem for at blive en anden generation af tekstiler for 
brug i den samme funktion. 
 
Siden de nuværende tekstiler i kategorierne F, U og K udgøres af forskellige blandinger af polyester og 
bomuld ville et sådant scenarie kræve kemiske genanvendelsesprocesser, som kan håndtere polycotton-
blandinger. De teknikker som er under udvikling holder oftest enten bomuld- eller polyesterfibrene in-
takte, mens de nedbryder den anden fibertype ved hjælp af kemiske reagenter.  
 
En lovende teknik som hedder Blend Re:Wind er under udvikling i Sverige. Det er grundlæggende en hy-
drolyse, som depolymeriserer polyester for at frigøre bomuld fra tekstilaffald, som er en blanding af poly-
ester og bomuld. De resulterende produkter, glykol og teraphthalsyre, kan bruges til at repolymerisere ny 
polyester, mens cellulosematerialet kan spindes til viskoselignende fibre (se Peters et al, 2019 for flere de-
taljer). 
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Scenarie D: 100% af F-, U- og K- polycotton-blandinger genanvendes ved end-of-life gennem Re-
Wind processen 

 
Det skal noteres, at mens de fleste af de fire første scenarier kan kombineres, altså appliceres simultant 
for at give kombinerede fordele, så kan scenarie B og D ikke det. Enten er polyester som bruges i nye teks-
tiler blevet genanvendt fra PET-flasker eller andet affaldspolyester, eller også er det udledt fra Region H og 
Københavns Kommunes egne affaldstekstiler. Scenarie D kan dermed ses som en variant af scenarie B. 
 
Den sidste gruppe indkøbskriterier som præsenteres i Bilag 3 omhandler kontrollen af skadelige kemikalier 
i produktionen. Restriktioner gældende kemikalier forventes ikke at have en klimaeffekt, hvilket er hoved-
fokus i denne vurdering. Desuden er LCA ikke et særligt velegnet værktøj til at sammenligne kemikaliebrug 
i produktionsprocesser. Der blev derfor lavet en overenskomst med PARCK-partnere om ikke at medtage 
denne sidste gruppe kriterier i et scenarie.  

4.2 Yderligere scenarier 
LCA-modellering af baseline scenariet identificerede tydeligt at produktionsprocesser og tekstilvask kombi-
neret stod for den største del af klimaaftrykket for tekstiler indkøbt af Region H og Københavns kommune. 
At adressere disse to nøglekomponenter i livscyklussen kan derfor potentielt udgøre de største klimage-
vinster.  
 
Med henhold til produktionsstadiet er der ikke én proces som dominerer, men alle processerne har en for-
holdsvis betydningsfuld påvirkning. Derfor vil der på livcyklusniveau være en begrænset gevinst ved at fo-
kusere for eksempel på genanvendelse af materialer som substitut for rå fibre. I stedet er der behov for 
ændringer, som adresserer hele produktionsfasen. At forlænge levetiden på produkter vil have præcis 
denne effekt, eftersom det reducerer tekstilkvantiteten som skal indkøbes (og dermed produceres) hvert 
år. Vi undersøgte potentialet for at bruge lyocell/polyester-blandinger for at forlænge forventet levetid, 
men resultaterne var uklare5 og et scenarie med denne basis udvikledes ikke yderligere.  
 
Et scenarie som dog kan have klimaeffekt er at skifte energikilde for alle produktionsprocesser. Derfor ud-
vikledes yderligere et scenarie; 
 

Scenarie E: Al produktionsenergi for F-, U- og K-kategorierne skiftes til vedvarende energikilder 

 
I forhold til anvendelsesfasen så er aftrykkene fra vaskeri generelt høje for tekstiler indkøbt af staten, da 
de ofte har gennemgået 70-100 vaskecyklusser før de kasseres, og ofte vakses ved høje temperaturer. At 
reducere energianvendelsen i vaskefasen kan være et vigtigt middel til at reducere klimaaftryk fra livscy-
klussen. Region H’s centrale vaskeri er allerede meget effektivt. Vask af tekstiler som ejes af Københavns 
Kommune er på den anden side spredt ud, og hvis der bruges gennemsnitlige, små vaskemaskiner, som 
antaget, er energianvendelsen per kg mere end dobbelt så høj end for Region H’s centrale vask. Det leder 
til følgende scenarie for Københavns Kommunes tekstiler: 
 

Scenarie F1: Alle tekstiler som for nuværende vaskes i hjemmet eller i en institution, vaskes i centrale 
vaskerier med den samme høje effektivitet som Region H’s vaskeri 

 
                                                             
