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1. Forord 

Dette notat er udarbejdet af Teknologisk Institut for Gate 21 og Hållbar Utveckling (HUT) Skåne, som 

har ønsket at få belyst de klimamæssige konsekvenser af forskellige cirkulære tiltag foretaget inden 

for projektet Circular Builders, som er støttet af Interreg ÖKS og Region Sjælland, hvor ni kommunale byg-

herrer har beskrevet, udbudt og i nogle tilfælde gennemført en række cirkulære nybyggerier, renove-

ringer og nedrivninger, samt forundersøgelser og strategier.  

Notatet er udarbejdet på baggrund af viden hos Teknologisk Instituts specialister, eksisterende CO2-

nøgletal og andre miljødata for de relevante materialer og processer, der indgår i casene, samt data 

leveret af de involverede kommunale bygherrer.     

Foruden det samlede notat er der i projektet også udarbejdet ti case-specifikke notater, hvor de en-

kelte cases og deres resultater (realiserede/potentielle besparelser af indlejret CO2) præsenteres i 

detaljer (jf. Bilag 1). Derudover er det udarbejdet et Excel-baseret værktøj, som Circular Builders’ pro-

jektpartnerne kan bruge til at beregne CO2-effekterne af en række cirkulære tiltag (både nybyggeri 

med genbrugte byggevarer, nybyggeri med alternative eller ”best-in-class” jomfruelige byggevarer, 

samt cirkulær håndtering af byggevarer efter nedrivning eller byggeaffald). Værktøjet kan bl.a. bruges 

til en yderligere kvalificering af de klimamæssige konsekvenser af de foretagne cirkulære løsninger, 

når de endelige data bliver tilgængelige. 

Projektet er gennemført i perioden januar-august 2022. 
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2. Sammenfatning og konklusion  

Det er i regi af Circular Builders projektet udviklet en bred vifte af cirkulære tiltag, primært cirkulære 

nybyggerier, renoveringer og nedrivninger, men også udviklet tiltag på genbrugsstationer, som kan 

understøtte mere cirkulær håndtering af byggematerialer og byggeaffald.  

 

Formålet med dette projekt er for partnerkredsen i Circular Builders projektet at belyse de realiserede 

samt potentielle besparelser af indlejret CO2 ved at udbrede og integrere cirkulære principper i ud-

valgte byggeprojekter (herefter refereret til som cases). Indlejret CO2 defineres som den mængde 

CO2, der er forbundet med produktion og håndtering af de berørte materialer gennem hele deres 

livscyklus: udvinding af råmaterialer, transport, produktion, opførelse, brug og vedligehold, nedtag-

ning, bortskaffelse, genanvendelse og genbrug.  

Vurderingen af klimaeffekterne forårsaget af de ovennævnte cirkulære løsninger er baseret på en 

livscyklusvurdering (LCA), hvor løsningerne bliver holdt op imod et reference-scenarie (hvad ville der 

være sket, hvis det pågældende projekt var blevet gennemført på konventionel vis?). Effektvurderin-

gen omfatter ikke en fuld LCA for det pågældende byggeri eller projekt, men kun en evaluering af kli-

makonsekvenserne af implementering af de ovennævnte cirkulære løsninger ift. et konventionelt, 

”business-as-usual” scenarie.  

 

I de gennemførte beregninger er de samlede klimaeffekter beregnet som sum af klimaeffekterne fra 

produktfasen A1-A3 (råmaterialer, transport, fremstilling), affaldshåndtering C3-C4 (affaldsbehandling 

og/eller bortskaffelse), samt potentiale udenfor systemgrænser, D. 

 

En vigtig forudsætning for LCA’en er, at der er funktionel ækvivalens mellem de sammenlignede sce-

narier (dvs. hvert cirkulært scenarie med dets respektive reference-scenarie): dette betyder, at de 

materialer, der sammenlignes i de to respektive scenarier, skal kunne levere den samme funktion 

samt opfylde de samme krav (statik, fugt, brand, lyd, varme, levetid, vedligehold mm.). Det har ikke 

ligget inden for rammerne af nærværende projekt at foretage en vurdering af, hvorvidt dette er op-

fyldt i de sammenlignede scenarier, men det er antaget, at det er tilfældet.  

 

Data omkring de cirkulære løsninger samt reference-scenarierne (bl.a. materialer og mængder) er 

leveret af partnerkredsen i Circular Builders projektet, mens LCA-data er baseret på relevant litteratur, 

miljøvaredeklarationer (EPD’er) samt generiske LCA-databaser. Når LCA-data er baseret på EPD’er el-

ler generiske LCA-databaser, er der blevet anvendt en simplificeret tilgang, hvor der ses bort fra kli-

mabelastninger fra processer som transport og oparbejdning. 

Effektvurderingen er blevet foretaget på ti cases fra syv af de i alt ni kommunale bygherrer, der delta-

ger i Circular Builders projektet og hvis cirkulære tiltag var på sådan et stadie, at der kunne foretages 

en effektvurdering af den pågældende case. For fire af casene har det dog ikke været muligt for byg-

herren at levere detaljerede kvantitative data, og det har dermed kun været muligt at foretage en po-

tentialeberegning. Hver case kan omfatte flere særskilte cirkulære tiltag. 
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Der er blevet modelleret og beregnet klimaeffekter af i alt 119 konkrete cirkulære tiltag, delt op mel-

lem nybyggeri med genbrugte byggevarer (60 cirkulære tiltag), nybyggeri med alternative eller ”best-

in-class” jomfruelige byggevarer (9 cirkulære tiltag) og cirkulær håndtering af byggevarer efter nedriv-

ning eller byggeaffald (50 cirkulære tiltag). 

Indenfor nybyggeri med genbrugte byggevarer er anvendelse af genbrugte vinduer blandt de tiltag 

med det største potentiale for klimabesparelser (med en CO2-besparelse på omkring 98-99 % ift. an-

vendelse af et konventionelt vindue). Et andet tiltag, som forårsager betydelige klimagevinster, er di-

rekte genbrug af metal (især stål): rustfrit stål, stålplader, stålprofiler, armaturer mm. (med CO2-be-

sparelser som typisk ligger over 99 %). Direkte genbrug af natursten repræsenterer også et tiltag 

med stort potentiale for klimabesparelser (fx over 98 % for skifer og marmor, hhv. 88 og 79 % for 

kalksten og granitsten). Direkte genbrug af betonelementer/-fliser, tagsten eller mursten giver ligele-

des store klimabesparelser (hhv. 96 %, 98 % og 77 %), mens direkte genbrug af murstenselementer 

giver en lavere klimabesparelse (61 % ift. konventionelt murværk). Anvendelse af knust byggeaffald 

som vejfyld eller tilslag giver kun 14 % besparelse, når det erstatter granit fra fx Norge, dog en større 

klimabelastning på over 200 % når det erstatter grusgravsmateriale fra Danmark. Brug af fx beton 

med 20 % genanvendt tilslag giver ligeledes mindre klimabesparelser på 0,3 %. For beton er bespa-

relsen så lille, fordi produktionen af beton kræver cement, hvis fremstilling har en stor klimapåvirk-

ning, hvorimod produktion af tilslag klimamæssigt spiller en mindre rolle. Derudover kan anvendelse 

af genanvendt tilslag i beton i realiteten medføre både et højere eller lavere cementforbrug, ift. beton 

fremstillet af jomfruelige materialer. Ligeledes kan parametre som den konkrete transportafstand 

være afgørende. Endeligt kan det være afgørende, hvad det genanvendte tilslag erstatter. Dette gør 

det vanskeligt at generalisere, og en nærmere case-specifik vurdering anbefales. 

 

Inden for nybyggeri med alternative eller ”best-in-class” jomfruelige byggevarer er anvendelsen af 

biogas-produceret mursten, ”best-in-class” tagsten samt beton baseret på den innovative FUTURE-

CEM cement blandt de tiltag med størst potentiale (hhv. 66 %, 53 % og 33 %), mens brug af træfiber-

plader som enten undertag eller vindspær til gengæld i nogle tilfælde kan føre til en klimabelastning 

(afhængigt af det substituerede materiale). 

 

Indenfor cirkulær håndtering af byggevarer eller byggeaffald efter nedrivning er der generelt altid en 

klimabesparelse ved direkte at genbruge sekundære byggematerialer ift. at sende dem til deponi, for-

brænding eller materialenyttiggørelse. Dette skyldes dels, at direkte genbrug typisk ikke kræver me-

get oparbejdning, men også at eventuel transport, oparbejdning og spild i modulerne C3-C4 (endt 

levetid) ikke er medregnet i nærværende rapport. Direkte genbrug af brugte natursten er blandt de 

tiltag med det største potentiale for klimabesparelser (op til 22.500 % for skifer ift. nyttiggørelse af 

den knuste natursten som vejfyld). Direkte genbrug af ubrugt cement giver ligeledes store klimabe-

sparelser (over 30.000 %) ift. nyttiggørelse af hærdet cementpulver som vejfyld pga. den store klima-

påvirkning fra cementfremstilling. Det samme gælder for direkte genbrug af tagsten, sanitetskeramik-

produkter og mineraluld (hhv. over 15.000 %, over 17.000 % og mellem 4.000 - 6.400 % klimabespa-

relse ift. deres konventionelle affaldsbehandling). Direkte genbrug af solceller samt malingsrester har 

også et betydeligt potentiale for klimabesparelser (hhv. 667 % og 280 %). Direkte genbrug af 
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forskellige typer metaller giver moderate klimabesparelser på mellem 15 % (zink) og 164 % (stålprofi-

ler) ift. almindelig genanvendelse af de samme metaller. 

 

Klimaeffekterne for de seks cases, hvor en konkret beregning har været mulig, svarer til en samlet be-

sparelse på over 51 ton CO2 ækv., svarende til knap 373 MWh dansk strøm. 
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3. Baggrund og formål 

Cirkulær økonomi i byggeriet er en vigtig dagsorden. Cirkulær økonomi handler om at reducere an-

vendelsen af jomfruelige ressourcer, øge anvendelsen af fornybare, genbrugte og genanvendte res-

sourcer, opnå færre emissioner og mindre materialetab, opnå færre restfraktioner og mindre affald, 

samt opretholde den økonomiske værdi af produkter, komponenter og materialer. Der ligger store 

potentialer for CO2-besparelser i at øge graden af genbrug og genanvendelse i byggeriet – både i at 

optimere affaldshåndtering i nedrivningsprojekter samt i at tænke genbrug og genanvendelse ind i 

renoveringsprojekter og nybyggeri.  

Cirkulær økonomi i byggeriet er i sin vorden, og der er behov for at dele viden og erfaringer samt 

konkrete tal og resultater for cirkulære løsninger med henblik på at fremme implementeringen af cir-

kulære tiltag i branchen. Beregninger af potentielle samt faktisk opnåede miljøbesparelser ved at 

tænke cirkulært, vil understøtte, at disse løsninger kan vinde indpas i branchen.  

Formålet med dette projekt er for partnerkredsen i Circular Builders projektet at belyse de realiserede 

samt potentielle besparelser af indlejret CO2 ved at udbrede og integrere cirkulære principper i ud-

valgte byggeprojekter (nedrivning, renovering, nybyg) i regi af projektet Circular Builders. De udvalgte 

byggeprojekter refereres herefter til som cases. Indlejret CO2 defineres som den mængde CO2, der 

er forbundet med produktion og håndtering af de berørte materialer gennem hele deres livscyklus: 

udvinding af råmaterialer, transport, produktion, opførelse, brug og vedligehold, nedtagning, bort-

skaffelse, genanvendelse og genbrug. På baggrund af beregningen af CO2-effekterer er det muligt at 

estimere, hvor mange kWh dansk strøm de opnåede CO2-besparelser svarer til. 
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4. Metode 

De cirkulære løsninger udviklet under Circular Builders projektet omfatter en bred vifte af tiltag, i sær-

deleshed cirkulære nybyggerier, renoveringer og nedrivninger, men kan i enkelte tilfælde også om-

fatte andre tiltag såsom etablering af tiltag på genbrugsstationer, som kan understøtte mere genbrug 

og genanvendelse af byggematerialer og byggeaffald.  