5 Forskellige arbejdstøjfirmaer har hævdet, at lyocell / polyesterblandinger er betydeligt mere holdbare end polycotton-blandin-
ger og desuden bruger mindre energi i tørringsfasen af vaskecyklussen. Imidlertid var Lenzing, producenten af en vigtig europæisk 
lyocellfiber, Tencel, ikke i stand til at støtte sådanne påstande. Lenzing har bevis for, at lyocell kræver lavere tørringsenergi end 
bomuld, som er den fiber den ville erstatte i polyesterblandinger. Men  sådanne fordele vil kun blive realiseret, hvis vaskecyklusser 
der tilpasses til, at tekstilerne indføres i vaskeprocessen, vælges af personale i centrale vaskerier.. Dette er ikke tilfældet i mange 
vaskerier. Ellers vil lyocell / polyesterproduktene blive overtørret, hvilket kan forårsage skade på lyocellfibrene. 
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Et skift til centralt vaskeri åbner også døren for yderligere et grønt vaskscenarie: 
 

Scenarie F2: Al elektricitet til centrale vaskerier omskiftes til vedværende energi 
 
Igen, scenarierne E til F2 kan adderes både til hinanden og til scenarierne A til C. Scenarie F1 og F2 forstær-
ker hinanden snarere end at de bygger ovenpå hinanden: under F1 skiftes vaskemetoden for alle tekstiler, 
som købes ind af Københavns kommune til centralt vaskeri, og i F2 kører dette vaskeri på vedvarende 
energi.   

4.3 Modellering af scenarierne 
 
Processerne/antagelserne som er blevet lavet for scenarierne vises i Tabel 4.1. En mere detaljeret beskri-
velse af de anvendte processer findes I Bilag 2.  
 
Tabel 4.1 Oversigt over processer og antagelser for hvert scenarie 
 

Scenarie Processer og antagelser 
A. 60% af polyester i kategorierne F, U og K 

kommer fra genanvendte kilder 
 

Modellen er essentielt den samme, udover at et globalt gen-
nemsnit for forsyning af genanvendt materiale (typisk fra PET 
flasker) erstatter det globale gennemsnit for ny PET forsyning.  

B. 100% af bomulden som bruges i kategori-
erne F, U og K er økologisk certificeret 

Modellen er essentielt den samme, udover at et globalt gen-
nemsnit for forsyning af genanvendt bomuld erstatter det glo-
bale gennemsnit for konventionel bomuldsforsyning.  

C. 15% forlænget levetid for alle F, U og K ka-
tegorier 

 

I praksis nedskaleredes alle livscyklusstadier undtaget anvendel-
sesfasen gennem multiplikation med en faktor 0,85 

D. 100% af F, U og K polycotton blandinger 
genanvendes ved end-of-life gennem Re-
Wind processen 

Data fra Peters et al. (2019) blev brugt i stedet for forbrænding 
med energigenvinding som blev brugt i de andre scenarier. 

E. Al produktionsenergi for F, U og K 
kategorierne skriftes til vedvarende 
energikilder 

 

Vi antager at al elektricitet- og varmeforsyning i forsyninsgkæ-
den (dvs. for garn og stofproduktion, vådbehandling, og konfek-
tion) har nul drivhusgas udledninger. 

F1.  Alle tekstiler som for nærværende vaskes 
i hjemmet eller på en institution vaskes i 
centrale vaskerier med den samme høje 
effektivitet som Region H’s vaskeri 

 

Alle tekstiler vaskes med det mere effektive vaskesystem. Siden 
lastbilerne som transporterer tekstilerne antages at bruge kuldi-
oxid neutral biogas betyder dette en reduktion med 0,5 kWh/kg 
vask for Københavns Kommunes tekstiler.  

F2. All elektricitet til centrale vaskerier skiftes 
til vedværende energi 

 

Aftryk fra energiforsyningen til det centrale vaskeri elimineres. 

 

4.4 Komparative klimafordele ved de udvalgte scenarier 
Figur 4.1 viser en overblik over effekterne for hvert scenarie på det generelle livscyklusaftryk fra tekstiler 
indkøbte af Region H og Københavns Kommune. Baseline aftrykkene er inkluderede for sammenligning 
længst ude til venstre.  
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4.4.1 Effekter af kriterierne foreslået af PARCK-partnerne 
 
Resultaterne for Scenarie A til D viser tydeligt at selv relativt små forlængelser i levetid, enten gennem for-
højet slidstyrke eller andre tiltag (som at reducere lækage eller kassering før en vare har nået sin end-of-
life), har meget større klimagevinster end at tage genanvendte materialer i brug.  
 
Det er værd at modificere fiberudvalget, men det medtager ikke hovedårsagerne til klimaaftryk fra den 
tekstile livscyklus. Brug af økologisk bomuld (Scenario A) og genanvendt polyester (Scenario B) reducerer 
kun det overgribende klimaaftryk med respektive 0,6% (22 ton) og 1% (42 ton). Det er dog meget vigtigt at 
notere, at de største fordele ved at skifte til økologisk bomuld omhandler lavere pesticidforbrug og medfø-
rende skader på menneskers og økosystemers sundhed i produktionslandene, snarere end klimafordele.  
 
Ligeledes kan brug af genanvendt polyester være en del i udviklingen af en cirkulær økonomi, men klima-
fordelene er små. Scenarie D med den lukkede cyklus eksemplificerer dette: på trods af at der er en reduk-
tion i aftryk fra fiberproduktionen grundet substitution af råmaterialer. Dette opvejes næsten fuldstændigt 
af den energi og de kemikalier, der bruges til at nedbryde polyester-bomuldsblandingen i de komplekse 
kemiske genvindingsprocesser.  
 
Samlet set er disse resultater konsekvenser af, at majoriteten af klimaaftrykket i forsyningskæden er asso-
cierede med de energiintensive processer, som organiserer materialerne (spinderi, væveri, strikning) eller 
har at gøre med vands varmekapacitet og entalpi (vådbehandling). 
 
At forlænge varernes levetid med blot 15% (Scenarie C) reducerer på den anden side aftryk fra produkti-
onsstadiet med 15%, og det totale klimaaftryk med 6% sammenlignet med baseline scenariet. Anlednin-
gen til at besparelserne ikke er højere er “Andet” gruppen, hvor livstidsforlængelsen ikke applikeres, og 
anvendelsesfasens vigtige rolle i det totale aftryk. Selvom det lyder kontraintuitivt, så påvirker forlængelse 
af levetiden ikke klimaaftrykket fra anvendelsesfasen, men kun det fra produktionsfasen.  
 
Hvis man kombinerer Scenarie A, B og C ville det reducere klimaaftrykket for livscyklussen af indkøbte 
tekstiler med omkring 7%. Det lader til at tilgange er nødvendige for at lave signifikante ændringer i klima-
aftrykket fra Region H og Københavns Kommunes indkøb.  

4.4.2 Effekter af yderligere scenarier 
 
Scenarie E (at skifte produktionsenergi til vedvarende energikilder) har en ambitiøs rækkevidde, men 
adresserer drivkræfterne bag udledning af drivhusgasser direkte, hvilket leder til en 25% forbedring sam-
menlignet med baseline. På lignende måde, gennem fokus på den primære årsag til drivhusgas-udlednin-
ger i anvendelsesfasen, bidrager scenarierne F1 (skifte vask af Københavns tekstiler til centralt vaskeri) og 
F2 (brug af vedvarende energi i centrale vaskerier) også til signifikante forbedringer: henholdsvis 15% og 
10% reduktioner sammenlignet med baseline (se Figur 4.1). At kombinere alle scenarier, undtagen D, giver 
en relativt stor reduktion i det totale aftryk på 66%. Dette er primært på grund af eliminering af det aftryk, 
som kommer fra elektricitetsforbruget i anvendelsesfasen og ved al slags energiforbrug i produktionsfa-
sen.  
 
Figur 4.2 viser den samme data for klimaaftryk for hvert scenarie, men denne gang opdelt efter bidraget til 
hver af de fire produktkategorier. Det viser tydeligt at besparelser er begrænsede af den fjerde kategori 
for “andre” tekstiler. Vi har antaget, at det ville være upraktisk at opstille grønne indkøbskriterier som ville 
gøre det muligt at opstille scenarie A-E for denne gruppe, på grund af den heterogene blanding af fibre og 
produkttyper, og den tilsvarende mangel på store fælles kontrakter for indkøb af disse blandede varer. 
Derfor anvendtes kun scenarie F1 og F2 på denne gruppe.  
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I denne figur er det også værd at bemærke, hvordan centralisering og dekarbonisering af vaskeriaktiviteter 
under anvendelsesfasen forbedrer udgangspunktet specielt for kropsnær beklædning og fladvarer. Dette 
reflekterer dominansen af decentraliseret vask af disse to varegrupper, som fremfor alt ejes af Køben-
havns Kommune. På den anden side dominerer Region H indkøbet af uniformer og andre tekstiler i ‘andet’ 
kategorien, som derfor allerede indgår i et relativt effektivt vaskesystem.  
 