 

En vurdering af klimabesparelserne forårsaget af de ovennævnte cirkulære løsninger kræver en LCA- 

modellering af løsningerne, som bliver holdt op imod et reference-scenarie. Negative klimaeffekter 

repræsenterer en klimagevinst (dvs. sparet CO2), mens positive klimaeffekter repræsenterer en klima-

belastning (dvs. udledt CO2). 

 

LCA’en blev struktureret som en attributionel LCA, som følger cut-off allokeringsmetoden, som be-

skrevet i EN 15804 (DS/EN 15804, 2012). Dette betyder, at miljøbelastningerne slutter på det tids-

punkt, hvor et genanvendeligt materiale forlader produktsystemet som et materiale klar til anven-

delse i det næste produkt. Materialet har her opnået status af end-of-waste. Det genanvendelige ma-

teriale bærer ikke nogen miljøbelastning, når det kommer ind i det næste produktsystem, men det 

nuværende produkt opnår ingen godskrivning for undgået produktion af primær materiale. Tilsva-

rende er genbrugsmateriale anvendt i det nuværende produkt miljømæssigt gratis, når det modtages 

fra den forrige livscyklus, og det nuværende produkt betaler udelukkende for forarbejdning til anven-

delse i den nuværende funktion. Man ser dermed bort fra den miljøbelastning, der er forbundet med 

det pågældende materiales første livscyklus, bl.a. råvareudvinding, produktion, transport og brugs-

fase.  

 

Helt overordnet er faserne og modulerne i en byggevares livscyklus (som beskrevet i  

Tabel 1, og som defineret i hovedstandarden for EPD’er DS/EN 15804) følgende: udvinding og trans-

port af råmaterialer, fremstilling af materialet/produktet (det, som i en EPD kaldes produktfasen (mo-

dulerne A1-A3)), transport til byggepladsen og opførelse/installation (byggeprocesfasen (modulerne 

A4-A5)), endt levetid: nedrivning, transport af affaldet, affaldshåndtering og bortskaffelse (endt levetid 

(modulerneC1-C4)), samt gevinster uden for systemgrænserne (modul D, dvs. gevinster fra fx gen-

brug, genanvendelse, produktion af energi via fx forbrænding mm.).  

 

Modellering af det biogene CO2
1 er gjort i henhold til standarden DS/EN 16485, 2014 (”Produktkate-

goriregler for træ og træbaserede produkter til konstruktionsbrug”, PCR for træ). Hvis træet kommer 

fra bæredygtig skovdrift2, kan det biogene CO2 betragtes som karbon-neutralt, dvs. at balancen for 

det biogene kulstof over træets livscyklus skal være 0, og at klimaeffekten fra det biogene kulstof over 

 

 
1 Biogent CO2 defineres som det CO2, der optages af og lagres i biologiske materialer, såsom planter, biomasse eller jord, og 

som frigives igen som følge af deres forbrænding eller nedbrydning af organisk materiale, det vil sige biomasse og dens deriva-

ter.  
2 Bæredygtig skovdrift omfatter enten de lande, der følger Art. 3.4 i Kyoto Protokollen, eller de skove, som drives under aner-

kendte certificeringsordninger for bæredygtig skovdrift, 
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livscyklussen skal være 0. I praksis betyder det, at samtlige input af træ til produktsystemet (træ som 

råmateriale til produktion af træprodukter i modulerne A1-A3, jomfrueligt såvel som genbrugt træ,) 

bidrager med negativt fortegn (biogent CO2 fjernes fra atmosfæren, idet det bliver lagret i et bygge-

produkt), og at samtlige output af træ fra produktsystemet (træprodukter, som har nået deres end-

of-life, eller indbygget i bygninger, som har nået deres end-of-life, modulerne C1-C3/C4, genbrug, 

genanvendelse, forbrænding såvel som deponi) bidrager med positivt fortegn (biogent CO2 udledes 

til atmosfæren). Hvis træet/træaffaldet indgår i et andet produktsystem (fase D), så skal det i fase D 

krediteres for materialets CO2, som så indgår i det nye produktsystem med et negativt fortegn. 

 

Tabel 1 Faser og moduler angivet i EPD-standarden 
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I de gennemførte beregninger er de samlede klimaeffekter beregnet som sum af klimaeffekterne fra 

produktfasen A1-A3 (råmaterialer, transport, fremstilling), affaldshåndtering C3-C4 (affaldsbehandling 

og/eller bortskaffelse), samt potentiale udenfor systemgrænser, D. 

 

En vigtig forudsætning for LCA’en er, at der er funktionel ækvivalens mellem de sammenlignede sce-

narier (dvs. hvert cirkulært scenarie med dets respektive reference-scenarie): dette betyder, at de 

materialer, der sammenlignes i de to respektive scenarier, skal kunne levere den samme funktion 

samt opfylde de samme krav (statik, fugt, brand, lyd, varme, levetid, vedligehold mm.). Det har ikke 

ligget inden for rammerne af nærværende projekt at foretage en vurdering af, hvorvidt dette er op-

fyldt i de sammenlignede scenarier, men vi har antaget, at det er tilfældet.  

 

Selvom alle miljøpåvirkningskategorier normalt indgår i en LCA, er denne vurdering begrænset til kun 

at fokusere på klimapåvirkninger (kg CO2-ækv.), da hovedfokus for Circular Builders projektet netop er 

klima. 

 

LCA-modelleringen er blevet foretaget på baggrund af eksisterende miljødata (beskrevet i afsnit 4.1) 

samt på baggrund af case-specifikke data leveret af projektdeltagerne (beskrevet i afsnit 4.2). 
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4.1. Anvendte miljødata 

Effektvurderingen har i så stor udstrækning som muligt været baseret på miljødata i form af eksiste-

rende nøgletal, der beskriver klimaeffekterne af fx: 

i) at bygge med genbrugte byggevarer, eller byggevarer med genanvendt indhold, i stedet 

for konventionelle, jomfruelige byggevarer. En central kilde i forhold til CO2-nøgletal, der 

repræsenterer indlejret CO2
3 for 11 forskellige materialer produceret konventionelt såvel 

som cirkulært, er Andersen et al. (2019)4.  

ii) at genbruge, genanvende eller nyttiggøre visse strømme af byggeaffald efter nedrivning i 

stedet for en mere konventionel affaldshåndtering for de samme strømme byggeaffald. 

Centrale kilder ift. opgørelse af CO2-effekter ved genbrug, genanvendelse og anden nyt-

tiggørelse af forskellige typer byggeaffald er Damgaard (2020)5, Møller et al. (2012)6 og 

Butera (2019)7.  

 

I og med at de ovennævnte publikationer kun dækker et begrænset antal materialer, blev disse sup-

pleret med generiske data fra LCA-databaser, som fx Ökobaudat, Ecoinvent og GaBi/Sphera, samt 

data fra miljøvaredeklarationer (EPD’er). Data fra EPD’er er også blevet anvendt ved modellering af 

specifikke, grønnere alternative jomfruelige byggevarer. Dette er nærmere beskrevet i følgende afsnit 

4.1.1, 4.1.2 samt 4.1.3. 

 

I alle tilfælde beskriver de anvendte miljødata klimapåvirkningen af de relevante materialer i tre faser 

(jf.  

Tabel 1): produktfase A1-A3 (råmaterialer, transport, fremstilling), affaldshåndtering C3-C4 (affaldsbe-

handling og/eller bortskaffelse), samt potentiale udenfor systemgrænser D (genbrug, genanvendelse 

og nyttiggørelse). Modul D repræsenterer den potentielle klimabesparelse ved at genbruge eller gen-

anvende det specifikke materiale ved endt levetid i en ny livscyklus (fx undgået forbrug af jomfrueligt 

materiale). Disse potentielle klimabesparelser beregnes kun for den andel af råvarerne, som rent fak-

tisk er jomfruelige. Dette gøres for at undgå, at gevinsten ved at anvende genbrugte og genanvendte 

materialer beregnes dobbelt (som beskrevet i Andersen et al., 2019).  

 

 

 
3 Indlejret CO2 defineres som den mængde af drivhusgasser, der frigives gennem et byggemateriales levetid (udvinding af rå-

materialer, transport, produktion, opførelse, brug og vedligehold, nedtagning, bortskaffelse, genanvendelse og genbrug). 
4 Andersen, C. E., Rasmussen, F. N., Zimmermann, R. K., Kanafani, K. & Birgisdottir, H. (2019): Livscyklusvurdering for cirkulære 

løsninger med fokus på klimapåvirkning. Forundersøgelse. SBI 2019:08. Polyteknisk Boghandel og Forlag ApS 

https://build.dk/As-sets/Livscyklusvurdering-for-cirkulaere-loesninger-med-fokus-paa-klimapaavirkning/SBI-2019-08.pdf  
5 Damgaard, A. (2020): Cirkulær økonomi i byggeriet. Analyse af potentialer. LCA bilagsrapport / Bilag A. DTU Miljø. Trafik-, 

Bygge- og Boligstyrelsen. https://bpst.dk/da/Byggeri/Lister/Publikationsliste?type=Rapport   
6 Møller J, Butera S, Martinez Sanchez V, Christensen TH, Kromann M, Willumsen E. Livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk 

vurdering af forskellige alternativer for håndtering og behandling af gipsaffald. 2012. https://www2.mst.dk/Udgiv/publikatio-

ner/2012/03/978-87-92779-89-2.pdf  
7 Butera, S. (2019): Ressourceeffektive anlægskonstruktioner. LCA-undersøgelse af tilslagsproduktion. Teknologisk Institut 

https://www.teknologisk.dk/ydelser/baeredygtigt-byggeri/lca-life-cycle-assessment/30894,7  

https://build.dk/As-sets/Livscyklusvurdering-for-cirkulaere-loesninger-med-fokus-paa-klimapaavirkning/SBI-2019-08.pdf
https://bpst.dk/da/Byggeri/Lister/Publikationsliste?type=Rapport
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2012/03/978-87-92779-89-2.pdf
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2012/03/978-87-92779-89-2.pdf
https://www.teknologisk.dk/ydelser/baeredygtigt-byggeri/lca-life-cycle-assessment/30894,7
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Modellering af eventuelle klimagevinster ved forbrænding af byggematerialer (undgået produktion af 

el og varme, modul D) er baseret på følgende antagelser: El- og varmevirkningsgrad for affaldsfor-

brændingsanlæg ligger på hhv. 22 % og 73 % (Henriksen et al., 20188). Den producerede el og varme 

erstatter hhv. dansk/svensk elmix og EU fjernvarmemix (hvilket er samme tilgang som i EPD’er udar-

bejdet af Teknologisk Institut).  

 

4.1.1. Nybyggeri med genbrugte byggevarer 

Hovedkilden Andersen et al. (2019) omfatter 11 materialer (nemlig murværk, beton, stål, træ, gipspla-

der, vinduer, tagsten, ventilationsrør, aluminiumsplader, dør og tagpap). Resultaterne i publikationen 

stammer fra en grundig modellering af et cirkulært scenarie holdt op imod et konventionelt scenarie. 