Figur 4.1: Resultater for hvert scenarie og kombinationer af scenarier opdelt efter fase i livscyklussen, med 

% reduktion for hvert scenarie sammenlignet med baseline 

 
 

Figur 4.2: Resultater for hvert scenarie og kombinationer af scenarier opdelt efter varegruppe 
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5 DISKUSSION OG ANBEFALINGER 

 
Som det er tilfældet med alle scenarieanalyser, skal dette projekt forstås således, at det er baseret på sce-
narierne, som de er beskrevet snarere end, at det er en forudsigelse af et reelt resultat. Vi vil gerne kalde 
de scenarier vi har præsenteret her for “hjørnestensscenarier”, hvilket i praksis betyder, at de viser hvad 
ekstreme fald ville kunne betyde og definerer en rækkevidde for mulige resultater. Resultaterne skal ses 
mere som vejledende end præcise, og de kan bruges til at fokusere grønne initiativer på de rigtige områ-
der. 
 
Generelt bør der fokuseres på de lavthængende frugter: De tiltag der giver de største miljømæssige for-
dele og er mulige at gennemføre. De lavthængende frugter findes måske ikke altid, der hvor de antages at 
være. Derfor er denne type analyse som bruger LCA-metoder er afgørende for at identificere, hvor de fin-
des. 
 
Nogle vigtige overvejelser fra resultaterne er:  
 
1 Klimaaftryk er relativt lige fordelt mellem produktionsfasen og anvendelsesfasen. Derfor skal der 

fokuseres lige meget på disse to faser ved udvikling af initiativer, som kan reducere klimaaftrykket.  

2 I forhold til produktionsfasen er der en signifikant højere klimafordel ved at forlænge levetiden lidt 
end ved at bruge genanvendte materialer i produktion eller udvikle “closed loop” produkter. Dette 
skyldes at forlængelse af levetiden giver reduktioner gennem hele produktionsfasen, mens 
genanvendelse kun mindsker aftrykket i råfiberproduktion, og dette kun hvis 
genanvendelsesprocessen er mere effektiv end produktion af nye råfibre.  

3 En anden handling som kan give fordele over hele produktionscyklussen er at skifte fra fossile 
brændstoffer til vedvarende energikilder i produktionsprocesserne. Det sagt, så er det tvivlsomt at 
det er gennemførligt at gøre al energi grøn i en globaliseret tekstilforsyningskæde, hvor flere forhold 
mellem sammenkoblede underkontrakter tilslører de faktiske lokationer og identiteterne af 
leverandørerne. Men det illustrerer signifikansen af energiforsyning i Asien i et fremtidigt, 
bæredygtigt tekstilforsyningssystem. Med hensyn til gennemførligheden kan der være potentiale for 
at anvende et kriterie i udbud, der kræver eller giver point til producenter, som sikrer, at alle deres 
leverandører dokumenterer brugen af grøn energi i deres produktion. 

4 Det fremhæves at energieffektiviteten og energikilderne fra vaskeriaktiviteter i Danmark er yderst 
vigtige. Ved at give de ansatte ansvaret for at vaske deres eget arbejdstøj derhjemme, og også for at 
vaske fladvarer og andre ikke-personlige tekstiler i institutionen uden klare instruktioner misser 
Københavns Kommune potentielt en chance for en signifikant reduktion af kommunens klimaaftryk. 
At skifte vaskemetode for alle Københavns Kommunes tekstiler til et centralt vaskeri såsom i 
regionen kan give store fordele. Hvorvidt dette kan udføres i praksis er noget som kommunen må 
overveje.  

5 At skifte tekstilvask til et centralt vaskeri åbner døren til endnu grønnere vask ved at skifte 
energianvendelsen i centrale vaskerier til vedvarende energi. Dette sidste trin er forholdsvis enkelt at 
implementere, så vidt som der er en enkelt elektricitetsindkøber for det centrale vaskeri, og et 
eksisterende marked for kul-neutral el i Danmark.  

 
Med hensyn til punkt to vil genanvendelse af metervarer sandsynligvis give betydeligt højere klimafordele 
end genanvendelse på fiberniveau. Dette skyldes, at genbrug af metervare gennem fx upcycling af mindre 
slidte dele af et lagen eller dynebetræk til pudebetræk, forklæder eller klude vil erstatte alle dele af pro-
duktionsfasen af et nyt pudebetræk eller forklæde, bortset fra konfektion.  
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Det er dog vigtigt, at det upcyclede produkt skal være forbundet med en reel efterspørgsel. At producere 
indkøbsnet fra slidte lagner erstatter for eksempel ikke ny produktion, medmindre der er en reel efter-
spørgsel efter indkøbsnet.  
 