Modulerne A1-A3 repræsenterer produktfasen inkl. transport, spild og bortskaffelse af spild; i denne 

fase medtages også eventuel oparbejdning af genbrugsmaterialet til en kvalitet tilsvarende et nyt ma-

teriales kvalitet. Modulerne C3-C4 repræsenterer affaldsbehandling og bortskaffelse af det brugte 

materiale. Modul D repræsenterer potentialet ved at genbruge, genanvende eller nyttiggøre det spe-

cifikke materiale ved endt levetid i en ny livscyklus. Modul D for nybyggeri med genbrugte byggevarer 

er dermed ikke en realiseret miljøgevinst, men nærmere et scenarie for fremtiden, da det ikke er sik-

kert, at dette potentiale rent faktisk bliver indfriet pga. bygningers lange levetid. Specifikt for byggeva-

rer, der ved endt levetid sendes til forbrænding (fx træ, herunder også træ i vinduer, døre mm.), gæl-

der følgende: der er ikke indregnet potentiale for energiudnyttelse ved afbrænding af træet i fase D, 

da det ikke vides, om det vil være en reel praksis så mange år ude i fremtiden grundet udvikling i tek-

nologi til at producere vedvarende energi (som beskrevet i Andersen et al., 2019).  

 

En anden kilde, der er blevet anvendt, er Butera (2019), som har undersøgt klimapåvirkningerne fra 

produktion af jomfrueligt og genanvendt tilslag, og hvor modulerne omfatter de samme processer, 

med lignende detaljeringsgrad som i Andersen et al. (2019). 

 

Når det ikke har været muligt at finde repræsentative miljødata i Andersen et al. (2019), er data fra 

EPD’er eller generiske databaser (især Ökobaudat) blevet brugt (hvor tilgængelige). Tilgangen til mo-

dellering har været som beskrevet i Tabel 2: 

 

Tabel 2 Tilgang til modellering af genbrugte byggevarer brugt i nybyggeri ved brug af miljødata fra EPD’er eller generi-

ske databaser. Et nul betyder at klimapåvirkningen er nul (jf. beregningsreglerne beskrevet ovenfor). 

 A1-A3 C3-C4 D 

Konventionel byggevare Fra EPD/Ökobau Fra EPD/Ökobau Fra EPD/Ökobau 

Genbrugt byggevare 0 Fra EPD/Ökobau 0 

 

 

 
8 Henriksen T, Venås T, Morsing N. Projekter for bedre ressourceudnyttelse - Livscyklusvurdering af genanvendelse af træaf-

fald. Miljøprojekt nr. 1995, 2018. 2018 https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2018/apr/lca-traeaf-

fald/?fbclid=IwAR0eQC3AC_jdeknZR5V5YDHEt4Kau8vZbGTh_GDi6TGPcarACf98DhST6tU  

https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2018/apr/lca-traeaffald/?fbclid=IwAR0eQC3AC_jdeknZR5V5YDHEt4Kau8vZbGTh_GDi6TGPcarACf98DhST6tU
https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2018/apr/lca-traeaffald/?fbclid=IwAR0eQC3AC_jdeknZR5V5YDHEt4Kau8vZbGTh_GDi6TGPcarACf98DhST6tU
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Brug af data fra EPD’er eller generiske databaser, ligesom Ökobaudat, indebærer en simplere tilgang 

ift. den grundigere modellering foretaget af Andersen et al. (2019): I modulerne A1-A3 er evt. trans-

port, oparbejdning og spild ikke medregnet. Som beskrevet ovenfor er potentialet i modul D fra en 

genbrugt byggevare lig nul, da genbrugsmaterialet allerede har fået gevinsten af at erstatte jomfrue-

ligt materiale én gang, altså første gang det blev genbrugt.    

 

4.1.2. Nybyggeri med alternative eller ”best-in-class” jomfruelige byggevarer 

En vigtig kilde har været Rasmussen et al. (2021)9. Rapporten omfatter gængse byggematerialer på 

det danske marked, bl.a. beton, teglsten og gipsplader, og sammenligner modellering af disse ved 

brug af generiske miljødata (Ökobaudat databasen) og ved brug af nye produktspecifikke miljødata 

for best-in-class konventionelle byggematerialer, som findes på det danske marked. Data fra EPD’er 

samt generiske LCA-databaser (fx Ökobaudat) er blevet anvendt ved modellering af specifikke, grøn-

nere alternative jomfruelige byggevarer. Tilgangen til modellering har været som beskrevet i Tabel 3: 

 

Tabel 3 Tilgang til modellering af alternative jomfruelige byggevarer brugt i nybyggeri ved brug af miljødata fra EPD’er 

eller generiske databaser. 

 A1-A3 C3-C4 D 

Konventionel byggevare Fra EPD/Ökobau Fra EPD/Ökobau Fra EPD/Ökobau 

Alternativ eller ”best-in-class” byggevare Fra EPD/Ökobau Fra EPD/Ökobau Fra EPD/Ökobau 

 

4.1.3. Cirkulær håndtering af byggevarer efter nedrivning eller byggeaffald 

Potentialet for at reducere klimaudledningen gennem genbrug af visse byggeaffaldsstrømme/bygge-

varer forudsætter, at genbrug kan erstatte behovet for at bortskaffe/behandle de pågældende af-

faldsstrømme og kan anvendes til at fremstille tilsvarende nye produkter. 

 

Samtidig kan klimabelastende processer som transport, opbevaring, rensning og oparbejdning være 

nødvendige i forbindelse med genbrug. Disse processer indgår dog ikke altid i beregningerne i dette 

projekt, men er afhængigt af datakilden. Det skyldes, at klimapåvirkningen knyttet til transport, reno-

vering og opbevaring kan variere meget alt afhængig af produkt- eller materialetype, lokaliteter, samt 

produktets eller materialets konkrete tilstand og kvalitet. For en række materialer/produkter (bl.a. 

mursten- og betonaffald) har det dog været muligt at medregne oparbejdning, fordi det er tale om en 

standardproces, hvor produktets/materialets oprindelige tilstand har en begrænset indflydelse, samt 

fordi beregningerne er baseret på eksisterende nøgletal, herunder hovedkilderne Butera (2019), Møl-

ler et al. (2012) og Damgaard (2020). De tre publikationer har undersøgt klimapåvirkningerne fra for-

skellige behandlingsmetoder for en række materialer: hhv. beton (Butera, 2019), gips (Møller et al., 

2012) og tagsten, stenuld, beton og træ (Damgaard, 2020). Resultaterne i publikationerne stammer 

 

 
9 1. Rasmussen NL, Schack R. CO2-besparelse ved konventionelt byggeri. Danske Tegl, Dansk Beton og VarmeIsoleringsForenin-

gen (VIF). 2021. http://www.vif-isolering.dk/upload/CO2-besparelse%20ved%20konventionelt%20byggeri_20211022.pdf  

http://www.vif-isolering.dk/upload/CO2-besparelse%20ved%20konventionelt%20byggeri_20211022.pdf
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fra en grundig modellering af forskellige behandlingsmetoder for specifikke affaldsstrømme. Nøgle-

tallene fra de ovennævnte rapporter afspejler følgende processer:  

- Energi- og materialeforbrug ved transport og behandling/oparbejdning af den pågældende 

affaldsfraktion  

- Klimagevinsterne forbundet med, at affaldsmaterialerne kan erstatte jomfruelige råvarer (fx 

nyt træ) inkl. disses transport.  

   

Derudover skal det tilføjes, at selve klimabelastningen fra produktionen af de produkter/materialer, 

som affaldet består af, ses der bort fra (dvs. råvareudvinding, produktion, transport og brugsfase). 

Dette kaldes ”zero-burden” tilgang, og muliggør at forskellige behandlingsmetoder og -scenarier kan 

sammenlignes uden at tage stilling til alt det, der foregik inden, det pågældende materiale blev til af-

fald. Helt konkret betyder dette, at klimabelastningerne i modulerne A1-A3 for scenarier for behand-

ling af byggeaffald svarer til 0. 

  

Når det ikke har været muligt at finde repræsentative miljødata i Damgaard (2020), Møller et al. 

(2012) og Butera (2019), er data fra EPD’er eller generiske databaser (især Ökobaudat) blevet brugt 

(hvor tilgængelige). Tilgangen til modellering har været som beskrevet i Tabel 4: 

 

Tabel 4 Tilgang til modellering af genbrug af byggeaffald fra nedrivninger ved brug af miljødata fra EPD’er eller generi-

ske databaser. Et nul betyder at klimapåvirkningen er nul (jf. beregningsreglerne beskrevet ovenfor). 

 A1-A3 C3-C4 D 

Konventionel affaldsbehandling 0 Fra EPD/Ökobau Fra EPD/Ökobau 

Direkte genbrug 0 0 -(fase A1-A3 fra EPD/Ökobau) 

 

Brug af data fra EPD’er eller generiske databaser, ligesom Ökobaudat, indebærer en simplere tilgang 

ift. den grundigere modellering foretaget af Damgaard (2020), Møller et al. (2012) og Butera (2019): i 

modulerne C3-C4 er eventuel transport, oparbejdning og spild ikke medregnet.  

 

4.2. Data og modtagne informationer 

En effektvurdering af cirkulære løsninger kræver en modellering af selve løsningen, herunder en nøj-

agtig beskrivelse af mængde og type af genbrugte eller alternative, jomfruelige byggematerialer brugt 

i nybyggeri (for et cirkulært nybyggeri eller en cirkulær renovering), eller af materialer, som kan indgå i 

nye projekter, samt deres formodede anvendelse (for en cirkulær nedrivning eller renovering).  

 

For at kunne vurdere effekterne af de cirkulære løsninger, er der dog også brug for at etablere en 

baseline: hvad ville der være sket, hvis det pågældende projekt (nybyg, renovering, nedrivning) var ble-

vet gennemført på konventionel vis? Dette omfatter en nøjagtig beskrivelse af mængde og type af 

konventionelle (jomfruelige eller traditionelle) byggematerialer brugt i nybyggeri (for et nybyggeri eller 

en renovering), eller af affaldsstrømme, samt deres formodede anvendelse (for en nedrivning eller 

renovering). 
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4.2.1. Cases 

Det var oprindeligt besluttet, at effektvurderingen skulle foretages på 13 cases, som de ni kommu-

nale bygherrer, der deltager i Circular Builders projektet, er involveret i. For tre af casene blev proces-

sen desværre så forsinket, at det ikke var muligt for den kommunale bygherre at levere data inden 

for nærværende projekts rammer, og disse tre cases er dermed udgået fra effektvurderingen (case 1, 

8 og 10). For tre af de resterende cases har det desuden heller ikke været muligt for bygherren at le-

vere detaljerede kvantitative data, dog har det været muligt at levere et koncept for løsningen samt 

en materialeliste (case 4, 5 og 6). Ud fra det er der foretaget en potentialeberegning, som de pågæl-

dende kommuner selv vil have mulighed for at kvalificere yderligere, når de endelige data bliver til-

gængelige. Derudover var case 3 fra starten tænkt som en potentialeberegning, da det i sagens natur 

ikke er muligt at forudsige, hvor meget af hvilke affaldsstrømme, der indsamles for direkte genbrug i 

de undersøgte genbrugsstationer. De undersøgte cases, samt deres status ift. effektvurderingen, er 

opsummeret i Tabel 5: 

 

Tabel 5 De 13 cases undersøgt i projektet ” Effektvurdering i Circular Builders projektet” samt deres status i forhold til 

mulighed for effektberegning. Udover de 13 cases fra de otte nedenstående kommunale bygherre, er den niende partner 

i Circular Builders projektet Lunds Kommuns Fastighetsbolag A/B. 