Fiber-til-fiber-genanvendelse vurderes ikke til at give væsentlige klimafordele under dette projekt. Genan-
vendelse kan give mere væsentlige fordele, når man tager hensyn til andre miljøpåvirkningskategorier end 
klimaforandring såsom råvareforbrug, vandforbrug eller arealanvendelse. Når det er sagt, skal forlængelse 
af levetid altid prioriteres, da det vil føre til større fordele end genanvendelse, uanset hvilken miljøpåvirk-
ningskategori som tages i betragtning. 
 
Under dette projekt undersøgte vi potentialet for forlængelser i levetid gennem udskiftning til andre fiber-
typer. En fiberblanding som er blevet fremhævet som meget lovende er lyocell/polyester. Det hævdes at 
denne har lavere produktionsaftryk, forhøjet slidstyrke sammenlignet med bredt anvendte tekstiler såsom 
polyester/bomuld, og at den kræver mindre energi til tørring i vaskefasen.  
 
Diskussioner med den ledende lyocell-producent i Europa identificerede dog, at levetidsforlængelser for 
denne type tekstil ikke er dokumenteret. Produktionsaftrykket for lyocell er på mange områder lavere end 
det for bomuld, dette gælder dog ikke for klimaaftrykket. Energi til tørring kan reduceres med 20% for ly-
ocell/polyester sammenlignet med bomuld/polyester, men dette kræver at vaskerier justerer vaskepro-
grammet, når de putter sådan nogle tekstiler ind i nonstop tunnel-vaskerisystemer. Ellers kan denne re-
duktion ikke opnås. Desuden kan for meget tørring skade lyocellmaterialet. På baggrund af disse usikker-
heder udviklede vi ikke et scenarie, men Region H kan eventuelt få gavn af at lave dybere undersøgelser af 
potentialet af denne materialesammensætning for uniformer, arbejdstøj og fladvarer og i hvilken udstræk-
ning deres centrale vaskeri kunne udnytte, at den er mindre energikrævende.   
 
Brug af alternative fiberblandinger er kun et potentielt middel til at forlænge levetiden for indkøbte teksti-
ler. Der er også andre muligheder, der vedrører justering af de systemer, inden for hvilke tekstilerne bru-
ges. For eksempel kan tekstiler kasseres, selv når de stadig har en teknisk levetid tilbage på grund af re-
branding, lækage af tekstiler fra systemet og andre årsager.  
 
Institutioner bør fokusere på at tilpasse systemer til at udelukke sådanne situationer, f.eks. gennem  

• at sikre, at tekstiler af den gamle stil fortsætter med at blive genbrugt efter en rebranding eller re-
styling;  

• at sikre, at tekstiler brugt af en medarbejder, der stopper sin ansættelse, recirkuleres i systemet;  

• centralisering og standardisering af vurderingsprocessen om hvornår et produkt ikke længere er 
egnet til brug;  

• beskyttelse mod unødvendige skader gennem fx utætte kuglepenne;  

• udvikling af reparationsservice for mindre skader og;  

• 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 identifi-
cere potentialet for justeringer af disse systemer. 
 
I forhold til punkt fire oven, er det tydeligt at vaskeriaftryk kan være en signifikant komponent af det sam-
lede aftryk af tekstilers livscyklus, som de analyseres i denne rapport. Med fraværet af detaljeret informa-
tion omkring vaskeforholdene for tekstiler, som ejes af Københavns Kommune, har vi opstillet, hvad vi tror 
er rimelige estimater baseret på data fra kunden, og hvad som findes tilgængeligt i videnskabelig litteratur. 
Siden vask spiller en stor rolle i vores estimater, kan fremtidige indsatser også rettes mod at lave et spør-
geskema omkring kommunens ansattes fremgangsmåder ved vask.  
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7 BILAG 

7.1 Bilag 1 – Indkøb af tekstiler af Københavns Kommune  
 

Underkategori Antal Gennemsnitsvægt 
per styk (kg) 

Samlede vægt 
(kg) 