Case # Lokation Navn Status på dataindsamling 
Potentiale-

beregning 

Konkret effekt-

beregning 

1 Køge Kommune 
Renovering og udbygning 

af Musikskolen 

Projektet ændres – casen 

udgår 
  

2 Køge Kommune 
Opførelse af Klimahuset 

med genbrugsmaterialer 

Kvantitative data tilgænge-

lige 
 x 

3 
Odsherred Kom-

mune 

Indsamling af materialer til 

genbrug på genbrugsstati-

oner 

Kun kvalitative data tilgæn-

gelige 
x  

4 Slagelse Kommune 
Cirkulær nedrivning under 

nedrivningspulje nr. 1 

Kun kvalitative data tilgæn-

gelige 
x  

5 Slagelse Kommune 
Cirkulær nedrivning under 

nedrivningspulje nr. 2 

Kun kvalitative data tilgæn-

gelige 
x  

6 Slagelse Kommune 
Børnehave med genbrugs-

materialer 

Kun kvalitative data tilgæn-

gelige 
x  

7 Malmö Stad 
Cirkulær nedrivning af fær-

geterminal 

Kvantitative data tilgænge-

lige 
 x 

8 Malmö Stad Cirkulær renovering 
Projektet forsinket - casen 

udgår  
  

9 Helsingborgs Stad 
Opførelse af ny børnehave 

med genbrugsmaterialer 

Kvantitative data tilgænge-

lige 
 x 

10 Tomelilla Kommun 
Renovering af badeværel-

ser 

Projektet forsinket - casen 

udgår  
  

11 Laholm Kommun 
Udvidelse af genbrugsplads 

med genbrugsmaterialer 

Kvantitative data tilgænge-

lige 
 x 

12 
Bornholms Regi-

onskommune 

Opførelse af nyt maskin-

skur med genbrugsmateri-

aler 

Kvantitative data tilgænge-

lige 
 x 
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13 
Bornholms Regi-

onskommune 

Opførelse af nyt trailcenter 

med genbrugsmaterialer 

Kvantitative data tilgænge-

lige 
 x 

 

Det er dermed beregnet CO2-effekter for ti cases i alt, hvoraf fire kun omfatter en potentialebereg-

ning, og seks omfatter en konkret beregning af CO2-effekterne. 

 

4.3. Beregning af sparet dansk strøm 

På baggrund af beregningen af CO2-effekter er det muligt at komme med et bud på, hvor mange kWh 

dansk strøm de opnåede CO2 besparelser svarer til.  

 

Nøgleparameteren her er den gennemsnitlige CO2 udledning pr kWh dansk strøm i 2022, som svarer 

til 0,137 kg CO2-ækv./kWh, dvs. 7,3 kWh/kg CO2-ækv.10 Dette svarer til et energimix, der bl.a. omfatter 

56 % vindenergi samt 3 % solenergi.   

  

 

 
10 Baggrundsdata til Miljørapport 2020, Energinet.dk, https://energinet.dk/Om-publikationer/Publikationer/Miljoerapport-2020  

https://energinet.dk/Om-publikationer/Publikationer/Miljoerapport-2020
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5. Resultater 

5.1. Potentialer for de modellerede tiltag 

De tiltag, der er blevet modelleret, og som er omfattet af det udviklede Excel-baserede værktøj, er li-

stet i Tabel 6, Tabel 7 og Tabel 8. Listen tager udgangspunkt i de materialer/tiltag, der er omfattet af 

de relevante kilder (især Andersen et al. (2019), Rasmussen et al. (2021), Butera (2019), Møller et al. 

(2012) og Damgaard (2020), samt af de konkrete cirkulære tiltag, som projektpartnerne i Circular Buil-

ders projektet har beskæftiget sig med. Tabellerne omfatter 119 cirkulære tiltag i alt, delt op mellem 

nybyggeri med genbrugte byggevarer (60 cirkulære tiltag), nybyggeri med alternative eller ”best-in-

class” jomfruelige byggevarer (9 cirkulære tiltag) og cirkulær håndtering af byggevarer efter nedriv-

ning eller byggeaffald (50 cirkulære tiltag). 

Tabellerne indeholder også en opsummering af de potentielle klimaeffekter, som er knyttet til hvert 

cirkulært tiltag. Negative klimaeffekter repræsenterer en klimagevinst (dvs. sparet CO2), mens positive 

klimaeffekter repræsenterer en klimabelastning (dvs. udledt CO2). 
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Tabel 6 Cirkulære tiltag indenfor nybyggeri med genbrugte byggevarer. 

# Genbrugte byggematerialer Konventionelle byggematerialer % klimaeffekt 

1 
Knust byggeaffald som vejfyld eller tilslag 

Jomfruelig knust sten fra fx Norge -14 % 

2 Jomfrueligt grusgravsmateriale fra fx Danmark 222 % 

3 Direkte genbrug af marksten Jomfruelig marksten -25 % 

4 Direkte genbrug af marmor Jomfruelig marmor -98 % 

5 Direkte genbrug af kalksten Jomfruelig kalksten -88 % 

6 Direkte genbrug af skifer Jomfruelig skifer -99 % 

7 Direkte genbrug af granitsten Jomfruelig granitsten -79 % 

8 Murværk af genbrugsmursten (inkl. kalkmørtel) 
Konventionelt murværk 

-77 % 

9 Genbrugt murværkselement -61 % 

10 Genbrugt murstensdel af murværk, ekstruderet mursten Murstensdelen af murværk, almindelige mursten -99,7 % 

11 Beton med 20 % genanvendt tilslag 

Konventionel beton 25 MPa 

-0,3 % 

12 Genbrugte betonfliser -96 % 

13 Genbrugte betonelementer og genbrugte søjler/bjælker af beton -96 % 

14 Genbrugte bærende træbjælker og -stolper Konventionelt træ -77 % 

15 Spånplade med 70 % genanvendt træ 
Konventionel spånplade 

-9 % 

16 Genbrugt spånplade -19 % 

17 Genbrugte gulvbrædder Konventionelt trægulv 22 mm tykkelse -78 % 

18 Genbrugte terrassesten Konventionelt betongulv -97 % 

19 Genbrugt træterrassegulv Konventionelt betongulv -99,5 % 

20 Genbrugte uglaserede keramikfliser Konventionelle uglaserede keramikfliser -98 % 

21 Gipsplader med 25 % genanvendt gips Konventionel gips -10 % 

22 Genbrugstagsten Konventionelle tagsten -98 % 

23 Genbrugte aluminiumsplader som beklædning af facade eller tag Konventionelle aluminiumsplader  -81 % 

24 Facadebeklædning af genbrugte ventilationsrør Konventionel stålfacade af galvaniseret stål -56 % 

25 Genbrugte jern/stål produkter Konventionelle jern/stål produkter -99,90 % 
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# Genbrugte byggematerialer Konventionelle byggematerialer % klimaeffekt 

26 Genbrugte stålprofiler Konventionelle stålprofiler -78 % 

27 Genbrugte stålplader Konventionelle stålplader -99,91 % 

28 Genbrugte stålprodukter Konventionelle stålprodukter -99,90 % 

29 Genbrugte galvaniseret stålprodukter Konventionelle galvaniseret stålprodukter -99,89 % 

30 Genbrugte rustfri stålplader Konventionelle rustfri stålplader -99,91 % 

31 Genbrugte zinkprodukter Konventionelle zinkprodukter -99,93 % 

32 

Kassevinduer af genbrugte termoruder, træ 

Konventionelt trævindue, termorude, 2-lags -95,5 % 

33 Konventionelt trævindue, energirude, 3-lags -97,2 % 

34 Konventionelt aluvindue, termorude, 2-lags -96,6 % 

35 Konventionelt aluvindue, energirude, 3-lags -97,5 % 

36 Konventionelt træ/aluvindue, termorude, 2-lags -96,4 % 

37 Konventionelt træ/aluvindue, energirude, 3-lags -97,4 % 

38 

Genbrugt trævindue, uden oparbejdning 

Konventionelt trævindue, termorude, 2-lags -98.2% 

39 Konventionelt trævindue, energirude, 3-lags -98.9% 

40 Konventionelt aluvindue, termorude, 2-lags -98.6% 

41 Konventionelt aluvindue, energirude, 3-lags -99.0% 

42 Konventionelt træ/aluvindue, termorude, 2-lags -98.5% 

43 Konventionelt træ/aluvindue, energirude, 3-lags -99.0% 

44 

Genbrugt træ-/aluvindue, uden oparbejdning 

Konventionelt trævindue, termorude, 2-lags -98.2% 

45 Konventionelt trævindue, energirude, 3-lags -98.9% 

46 Konventionelt aluvindue, termorude, 2-lags -98.6% 

47 Konventionelt aluvindue, energirude, 3-lags -99.0% 

48 Konventionelt træ/aluvindue, termorude, 2-lags -98.5% 

49 Konventionelt træ/aluvindue, energirude, 3-lags -99.0% 

50 Facadebeklædning af glaskeramik Konventionel glasfacade, 21 mm 46 % 

51 Genbrugte indvendige døre Konventionelle indvendige døre -80 % 
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# Genbrugte byggematerialer Konventionelle byggematerialer % klimaeffekt 

52 Genbrugte indvendige døre i træ med rude Konventionelle indvendige døre i træ med termorude -55 % 

53 Tagpap med 10 % genanvendt tagpap Konventionelt tagpap -69 % 

54 Genbrugte sanitetskeramik-produkter Konventionelle sanitetskeramik-produkter -99 % 

55 Genbrugt armatur til vandhane - badeværelse - rustfrit stål (1.32kg) Konventionelt armatur til vandhane - badeværelse - rustfrit stål (1.32kg) -100 % 

56 Genbrugt armatur til vandhane - køkken - rustfrit stål (1.65kg) Konventionelt armatur til vandhane - køkken - rustfrit stål (1.65kg) -100 % 

57 Genbrugt armatur til bruser - rustfrit stål (17.3kg) Konventionelt armatur til bruser - rustfrit stål (17.3kg) -100 % 

58 Genbrugte solceller Konventionelle solceller -92 % 

59 Genbrugte gulvvarmerør PEX Konventionelle gulvvarmerør PEX -43 % 

60 Genbrugt sikkerhedsglas Konventionelt sikkerhedsglas -99 % 

 

Tabel 7 Cirkulære tiltag indenfor nybyggeri med alternative eller ”best-in-class” jomfruelige byggevarer. 

# Alternative/Best-in-class byggematerialer Konventionelle byggematerialer % klimaeffekt 

61 Grøn beton baseret på FUTURECEM 25 MPa Konventionel beton 25 MPa -33 % 

62 Best-in-class konventionelle tagsten fra Danske Tegl Konventionelle tagsten -53 % 

63 Murværk baseret på "best-in-class" røde tegl Konventionelt murværk -66 % 

64 Gipsplader Fermacell Jomfruelig kalksten -14 % 

65 Træfiberplader fra Hunton - Undertak (18 mm) Konventionel krydsfinér -39 % 

66 Træfiberplader fra Hunton - Undertak (18 mm) Konventionelle træbrædder 292 % 

67 Træfiberplader fra Hunton - Vindtett (12 mm) Konventionelle gipsplader 22 % 

68 Genbrugte havefliser i beton Konventionelle jordskruer i galvaniseret stål -99,7 % 

69 Lerpuds Konventionelle gipsplader -45 % 
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Tabel 8 Cirkulære tiltag indenfor håndtering af byggevarer efter nedrivning eller byggeaffald  

 

# Cirkulær håndtering af byggevarer efter nedrivning eller byggeaffald Konventionel behandling af byggevarer efter nedrivning byggeaffald % klimaeffekt 

70 
Genanvendelse som tilslag i ny beton - substitution af grusgravsmaterialet fra Danmark - 

Lav miljøklasse betonaffald bruges i ny lav miljøklasse beton 

Nyttiggørelse som vejfyld 

56 % 

71 
Genanvendelse som tilslag i ny beton - substitution af granit fra Norge - Højstyrke beton-

affald bruges i ny højstyrke beton 
-1.655 % 

72 Genbrug af betonelementer/betonfliser -3.551 % 

73 
Genanvendelse som tilslag i ny beton - substitution af granit fra Norge - Højstyrke beton-

affald bruges i ny højstyrke beton Genanvendelse som tilslag i ny beton - substitution af grusgravsmaterialet fra Dan-

mark - Lav miljøklasse betonaffald bruges i ny lav miljøklasse beton 

-1.094 % 

74 Genbrug af betonelementer/betonfliser -2.306 % 

75 Genbrug af betonelementer/betonfliser 
Genanvendelse som tilslag i ny beton - substitution af granit fra Norge - Højstyrke 

betonaffald bruges i ny højstyrke beton 
-122 % 

76 Direkte genbrug af letbetonblokke Deponi af letbetonblokke -4.917 % 

77 Direkte genbrug af marksten 

Nyttiggørelse af knust natursten som vejfyld 

-145 % 

78 Direkte genbrug af marmor -19.465 % 

79 Direkte genbrug af kalksten -5.582 % 

80 Direkte genbrug af skifer -22.476 % 

81 Direkte genbrug af granitsten -1.331 % 

82 Direkte genbrug af cementpulver Nyttiggørelse af hærdet cementpulver som vejfyld -30.452 % 

83 Genbrug af mursten - substitution af bagmurmursten 
Nyttiggørelse af knust mursten som vejfyld 

-1.272 % 

84 Genbrug af mursten - substitution af formurmursten -2.405 % 

85 Genbrug af tagsten Nyttiggørelse af knust tagsten som vejfyld -15.404 % 

86 Direkte genbrug af glasuld Glasuld til deponi -5.184 % 

87 Genanvendelse af stenuld i ny produktion 
Stenuld til deponi 

-163 % 

88 Direkte genbrug af stenuld -4.185 % 
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# Cirkulær håndtering af byggevarer efter nedrivning eller byggeaffald Konventionel behandling af byggevarer efter nedrivning byggeaffald % klimaeffekt 

89 Direkte genbrug af stenuld Genanvendelse af stenuld i ny produktion -6.359 % 

90 Nyttiggørelse af gips i kompost 

Nyttiggørelse af gips som afdækningslag 

-671 % 

91 Genanvendelse af gips i ny cementproduktion -1.071 % 

92 Genanvendelse af gips i ny gipsproduktion -1.514 % 

93 Genanvendelse af gips i ny cementproduktion 
Nyttiggørelse af gips i kompost 

-70 % 

94 Genanvendelse i ny gipsproduktion -148 % 

95 Genanvendelse i ny gipsproduktion Genanvendelse af gips i ny cementproduktion -46 % 

96 Direkte genbrug af aluminium produkter Aluminium til genanvendelse -27 % 

97 Direkte genbrug af zinkprodukter Zink til genanvendelse -15 % 

98 Direkte genbrug af stålplader Stålplader til genanvendelse -36 % 

99 Direkte genbrug af blandede jern/stål produkter Blandet jern/stål til genanvendelse -77 % 

100 Direkte genbrug af stålprofiler Stålprofiler til genanvendelse -164 % 

101 Direkte genbrug af galvaniseret stålprodukter Galvaniseret stål til genanvendelse -92 % 

102 Direkte genbrug af hårde PVC-produkter Hård PVC til genanvendelse -204 % 

103 
Genbrug af træ 

Forbrænding af træ (Erstatter Dansk el mix + varme fra EU fjernvarmemix) -301% 
 

104 Forbrænding af træ (Erstatter Svensk el mix + varme fra EU fjernvarmemix) -268% 
 

105 Direkte genbrug af træ 2-lags vinduer Træ 2-lags vinduer til genanvendelse -567 % 

106 Direkte genbrug af træ 3-lags vinduer Træ 3-lags vinduer til genanvendelse -751 % 

107 Direkte genbrug af alu 2-lags vinduer Alu 2-lags vinduer til genanvendelse -223 % 

108 Direkte genbrug af alu 3-lags vinduer Alu 3-lags vinduer til genanvendelse -319 % 

109 
Direkte genbrug af indvendige døre i træ 

Indvendige døre i træ til forbrænding - Danmark -269 % 

110 Indvendige døre i træ til forbrænding - Sverige -243 % 

111 
Direkte genbrug af indvendige døre i træ med rude 

Indvendige døre i træ med rude til forbrænding - Danmark -277 % 

112 Indvendige døre i træ med rude til forbrænding - Sverige -249 % 

113 Direkte genbrug af maling i bøtter Maling til forbrænding som farligt affald - Danmark -278 % 

114 Direkte genbrug af maling i bøtter Maling til forbrænding som farligt affald - Sverige -268 % 

115 Direkte genbrug af sanitetskeramik-produkter Sanitetskeramik til deponi -17.223 % 
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# Cirkulær håndtering af byggevarer efter nedrivning eller byggeaffald Konventionel behandling af byggevarer efter nedrivning byggeaffald % klimaeffekt 

116 Direkte genbrug af armatur til vandhane - badeværelse - rustfrit stål (1.32kg) Armatur til vandhane til genanvendelse - badeværelse - rustfrit stål (1.32kg) -352 % 

117 Direkte genbrug af armatur til vandhane - køkken - rustfrit stål (1.65kg) Armatur til vandhane til genanvendelse - køkken - rustfrit stål (1.65kg) -407 % 

118 Direkte genbrug af armatur til bruser - rustfrit stål (17.3kg) Armatur til bruser til genanvendelse - rustfrit stål (17.3kg) -197 % 

119 Genbrug af solceller Bortskaffelse af solceller -667 % 
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5.2. Potentialer for konkrete case-beregninger 

Resultaterne for de enkelte cases (realiserede/potentielle besparelser af indlejret CO2) præsenteres i 

detaljer i de ti case-specifikke notater (jf. Bilag 1). I Tabel 9 vises i kolonne 4 de samlede CO2-besparel-

ser, der kan opnås i de seks cases, hvor en konkret beregning har været muligt. I kolonne 5 vises kli-

maeffekten i baseline-scenarierne, dvs. klimaeffekten forbundet med at bruge konventionelle materi-

aler, mens kolonne 6 viser klimaeffekten for det cirkulære tiltag. Det bemærkes, at klimabesparelser 

indikeres i tabellen med en negativ værdi (jf. afsnit 4). 

 

Tabel 9 Resultater (samlet klimaeffekt, klimaeffekt i baseline samt i cirkulært scenarie) for de seks cases undersøgt i pro-

jektet ” Effektvurdering i Circular Builders projektet” hvor det har været muligt at foretage konkrete beregninger. 

Case 

# 
Lokation Navn 

Samlet klimaef-

fekt [kg CO2 

ækv.] 

Klimaeffekt fra konventi-

onelle materialer/af-

faldsbehandlingsmeto-

der i baseline scenarie 

[kg CO2 ækv.] 

Klimaeffekt i cirkulær 

løsning [kg CO2 ækv.] 

2 
Køge Kom-

mune 

Opførelse af Klimahuset 

med genbrugsmaterialer 
-24,575 22,529 -2,046 

7 Malmö Stad 
Cirkulær nedrivning af fær-

geterminal 
-6,752 -3,774 -10,526 

9 
Helsingborgs 

Stad 

Opførelse af ny børnehave 

med genbrugsmaterialer 
-11,626 12,021 395 

11 
Laholm Kom-

mun 

Udvidelse af genbrugsplads 

med genbrugsmaterialer 
-5,146 5,457 310 

12 

Bornholms        

Regionskom-

mune 

Opførelse af nyt maskinskur 

med genbrugsmaterialer 
-1,757 1,838 81 

13 

Bornholms        

Regionskom-

mune 

Opførelse af nyt trailcenter 

med genbrugsmaterialer 
-1,233 1,333 100 

I alt -51,090 39,404 -11,686 

 

Resultaterne kan ikke sammenlignes på tværs af casene, da casene er meget forskellige ift. formålet, 

omfanget, tilgængelighed af data, anvendte cirkulære principper mm. I dette afsnit gennemgås den 

vigtigste læring fra de undersøgte cases, med særlig fokus på hvilke tiltag, løsninger og materialer, 

der har størst potentiale for klimabesparelser. 

  

5.3. Analyse af tiltag  

Følgende analyse tager udgangspunkt i de tiltag, der er blevet modelleret i løbet af nærværende pro-

jekt, og som er omfattet af det udviklede Excel-baserede værktøj og listet i Tabel 6, Tabel 7 og Tabel 8. 

 

5.3.1. Potentialer ved nybyggeri med genbrugte byggevarer 

Største potentialer 
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Anvendelse af genbrugte vinduer er blandt de tiltag med det største potentiale for klimabesparelse 

(med en CO2-besparelse på omkring 98-99 % ift. anvendelse af et konventionelt vindue). Dette skyl-

des, at ved anvendelsen af et genbrugt træ- eller træ/alu-vindue spares fremstilling af et nyt, tilsva-

rende vindue. Selvom brugen af genbrugte vinduer i nybyggeri kan føre til betydelige klimabesparel-

ser, skal man dog være opmærksom på, at gamle termoruder som regel ikke opfylder de gældende 

energikrav i Bygningsreglementet. Alligevel kan genbrug af vinduer være en mulighed, når det er tale 

om nyere vinduer, eller i tilfældet af, at ældre termoruder bruges i sekundære bygninger, som ikke er 

omfattet af energikravene i Bygningsreglementet. En tredje mulighed er, at ruderne genbruges i fx 

specialfremstillede 2-lags kassevinduer bestående af to termoruder sat sammen og omkranset af 

ramme/karm af træ; denne løsning giver en -96 % klimabesparelse i forhold til et konventionelt nyt 

vindue. 

 

Et andet tiltag, som forårsager betydelige klimagevinster, er direkte genbrug af metal (især stål): rust-

frit stål, stålplader, stålprofiler, armaturer mm. (med CO2-besparelser som typisk ligger over 99 %, på 

nær for stålprofiler, hvor de ligger på 78 %). Selvom størstedelen af metal i dag bliver genanvendt 

(hvilket medfører klimabesparelser af en vis størrelse), kan der ved direkte genbrug undgås primær 

metalproduktion, som har en relativ stor klimabelastning. 

 

Direkte genbrug af natursten repræsenterer også et tiltag med stort potentiale for klimabesparelser: 

det er især genbrug af skifer og marmor, som giver de største klimabesparelse (over 98 %), da deres 

primære produktion er særligt klimabelastende, men også genbrug af kalksten og granitsten kan give 

betydelige klimabesparelser (hhv. 88 og 79 %).  

 

Direkte genbrug af betonelementer/-fliser, tagsten eller mursten giver ligeledes store klimabespa-

relse (hhv. 96 %, 98 % og 77 %), da deres primære produktion er særligt klimabelastende. Direkte 

genbrug af murstenselementer giver en lavere klimabesparelse (61 % ift. konventionelt murværk), 

pga. forbruget af beton samt armering til at støtte murstenselementerne under transport og installa-

tion. 

 

Mindste potentialer 

Der er også en række tiltag, der giver en mindre klimabesparelse. Blandt disse er fx anvendelse af 

genbrugte marksten (25 % besparelse), spånplader (19 % besparelse) samt knust byggeaffald som 

vejfyld eller tilslag (14 % besparelse når det erstatter granit fra fx Norge, dog en større klimabelast-

ning på over 200 % når det erstatter grusgravsmateriale fra Danmark). Dette skyldes, at den primære 

produktion af marksten, spånplader og jomfrueligt tilslag (især grusgravsmateriale) ikke er særligt kli-

mabelastende, og derfor er der kun mindre (eller ingen) klimagevinster at hente ved at undgå deres 

primære produktion. Det er dog vigtigt at bemærke, at andre gevinster, fx besparelse af knappe res-

sourcer som fx sand, grus og andre jomfruelige råstoffer, kan være mulige. 