Hovedkategori  

T-shirts 32765 274 8978 K 

Frakker og jakker 4391 1104 4847 U 

Bukser (lange) 4761 706 3361 U 

Sengetæpper 2356 1334 3143 F 

Sweatere 4759 628 2989 K 

Overalls og overtræksdragter 1169 2078 2429 U 

Håndklæder 4468 279 1247 F 

Handsker eller vanter 8877 140 1243 K 

Regntøj 1337 837 1119 A 

Hagesmæk 11629 94 1093 F 

Shorts 1228 710 872 K 

Dyner 890 964 857 A 

Lagener 1385 517 716 F 

Undertøj 3107 229 712 K 

Skjorter og bluser 1551 338 524 K 

Puder 674 548 369 A 

Dynebetræk 805 453 365 F 

Viskestykker 2525 132 333 F 

Duge 402 755 303 F 

Veste 646 448 289 U 

Sokker og strømper 3920 70 274 K 

Badetøj 1319 200 264 A 

Forklæder 1179 212 250 F 

Uniformer 655 348 228 U 

Kasketter 1552 133 206 U 

Hatte 1333 133 177 A 

Pudebetræk 1269 104 132 F 

Regnslag 185 200 37 A 

Kjoler og nederdele og sarier 190 170 32 A 

Grydelapper 220 100 22 A 

Slips, tørklæder eller tuber 300 39 12 A 

Dækkeservietter 229 50 11 F 

Strømpebukser 185 20 4 K 
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7.2 Bilag 2 – Datakilder og antagelser 

Datakilder for baseline 
Vores hovedsagelige datakilder var specifikationerne som vi modtog fra kunderne for denne rapport, for-
grundsdata på tekstilprocesser fra Sandin et al, (2019) og baggrundsdata fra inventory database gennem 
Gabi software. Det senere kom primært fra EcoInvent database, med undtagelse for brug af Gabi database 
en gang imellem når det var nødvendigt. Database information med forkortelsen “GLO” refererer til et 
proportionelt gennemsnitligt dataset; “DK” er dansk, “CN”, kinesisk, “RER” og “EU-28” refererer til euro-
pæiske gennemsnit og “RoW” refererer til resten af verden (dvs. Ikke Europa). For forsyningskæden brug-
tes GLO data hvor det fandtes tilgængeligt og RoW I andre relevante tilfælde. For aspekter af livscyklussen 
i Danmark var DK foretrukket, og “EU-28” i tilfælde af at dette var utilgængeligt.  
 
Vi antog at danske importer stammer fra de samme lande som svenske, og derfor modelleredes elektrici-
teten som anvendes i tekstil og tøjproduktion som et proportionelt gennemsnit baseret på de nationale 
elnet i Kina (56%), Bangladesh (18%), Tyrkiet (13%), Indien (6%), Pakistan (3%), Vietnam (2.6%) og Cambo-
dia (2.1%) i overensstemmelse med Sandin et al, 2019. 
 
Tabel 1: Bomuldsgarnsproduktion 

 Dataset Værdi Enhed Kommentar/kilde 
Input 
Bomuldsfibre GLO: Bomuldsfibre (balle efter 

rensning) 
1.12 Kg Værdi: Sandin et al, 2019; LCI 

DB: Gabi Professional 
Elektricitet Tekstil industri blanding 11.9 MJ Gennemsnit hentet fra 

Sandin et al, 2019 
Acrylsyre RoW: marked for acrylsyre 0.00016 Kg Sandin et al, 2019 (Table B-3) 
Polyacrylamid GLO: marked for polyacrylamid 0.00032 Kg Sandin et al, 2019 (Table B-3) 
Vand GLO: marked for vand, ultrarent 0.0112 kg Sandin et al, 2019 (Table B-3) 
Output 
Bomuldsgarn  1 kg  

 
Table 2: Polyester yarn production 

 Dataset Værdi Enhed Kommentar/kilde 
Input 
PET GLO: marked for polyethylene 1.005 Kg Værdi: Sandin et al, 2019; LCI 

DB: Gabi Professional 
Elektricitet Tekstilindustri blanding 11.9 MJ Gennemsnit hentet fra 

Sandin et al, 2019 
Acrylsyre RoW: marked for acrylsyre 0.00016 Kg Sandin et al, 2019 
Polyacrylamid GLO: marked for polyacrylamid 0.00032 Kg Sandin et al, 2019 
Vand GLO: marked for vand, ultrarent 0.0112 kg Sandin et al, 2019 
Elektricitet CN: markedsgruppe for electrici-

tet, medium spænding 
5.43 MJ Sandin et al, 2019; for fibre 

melt spinning (Kina domine-
rer markedet) 

Antimon GLO: marked for antimon 0.0002 kg Sandin et al, 2019 
Smøremiddel RoW: marked for smøreolie 0.01 kg Sandin et al, 2019 
Varme RoW: varmeproduktion, light 

fuel oil, ved boiler 
2.2 MJ Sandin et al, 2019 

Toluene diisocy-
ante 

RoW: marked for toluene diiso-
cyanate 

0.0002 kg Sandin et al, 2019 

Output 
PES garn  1 kg  
PES affald  0.005 kg  
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Stofproduktion baseredes på energi og smøreolie forbrug givet i Sandin et al, 2019. Tekstil elektricitets-
blandingen anvendes såvel som RoW: marked for smøreolie og RoW marked for akrylsyre. Data for energi-
forbrug er gennemsnit for forskellige garvægte. Standardrater for tab på 1.32% og 1.52% brugtes for re-
spektive vævning og strikning.   
 