 

Brug af forskellige materialer med genanvendt indhold (gips med indhold af 25 % genanvendt gips, 

spånplade med 70 % genanvendt træ, samt beton med 20 % genanvendt tilslag) giver ligeledes min-

dre klimabesparelser på hhv. 10 %, 9 % og 0,3 %. At besparelsen er så forholdsvis lille skyldes for 
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gips, at forsyning af naturgips har en vigtig, men ikke altdominerende rolle i klimabelastning fra pri-

mær produktion af gipsplader. Erstatning af en lille andel af naturgips (20 %) med genanvendt gips 

har derfor kun en mindre betydning for den samlede klimabelastning. Den samme forklaring gælder 

også for spånplader.  

 

For beton er besparelsen så lille, fordi produktionen af beton kræver cement, hvis fremstilling har en 

stor klimapåvirkning, hvorimod produktion af tilslag klimamæssigt spiller en mindre rolle og typisk 

kun udgør en lille del af den færdige beton. I de udvalgte nøgletal, som danner grundlag for nærvæ-

rende beregninger, er mængden af cement sat ens for henholdsvis beton med genanvendt tilslag og 

beton fremstillet af jomfruelige materialer. Dette er ikke nødvendigvis altid tilfældet. En nærmere ana-

lyse bør derfor udføres for at belyse det eksakte cementforbrug, da dette kan være afgørende for, 

om brug af tilslag fremstillet af genanvendt beton i sidste ende medfører en klimamæssig besparelse 

– eller i stedet udgør en klimamæssig belastning.  

 

En anden parameter, som kan variere betydeligt fra byggeprojekt til byggeprojekt, er transport. Fx 

kan produktion af tilslag af genanvendt beton foregå enten på stedet uden transport ved brug af et 

mobilt knuseanlæg, eller det kan foregå andetsteds, sådan at betonen skal transporteres forskellige 

afstande afhængigt af det konkrete byggeprojekt. Generelt spiller transport en afgørende klimamæs-

sig rolle for genanvendelse af tunge materialer som beton og tegl, idet de materialer, de kan erstatte, 

ofte ikke er forbundet med en særlig høj klimabelastning at producere. Endelig kan det være afgø-

rende, hvad det genanvendte tilslag erstatter. I de udvalgte nøgletal, som danner grundlag for nær-

værende beregninger, er det antaget, at det genanvendte tilslag erstatter sand og grus, men resulta-

tet kan være en større klimabesparelse, hvis den genanvendte beton i stedet for erstatter granit, som 

skal transporteres fx fra Norge. En nærmere case-specifik vurdering kan dermed være nødvendigt ift. 

brug af beton med genanvendt tilslag. 

 

Ved brug af knust byggeaffald som vejfyld eller tilslag (i stedet for jomfrueligt grusgravmateriale eller 

knust sten) gælder de samme overvejelse som beskrevet ovenfor for beton med genanvendt tilslag. 

Resultater kan være enten en lille klimagevinst (14 %, ved substitution af knust sten fra fx Norge) eller 

en større klimabelastning (222 %, ved substitution af dansk grusgravsmateriale), og parametre som 

den konkrete transportafstand kan være afgørende. Dette gør det vanskeligt at generalisere, og en 

nærmere case-specifik vurdering anbefales. 

 

5.3.2. Potentialer ved nybyggeri med alternative eller ”best-in-class” jomfruelige byggevarer 

Største potentialer 

Anvendelse af ”best-in-class” røde mursten (som er produceret ved brug af biogas) er blandt de tiltag 

med det største potentiale for klimabesparelse (med en CO2-besparelse på omkring 66 % ift. anven-

delse af almindelige mursten). Ligeledes er der en potentiel klimabesparelse på hhv. 53 % og 33 % 

ved at anvende ”best-in-class” tagsten fra Danske Tegl og beton baseret på den innovative FUTURE-

CEM cement ift. almindelige, konventionelle tilsvarende byggematerialer.  
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Brug af lerpuds i stedet for konventionelle gipsplader kan medføre en klimabesparelse på 45 %. 

 

Mindste potentialer 

Brug af træfiberplader som enten undertag eller vindspær kan til gengæld i nogle tilfælde føre til en 

klimabelastning. Anvender man træfiberplader i undertaget som erstatning for fx krydsfiner, får man 

kun en mindre klimagevinst på 39 %, men sker det som erstatning for fx træbrædder, så har man en 

væsentlig klimabelastning (over 290 %), da man vil gå glip af en betragtelig oplagring af biogent CO2 i 

træbrædderne. Anvender man træfiberplader som vindspær som erstatning for fx gipsplader, får 

man også en mindre klimabelastning på 22 %, da klimabelastningerne fra gipspladernes livscyklus er 

mindre end klimabelastningerne fra træfiberpladernes livscyklus. 

 

5.3.3. Potentialer ved cirkulær håndtering af byggevarer efter nedrivning eller byggeaffald 

Direkte genbrug af brugte byggematerialer giver generelt altid en klimabesparelse. Dette skyldes 

dels, at direkte genbrug typisk ikke kræver meget oparbejdning, men også at eventuel transport, op-

arbejdning og spild i modulerne C3-C4 ikke er medregnet i nærværende rapport (som beskrevet i af-

snit 4.1.3). 

 

Direkte genbrug af brugte natursten er blandt de tiltag med det største potentiale for klimabespa-

relse (med en CO2-besparelse på mellem 145 % for marksten og 22.500 % for skifer ift. nyttiggørelse 

af den knuste natursten som vejfyld). Dette skyldes, at jomfruelig produktion af natursten typisk har 

en relativ stor klimabelastning (især for skifer, marmor, kalksten og granit), og deres direkte genbrug 

kræver ingen oparbejdning.  

 

Direkte genbrug af ubrugt cement giver ligeledes store klimabesparelser (over 30.000 %) ift. nyttiggø-

relse af hærdet cementpulver som vejfyld pga. den store klimapåvirkning fra cementfremstilling. Det 

samme gælder for direkte genbrug af tagsten, sanitetskeramikprodukter og mineraluld (hhv. over 

15.000 %, over 17.000 % og mellem 4.000 - 6.400 % klimabesparelse ift. deres konventionelle affalds-

behandling). Det skyldes den store klimapåvirkning fra materialernes fremstilling og samtidigt, at di-

rekte genbrug ingen oparbejdning kræver.  

 

Direkte genbrug af solceller har også et betydeligt potentiale for klimabesparelser (667 %) ift. deres 

konventionelle affaldsbehandling, da deres produktion også er særligt klimabelastende. Den konven-

tionelle affaldsbehandling for solceller omfatter genanvendelse af metaldelene, forbrænding af plast- 

og elektronikdelen, samt deponi af glasdelen.  

 

Direkte genbrug af malingsrester kan også medføre betydelige klimabesparelser (ca. 280 %) pga., at 

malings fremstilling er særligt klimabelastende, og samtidigt kan der ved direkte genbrug undgås di-

rekte udledninger af CO2 fra forbrændingsanlægget.  

 

Direkte genbrug af vinduer har ligeledes også et stort potentiale for klimabesparelser (mellem 560 % 

og 750 % for trævinduer og mellem 220 % og 320 % for aluminiumsvinduer) ift. deres konventionelle 
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affaldsbehandling. Den konventionelle affaldsbehandling for vinduer omfatter genanvendelse af alu-

miniumdelene, forbrænding af trædelen, samt deponi af glasdelen. Direkte genbrug af brugte træ-

døre har ligeledes også et betydelig potentiale (mellem 250 % og 270 % for hhv. døre med eller uden 

rude) ift. deres forbrænding (og evt. deponi af rudedelen).  

 

Direkte genbrug af PVC-produkter (fx tagrender) giver en klimabesparelse på ca. 200 % ift.  genan-

vendelse, da der ved direkte genbrug kan undgås CO2-udledninger ifm. genanvendelsesprocessen.  

 

Direkte genbrug af træ medfører en klimabesparelse på ca. 270-300 % ift. forbrænding, da der ved 

direkte genbrug kan undgås direkte udledninger af biogent CO2 fra forbrændingsanlægget.  

 

Direkte genbrug af forskellige typer metaller giver moderate klimabesparelser på mellem 15 % (zink) 

og 164 % (stålprofiler) ift. almindelig genanvendelse af de samme metaller. Selvom størstedelen af 

metal i dag bliver genanvendt (hvilket medfører klimabesparelser af en vis størrelse), kan der ved di-

rekte genbrug undgås primær metalproduktion, som har en relativt stor klimabelastning. 

 

 

5.4. Resultater for sparet dansk strøm 

På baggrund af beregningen af CO2-effekter er det muligt at estimere, hvor mange kWh dansk strøm 

de opnåede CO2 besparelser svarer til. I Tabel 10 vises de besparelser af dansk strøm, der kan opnås 

i de seks cases, hvor en konkret beregning har været muligt. Det bemærkes, at besparelser af strøm 

indikeres i tabellen med en negativ værdi (jf. afsnit 4). 

 

Tabel 10 Estimerede besparelser af dansk strøm for de seks cases undersøgt i projektet ”Effektvurdering i Circular Buil-

ders projektet” hvor det har været muligt at foretage konkrete beregninger. 

Case # Lokation Navn 

Samlet effekt på 

forbrug af dansk 

strøm [kWh] 

2 Køge Kommune Opførelse af Klimahuset med genbrugsmaterialer -179.858 

7 Malmö Stad Cirkulær nedrivning af færgeterminal -48.668 

9 Helsingborgs Stad Opførelse af ny børnehave med genbrugsmaterialer -84.860 

11 Laholm Kommun Udvidelse af genbrugsplads med genbrugsmaterialer -37.819 

12 Bornholms Regionskommune Opførelse af nyt maskinskur med genbrugsmaterialer -12.865 

13 Bornholms Regionskommune Opførelse af nyt trailcenter med genbrugsmaterialer -9.231 

Samlet besparelser af dansk strøm -372,917 

 

 

  



 

Side 29 | Effektvurdering i Circular Builders projekt  TEKNOLOGISK INSTITUT

 

Bilag 1 – Case-notater 



OPFØRELSE AF KLIMAHUSET - 
KØGE 

Baggrund 
Opførelse af Klimahuset sker som del af et større projekt, Tiny Varigheden, som er en ny forening på 

Køge Fælles Jord. Foreningen har som sin vision at vise, hvordan man kan leve og bo mere 

bæredygtigt efter permakultur-principper. Et afsæt herfor er at bygge mindre huse og at bygge med 

natur- og genbrugsmaterialer.  

Klimahuset skal bestå af to tiny-huse med en klimaskærm omkring, og skal fungere som et kursus- 

og demonstrationshus. 

Cirkulære principper 
Klimahuset skal i videst muligt omfang opføres i genbrugsmaterialer, bl.a. vinduer, døre, trægulv mm. 

Derudover bruges også nogle alternative, nye byggematerialer: fx anvendes der træfiberplader til 

loftet i stedet for gipsplader, som isoleringsmateriale anvendes hempcrete, som er baseret på 

hampeskæver fra hampeplanten blandet med kalk, og væggene pudses op med ler.  

Resultater 
Klimaeffekten ved at bruge cirkulære principper fremfor konventionelle præsenteres i Tabel 1. 