Tabel 3: Stofproduktion 

 Polyester 
vævning 

Polyester strik-
ning 

Bomuld væv-
ning 

Bomuld 
strikning 

Enhed 

Inputs 
Garn 1.0132 1.0152 1.0132 1.0152 kg 
Elektricitet 26.6 0.792 26.6 0.792 MJ 
Smøreolie  0.08  0.08 kg 
Acrylsyre 0.05  0.05  kg 
Outputs 
Stof 1 1 1 1 kg 
Tekstilaffald 0.0132 0.0152 0.0132 0.0152 kg 

 
På grund af mangel på detaljeret data fra tekstilproduktionen brugtes farvningsprocessen for en midt 
vægts polyester/bomuld blanding fra Sandin et al (2019) som en proxy for en farvningsproces. Energi for 
tørring af den farvede tekstil adderedes oveni. Kemikalier som udgør mindre end 2% af de aktive ingredi-
enserne for farvningsprocessen (efter at deres vandindhold er taget I betragtning) ekskluderedes.  
 
Tablel 4: Farvningsprocess 

 Dataset Value Unit Comment/source 
Input 
Tekstil  1 kg  
Vand, flod GLO: marked for vand, ultrarent 0.30 m3  
Anilin RoW: marked for anilin 0.04 kg  
Acrylsyre RoW: marked for acrylsyre 0.028 kg Del af smørremiddel 

og detergent 
Hydrogen peroxid RoW: marked for hydrogen peroxid, 

uden vand, i 50% opløsning (EI3.5) 
0.01 kg  

Ethoxyleret alkohol RoW: marked for ethoxyleret alkohol 
(AE3) 

0.084 kg Del af detergent 

Dimethyl sulfat RoW: marked for dimethyl sulfat 0.012 kg Del af detergent 
Natrium dithionit RoW: marked for natrium dithionit 0.0108 kg Del af reduktionsmid-

del 
Natrium hydroxide GLO: market for natrium hydroxide, 

uden vand, i 50% opløsning) 
0.012 kg  

Stearinsyre GLO: marked for stearinsyre 0.024 kg Del af blødgørende 
middel 

Svovlsyre RoW: marked for svovlsyre 0.052 kg  
Elektricitet Produktionsland blanding (se beskri-

velse ovenover) 
5.4 MJ  

Varme RoW: varmeproduktion, light fuel oil, 
ved boiler 100kW, ikke-modulerende 
(EI3.5) 

38 MJ Høj værdi grundet de 
evaporerende proces-
ser. 

Output 
Farvet tekstil  1 kg  

 



 

 
Side 25 af 29 Side 25 af 29 

Konfektion (tøjkonstruktion) antoges kræve et gennemsnitlig energiforbrug for de fem syede stykker tøj i 
Sandin et al (2019), altså 4.44 kWh elektricitet og 0.069 MJ varme. Tab fra skæring (affaldstekstiler) anto-
ges udgøre 20% af det originale stod. Fladvarer antoges være rektangulære og derfor mere produceret 
mere effektivt, med halvdelen af energiforbruget for tøj og intet tab ved skæring.   
 
Transport af tekstilprodukterne antages være via trans oceanisk linje mellem respektive kontinents mest 
brugte havn, fra Shanghai havn til Rotterdam Europoort, en distance på of 13395 km via Kap Det Gode Håb 
(sea-distances.org). Yderligere 825 km transport med lastbil mellem Rotterdam og leveringspunktet i Kø-
benhavn antages udført med en 16-32 tons Euro 6 lastbil.  
 
Tekstiler antoges vaskes mellem 60 gange (‘andet’) og 100 gange (fladvarer) afhængigt af produkttype, ba-
seret på data for nogle produktgrupper fra Region H i tabel 3.2 i hovedteksten. Disse produkttyper udeltes 
på en af de fire hovedkategorier og vægtedes siden efter deres relative andel af den hovedkategori. Se Ta-
bel 5.  
 
Tabel 5: Antal vaske for hver varegruppe 

Varetyper Forventede 
vaske (data 
fra vask i Re-
gion H) 

Kategori Andel (i vægt) 
i denne kate-
gori 

Vægtet forventet 
livscyklus (antal 
vaske) 

Uniformer (prim. bomuld) 70 Uniformer 26% 88 

Overtøj (jakker og veste) 80 16% 

Hvid bomuld/polyester tøj 100 51% 

T-shirt 70 Kropsnært arbejd-
støj 

71% 70 

Leggings 80 0% 

Lagner of fladvarer 100 Fladvarer 100% 100 

Puder og dyner 60 Andet 42% 60 

 
 
I sammenligning med Sandin et al (2019) var vasken meget energieffektiv. Vi brugte energidata fra kunden 
som vist i Tabel 6, og vaskemiddel som vist i Tabel 7. 
 
Tabel 6: Vaskprocesser 

 Dataset Værdi Enhed Kommentar/kilde 
Input 
Tekstiler  1 Kg  
Elektricitet DK: marked for elektricitet, me-

dium spænding 
0.72 MJ Effektivt centraliseret vask, 

Madsen, 2021 
 DK: marked for elektricitet, me-

dium spænding 
3.22 MJ Almindeligt decentraliseret 

vask, Sandin et al, 2019. 
(Inkluderer tørre) 

Varme fra gas Europa uden Schweitz: varmepro-
duktion, naturgas, ved boiler 

0.72 MJ Effektiv centraliseret vask, 
Madsen, 2021;lokal damp-
generator 

Transport EU-28: Transport, lille lastbil (op til 
14 tons) 

12.2 km Gennemsnitlig tilbagerejse; 
Madsen, 2021 

Vand RER: markedsgruppe for hanevand  12 kg Sandin et al, 2019 
Detergent See nedenunder. 0.009 kg Sandin et al, 2019 
Output 
Rene tekstiler  1 kg  



 

 
Side 26 af 29 

Spildevand Europa uden Schweitz: Spilde-
vandsbehandling, gennemsnitlig 
kapacitet på 1E9 L/year 

11 Kg Sandin et al, 2019 (antager 
at 1 kg evaporerer i tørre-
tumbleren) 

 
Tabel 7: Produktion af flydende detergent 
 

Dataset i model Værdi Enhed  
Inputs 
Alkyl sulfat GLO: marked for alkyl 

sulphate (C12-14)  
0.1038 kg Sandin et al, 2019 

Citronsyre RER: citronsyre produktion 0.0228 kg Sandin et al, 2019 
Enzymer RER: enzyme produktion 0.0058 kg Sandin et al, 2019 
Glycerin RER: marked for glycerin 0.0285 kg Sandin et al, 2019 
Ikke-ioniske 
surfaktanter 

GLO: marked for ikke-ioniske 
surfaktanter  

0.0591 kg Sandin et al, 2019 

Sæbe RER: Sæbeproduktion 0.0241 kg Sandin et al, 2019 
Natriumhydro-
xid 

GLO: marked for natriumhy-
droxid, uden vand, in 50% 
opløsning 

0.0231 kg Sandin et al, 2019 

Vand RER: markedsgruppe for 
hanevand  

0.7022 kg Sandin et al, 2019 

HDPE flaske GLO: marked for polyethylen, 
høj densitet, granulat 

0.0466 kg Sandin et al, 2019 

PP kork GLO: marked for polypropy-
len, granulat 

0.0101 kg Sandin et al, 2019 

Elektricitet RER: markedsgruppe for 
elektricitet, medium spæn-
ding 

0.9 MJ Sandin et al, 2019 

Output 
Flydende deter-
gent 

 1 kg  

 
Ved end-of-life antages det at tekstilerne forbrændes med energigenvinding I Danmark. Som vist i Tabel 8 
afhænger varme- og energigenvindingen efter forbrænding af fibertyperne. Energien antages erstatte en 
del som okkuperes af det danske elektricitetsmarked (DK: marked for elektricitet, medium strøm) og var-
men antages erstatte dansk fjernvarme (DK: varme fra kommunal affaldsforbrænding to generisk varme-
marked). 
 
Tabel 8: Behandling af tekstilaffald 

Affaldsfraktion Dataset brugt i model Strøm produceret 
per kg behandlet 

materiale 

Varme produce-
ret per kg be-

handlet materiale 

Bomuld CH: behandling af affaldspap, 
kommunal forbrænding 

1.98 MJ 3.98 MJ 
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Polyester CH: behandling af affalds poly-
ethylen terephthalat, kommunal 
forbrænding  

2.99 MJ 5.81 MJ 
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7.3 Bilag 3 – Grønne indkøbskriterier foreslåede af PARCK-partnere 
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