Klimaeffekten kvantificeres som forskellen i indlejret CO2 mellem referencescenariet (hvor der 

benyttes konventionelle principper) og det cirkulære scenarie. Indlejret CO2 defineres som den 

mængde af drivhusgasser, der frigives gennem et byggemateriales levetid (udvinding af råmaterialer, 

transport, produktion, opførelse, brug og vedligehold, nedtagning, bortskaffelse, genanvendelse og 

genbrug). Negative klimaeffekter repræsenterer en klimagevinst (dvs. sparet CO2), mens positive 

klimaeffekter repræsenterer en klimabelastning (dvs. udledt CO2). 
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TABEL 1 KLIMAEFFEKTER, ANGIVET I [KG CO2 ÆKV.], VED AT BYGGE KLIMAHUSET (KØGE) MED 

GENBRUGSMATERIALER OG ALTERNATIVE, NYE BYGGEMATERIALER FREMFOR KONVENTIONELLE. 

Genbrugsmaterialer Konventionelle, nye byggematerialer 
Klimaeffekt

[kg CO2 ækv.] 

Dør i træ m. rude (2lags) (samlet rudestørrelse 7.13 

m2) 
Tilsvarende døre m, rude (3 lags) -644 

Vinduer, ovenlysvinduer eller terrassedøre 

(træ/træ, 2 lags) 

Tilsvarende vinduer, ovenlysvinduer eller 

terrassedøre, 2 lags 
-1928 

Vinduer eller terrassedøre (træ/alu 2 lags) Tilsvarende vinduer eller terrassedøre, 3 lags -470 

Brugte havefliser som fundament  Jordskruer (150 kg) -253 

Massivt trægulv Tilsvarende nyt trægulv -77,5 

Brugte gulvbrædder til loft Tilsvarende nyt træloft -37,2 

Inventar i spånplade: skaber mm. Tilsvarende nye produkter -16,1 

Inventar i træ: borde, skaber, reoler, stole mm. Tilsvarende nye produkter -96,5 

Armaturer til brusekabiner Tilsvarende nye armaturer -182 

Toilet Tilsvarende nyt toilet -58,9 

Håndvaske Tilsvarende nye håndvaske -75,7 

Armaturer til vaske Tilsvarende nye armaturer -24,8 

Solceller Tilsvarende nye solceller -3559 

PEX PE-RT Gulvvarmerør Ø16 mm Tilsvarende nye gulvvarmerør -188 

16/17 mm varmefordelingsplader Alu, 1150 mm x 

180 mm 
Tilsvarende nye varmefordelingsplader -12,7 

Spånplader for 17mm rør, med lige spor Tilsvarende nye spånplader -42,9 

Vægbeklædning i naturskifer Tilsvarende nye naturskiferplader -59,9 

Gulvbelægning i genbrugt materialer: terrassesten 

(30 m2, tykkelse 10 cm), træterrassegulv (80 m2, 

tykkelse 2,6 cm) 

Tilsvarende nyt betongulv (15 cm tyk) -5029 

Brandtrappe udvendig i stål Tilsvarende ny brandtrappe udvendig -279 

Trappe til 1. sal i stål Tilsvarende ny trappe til 1, sal -279 

Konstruktionstræ Tilsvarende nyt konstruktionstræ -28,2 

Dobbeltvingetegl til tag Tilsvarende nye dobbeltvingetegl -2562 

Ståltag Tilsvarende nyt ståltag -516 

Tidligere kontordøre i tykt sikkerhedsglas Tilsvarende nyt sikkerhedsglas -1171 

Tagrender og nedløbsrør i zink Tilsvarende nye zink-tagrender og nedløbsrør -61,1 

Vægbeklædning i brugt træ til facaden Tilsvarende mængde mursten -6393 

Alternative, nye byggematerialer Konventionelle, nye byggematerialer 
Klimaeffekt

[kg CO2 ækv.] 

Nye træfiberplader (Hunton Vindtett) til loftet 

under beklædningen 
Tilsvarende mængde gipsplader 14,7 

Lerpuds som vægbeklædning Tilsvarende mængde gipsplader -49,6 

Nye træfiberplader (Hunton Undertak) som 

undertag 
Tilsvarende nyt undertag i krydsfiner (22 mm)  -496 

Effekten af indsatsen svarer til en besparelse på i alt 24.575 kg CO2 ækv., svarende til 128 kg CO2 

ækv./m2 (fra en klimabelastning på 22.529 kg CO2 ækv. i baseline scenarie til en klimabesparelse på 

2.046 kg CO2 ækv. i cirkulært scenarie). Det største bidrag stammer fra anvendelse af genbrugt træ 

som vægbeklædning i stedet for mursten, samt fra anvendelse af genbrugte terrassesten og 
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træterrassegulv i stedet for et konventionelt betongulv, da produktion af både mursten og beton har 

et relativt højt klimaaftryk. Genbrug af solceller forårsager ligeledes betydelige klimabesparelser.  

Beregningsforudsætninger 
Vurderingen af den cirkulære løsnings klimaeffekt er baseret på en LCA-modellering af løsningen, 

som holdes op imod et reference-scenarie. LCA’en er udført i henhold til standarden EN 15804 

(DS/EN 15804, 2012). Det er en forudsætning for LCA’en, at der er funktionel ækvivalens mellem de 

sammenlignede scenarier, dvs. at den cirkulære løsning kan udfylde samme funktion som 

referencescenariet. LCA’en omfatter kun klimapåvirkninger (kg CO2-ækv.). Ved forbrænding af 

byggeaffaldsmaterialer er modelleringen baseret på antagelsen om, at den producerede el og varme 

erstatter hhv. dansk/svensk elmix og EU fjernvarmemix. For øvrige detaljer omkring metode og 

beregningsforudsætninger henvises til notatet ”Effektvurdering i Circular Builders projektet - Samlet 

notat”. 

LCA-modelleringen af nybyggeri med genbrugte byggevarer er dels baseret på nøgletallene i 

Andersen et al. (2019) og Butera (2019) og dels på data fra EPD’er eller generiske databaser (især 

Ökobaudat). Følgende processer er omfattet:  

- Modulerne A1-A3: produktionsfasen inkl. transport, spild og bortskaffelse af spild, evt. 

oparbejdning af genbrugsmaterialet til en kvalitet tilsvarende et nyt materiales kvalitet (dette 

er dog ikke medregnet ved brug af data fra EPD’er eller generiske databaser, ligesom 

Ökobaudat). 

- Modulerne C3-C4: affaldsbehandling og bortskaffelse af det brugte materiale.  

- Modul D: potentialet ved at genbruge, genanvende eller nyttiggøre det specifikke materiale 

ved endt levetid i en ny livscyklus. Genbrugsbyggevarer, som bliver genbrugt/genanvendt 

igen efter anden livscyklus, giver ikke nogen yderligere gevinst i modul D, da materialet 

allerede har fået gevinsten af at erstatte jomfrueligt materiale én gang (i produktionsfasen).      

LCA-modelleringen af nybyggeri med alternative eller ”best-in-class” jomfruelige byggevarer er 

baseret på data fra EPD’er samt generiske LCA-databaser (fx Ökobaudat), og omfatter 

produktionsfasen inkl. transport, spild og bortskaffelse af spild (modulerne A1-A3); affaldsbehandling 

og bortskaffelse af det brugte materiale (modulerne C3-C4); og potentialet ved at genbruge, 

genanvende eller nyttiggøre det specifikke materiale ved endt levetid i en ny livscyklus (modul D). 

De materialer, der indgår i beregningerne, er opsummeret i Tabel 2. 

TABEL 2 MATERIALER, DER INDGÅR I DEN CIRKULÆRE LØSNING FOR KLIMAHUSET, KØGE. 

Genbrugsmaterialer Mængde Konventionelle, nye byggematerialer 

Dør i træ m. rude (samlet rudestørrelse 7,13 m2) 17,5 m2 Tilsvarende døre m, rude (3 lags) 

Vinduer, ovenlysvinduer eller terrassedøre (træ/træ, 2 

lags) 
35,52 m2

Tilsvarende vinduer, ovenlysvinduer eller 

terrassedøre, 2 lags 

Vinduer eller terrassedøre (træ/alu 2 lags) 6,18 m2 Tilsvarende vinduer eller terrassedøre, 3 lags 

Brugte havefliser som fundament  1440 kg Jordskruer (150 kg) 

Massivt trægulv 125 m2 Tilsvarende nyt trægulv 

Brugte gulvbrædder til loft 60 m2 Tilsvarende nyt træloft 

Inventar i spånplade: skaber mm. 0,53 m3 Tilsvarende nye produkter 

Inventar i træ: borde, skaber, reoler, stole mm. 3,42 m3 Tilsvarende nye produkter 

Armaturer til brusekabiner 2 stk. Tilsvarende nye armaturer 
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Toilet 21 kg Tilsvarende nyt toilet 

Håndvaske 27 kg Tilsvarende nye håndvaske 

Armaturer til vaske 2 stk. Tilsvarende nye armaturer 

Solceller 24 m2 Tilsvarende nye solceller 

PEX PE-RT Gulvvarmerør Ø16 mm 51,75 m2 Tilsvarende nye gulvvarmerør 

16/17 mm varmefordelingsplader, 1150 mm x 180 mm 42 kg Tilsvarende nye varmefordelingsplader 

Spånplader for 17mm rør, med lige spor 1,4 m3 Tilsvarende nye spånplader 

Vægbeklædning i naturskifer 0,12 t Tilsvarende nye naturskiferplader 

Gulvbelægning i genbrugt materialer: gamle terrassesten 

(30 m2, 10 cm tyk) samt træterrassegulv (80 m2, 2,6 cm 

tyk) 

30 + 80 m2 Tilsvarende nyt betongulv (15 cm tyk) 

Brandtrappe udvendig i stål 270 kg Tilsvarende ny brandtrappe udvendig 

Trappe til 1. sal i stål 270 kg Tilsvarende ny trappe til 1, sal 

Konstruktionstræ 1 m3 Tilsvarende nyt konstruktionstræ 

Dobbeltvingetegl til tag 180 m2 Tilsvarende nye dobbeltvingetegl 

Ståltag 500 kg Tilsvarende nyt ståltag 

Genbrugt sikkerhedsglas fra tidligere kontordøre 33,45 m2 Tilsvarende nyt sikkerhedsglas 

Tagrender og nedløbsrør 65 kg Tilsvarende nye zink-tagrender og nedløbsrør 

Vægbeklædning i brugt træ til facaden 100 m2 Tilsvarende mængde mursten 

Genbrugsmaterialer Mængde Konventionelle/nye byggematerialer

Nye træfiberplader (Hunton Vindtett) til loftet under 

beklædningen 
60 m2 Tilsvarende mængde gipsplader 

Lerpuds som vægbeklædning 100 m2 Tilsvarende mængde gipsplader 

Nye træfiberplader (Hunton) som undertag 220 m2 Tilsvarende nyt undertag i krydsfiner 

Vil du vide mere? 
Kontakt:  

Helga König-Jacobsen, helga.jacobsen@berlin.de

Udarbejdet af:  

Stefania Butera, stbu@teknologisk.dk, tlf. 7220 1951 

Thilde Fruergaard Astrup, thas@teknologisk.dk, tlf. 7220 1285 

Teknologisk Institut,  

Gregersensvej 4 

2630 Taastrup 

Byggeri og Anlæg 

Udarbejdet i regi af:  

Interreg-projekt Circular Builders, Gate 21 og Hållbar Utveckling (Projektleder: Mette Marie 

Nielsen, mette.marie.nielsen@gate21.dk) 



INDSAMLING AF MATERIALER 
PÅ GENBRUGSSTATIONER – 
ODSHERRED KOMMUNE 

BILLEDE: HENRIK ESBENSEN

Baggrund 
Odsherred Kommune undersøger muligheden for at udveksle byggematerialer til genbrug på 

genbrugsstationerne. Der er som udgangspunkt fokus på materialer uden skadelige stoffer.  

Der er indrettet et område på hver af kommunens 4 genbrugsstationer, hvor private såvel som 

håndværkere har mulighed for at aflevere og hente brugbare byggematerialer.  

Cirkulære principper 
Kommunen ønsker at kunne fremme direkte genbrug af byggematerialer som betonprodukter (fx 

fliser mm.), sten, tegl, træ, tagrender, vinduer, men også overskudsbyggevarer som 

isoleringsmateriale, cement i sække og maling i bøtter. Det er ikke muligt for Odsherred Kommune at 

oplyse de konkrete mængder, da der er tale om genbrugsstationer, hvor materialerne udveksles 

løbende. Derfor er beregninger foretaget som potentialeberegninger.  

Potentialeberegning 
Klimaeffekten ved at bruge cirkulære principper fremfor konventionelle præsenteres i Tabel 1. 

Beregningen foretages som en potentialeberegning, idet mængderne af de indsamlede materialer 
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ikke kan vides på forhånd. Klimaeffekten kvantificeres som forskellen i indlejret CO2 mellem 

referencescenariet (hvor der benyttes konventionelle principper) og det cirkulære scenarie. Indlejret 

CO2 defineres som den mængde af drivhusgasser, der frigives gennem et byggemateriales levetid 

(udvinding af råmaterialer, transport, produktion, opførelse, brug og vedligehold, nedtagning, 

bortskaffelse, genanvendelse og genbrug). Negative klimaeffekter repræsenterer en klimagevinst 

(dvs. sparet CO2), mens positive klimaeffekter repræsenterer en klimabelastning (dvs. udledt CO2).  

TABEL 1 KLIMAEFFEKTER, ANGIVET I [KG CO2 ÆKV./TON] ELLER [KG CO2 ÆKV./M2], VED AT GENBRUGE FORSKELLIGE 

TYPER BYGGEAFFALD I ODSHERRED KOMMUNES GENBRUGSSTATIONER IFT. DERES KONVENTIONELLE 

AFFALDSHÅNDTERING. 

Byggeaffaldsstrømme Konventionel affaldsbehandling Klimaeffekt Enhed 

Betonfliser/beton/ fundablokke  Materialenyttiggørelse som vejfyld -79,5 kg CO2 ækv./t 

Marksten Materialenyttiggørelse som vejfyld -3,24 kg CO2 ækv./t 

Mursten og tegl1 Materialenyttiggørelse som vejfyld -57,0 kg CO2 ækv./t 

Lecablokke  Deponi -330,7 kg CO2 ækv./t 

Rent træ Forbrænding2 -2743 kg CO2 ækv./t 

Tagrender i PVC Genanvendelse -4774 kg CO2 ækv./t 

Vinduer i træ Genanvendelse af glas, forbrænding af træet -44,42 kg CO2 ækv./m2

Vinduer i aluminium Genanvendelse af glas og aluminium -58,1 kg CO2 ækv./m2

Zinktagrender  Genanvendelse -280,1 kg CO2 ækv./t 

Ventilationsrør i aluminium Genanvendelse -2195 kg CO2 ækv./t 

Ventilationsrør i galvaniseret stål Genanvendelse -1462 kg CO2 ækv./t 

Jern Genanvendelse -988,0 kg CO2 ækv./t 

Stenuld Genanvendelse -345,9 kg CO2 ækv./t 

Glasuld Deponi -810,5 kg CO2 ækv./t 

Cement i sække  Materialenyttiggørelse som vejfyld -682,1 kg CO2 ækv./t 

Maling i bøtter Forbrænding som farligt affald -3553 kg CO2 ækv./t 

Det er muligt at opnå store potentialebesparelser fra genbrug af PVC-produkter (fx tagrender), samt 

maling. Dette skyldes, at både den primære produktion af PVC og maling, og den konventionelle 

affaldsbehandling af disse materialer har et relativt stort klimaaftryk. Begge processer undgås ved 

direkte genbrug af PVC og maling. Direkte genbrug af metaller har ligeledes også et betydeligt 

potentiale for klimabesparelser, da den primære produktion af fx stål og aluminium typisk har et 

stort klimaaftryk. Derudover har direkte genbrug af træ også et betydeligt potentiale for 

klimabesparelser, da det ved direkte genbrug af træet kan undgås væsentlige CO2 udledninger fra 

forbrændingen. 

Beregningsforudsætninger 
Vurderingen af den cirkulære løsnings klimaeffekt er baseret på en LCA-modellering af løsningen, 

som holdes op imod et reference-scenarie. LCA’en er udført i henhold til standarden EN 15804 

(DS/EN 15804, 2012). Det er en forudsætning for LCA’en, at der er funktionel ækvivalens mellem de 

1 Forventes genbrugt med substitution af bagmursmursten 
2 Den reelle, konventionelle affaldsbehandling for rent træ er i overvejende grad genanvendelse i spånpladeproduktion. Det 

har dog desværre ikke været muligt at finde nøgletal for genanvendelse af rent træ, hvorfor referencescenariet i stedet er  

modelleret som forbrænding.
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sammenlignede scenarier, dvs. at den cirkulære løsning kan udfylde samme funktion som 

referencescenariet. LCA’en omfatter kun klimapåvirkninger (kg CO2-ækv.). Ved forbrænding af 

byggeaffaldsmaterialer er modelleringen baseret på antagelsen om, at den producerede el og varme 

erstatter hhv. dansk/svensk elmix og EU fjernvarmemix. For øvrige detaljer omkring metode og 

beregningsforudsætninger henvises til notatet ”Effektvurdering i Circular Builders projektet - Samlet 

notat”. 

LCA-modelleringen af cirkulær håndtering af byggevarer efter nedrivning eller byggeaffald er dels 

baseret på nøgletallene i Butera (2019) og Damgaard (2020), og dels på data fra EPD’er eller 

generiske databaser (især Ökobaudat). Følgende processer er omfattet:  

- Modulerne C3-C4: Energi- og materialeforbrug ved transport og behandling/oparbejdning af 

den pågældende affaldsfraktion (dette er dog ikke medregnet ved brug af data fra EPD’er 

eller generiske databaser, ligesom Ökobaudat). 

- Modul D: Klimagevinsterne forbundet med, at affaldsmaterialerne kan erstatte jomfruelige 

råvarer (fx nyt træ) inkl. transport af disse.  

Der ses bort fra selve klimabelastningen fra produktionen af de produkter/materialer, som affaldet 

består af (dvs. råvareudvinding, produktion, transport og brugsfase). Dette medfører, at 

klimabelastningen i produktionsfasen (modulerne A1-A3) svarer til 0. 

De materialer, der indgår i beregningerne, er opsummeret i Tabel 2. 

TABEL 2 MATERIALER, DER ØNSKES GENBRUGT I DE NYE GENBRUGSSTATIONER, ODSHERRED KOMMUNE

Byggeaffaldsstrømme Konventionel affaldsbehandling 

Betonfliser/beton/ 

fundablokke  
Beton og marksten sendes til Dansk miljøforbedring (DAMIFO), her knuses fraktionen og 

genanvendes som materiale i beton, eller bruges som underlag til opbygning af pladser, veje og stier. 

Skulle der være træ eller andre materialer i fraktionen sendes disse til forbrænding (nyttiggørelse). Marksten 

Mursten og tegl 

Mursten og tegl køres til RGS i Gadstrup, her tages der både en renhedstest samt en PCB-test. 

Herefter grovsorteres fraktionen med en gravemaskine, hvorefter fraktionen nedknuses. På 

nedknuseren er installeret en blæser som frasorterer lette fejlsorteringer såsom plast. Den neddelte 

fraktion bruges som genbrugsballast som er velegnet til bundsikring og bærelag ved vejanlæg, 

cykelstier, fortove og stier og p-pladser. 

Lecablokke  

Letbetonblokke køres til RGS i Gadstrup, her tages der både en renhedstest samt en PCB-test. 

Herefter grovsorteres fraktionen med en gravemaskine, hvorefter fraktionen nedknuses. På 

nedknuseren er installeret en blæser som frasorterer lette fejlsorteringer. 

Rent træ 

Det rene træ køres til Solum i Roskilde hvor træet neddeles, herefter videresælges træet til 

produktion af spånplader – Det har desværre ikke været muligt at finde nøgletal for genanvendelse 

af træ i spånpladeproduktion, derfor er dette blevet modelleret som forbrænding i stedet.  

Tagrender i PVC 

Den hårde plast aftages af RenoFyn Aps, men omlastes og grovsorteres hos RGS i Gadstrup. Herefter 

presses og granuleres plasten og videresendes til søstervirksomhederne Scrap Solutions eller DKK-

plastics som finsorterer plasten, sådan at så stor en andel som muligt kan indgå i nye 

højværdiprodukter, som igen vil kunne genanvendes ved endt levetid. 

Vinduer i træ Solum sender planglas til Tyskland, hvor det laves om til ny emballageglas. Træet og aluminium 

genanvendes. Vinduer i aluminium 

Zinktagrender  
Metal køres til ARGO i Audebo, her omlastes fraktionen og grove fejlsorteringer fjernes. Herefter 

omsmeltes fraktionen til nyt rent metal og legeringer heraf. 

Ventilationsrør i 

aluminium Metal køres til ARGO i Audebo, her omlastes fraktionen og grove fejlsorteringer fjernes. Herefter 

omsmeltes fraktionen til nyt rent metal og legeringer heraf. Ventilationsrør i 

galvaniseret stål 

Jern Metal køres til ARGO i Audebo, her omlastes fraktionen og grove fejlsorteringer fjernes. Herefter 

omsmeltes fraktionen til nyt rent metal og legeringer heraf. 

Stenuld
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Glasuld RGS Nordic er den nye aftager af isoleringsmateriale, da de mod betaling kan sortere glasuld (den 

gule) fra rockwool (den grønne). Glasuld sendes til deponi og rockwool indgår i produktionen af ny 

rockwool. 

Cement i sække Beton og marksten sendes til Dansk miljøforbedring (DAMIFO), her knuses fraktionen og 

genanvendes som materiale i beton, eller bruges som underlag til opbygning af pladser, veje og stier. 

Skulle der være træ eller andre materialer i fraktionen sendes disse til forbrænding (nyttiggørelse). 

Maling i bøtter Farligt affald - sendes til forbrænding 

Vil du vide mere? 
Kontakt:  

Jacob Weitze Antvorskov, jawan@odsherred.dk

Udarbejdet af:  

Stefania Butera, stbu@teknologisk.dk, tlf. 7220 1951 

Thilde Fruergaard Astrup, thas@teknologisk.dk, tlf. 7220 1285 

Teknologisk Institut,  

Gregersensvej 4 

2630 Taastrup 

Byggeri og Anlæg 

Udarbejdet i regi af:  

Interreg-projekt Circular Builders, Gate 21 og HUT (Projektleder: Mette Marie Nielsen, 

mette.marie.nielsen@gate21.dk) 



NEDRIVNING NR. 1 – SLAGELSE 
KOMMUNE 

Baggrund 
Slagelse Kommune undersøger muligheden for at genbruge ressourcekortlagte byggematerialer fra 

planlagte nedrivninger. Der er som udgangspunkt fokus på materialer uden skadelige stoffer, med 

udgangspunkt i udførte miljø- og ressourcekortlægninger.   

Cirkulære principper 
Den første undersøgte nedrivning i Slagelse Kommune vedrører et enfamiliehus fra 1910 på 75 m2, 

(renoveret i 1975), samt et udhus på 23 m2 fra 1960.  

Ressourcekortlægningen har identificeret, at følgende materialer vil kunne genbruges: beton, 

betonfliser, konstruktionstræ, stål (fx fra stålpladetag), toilet og håndvask. Det har ikke været muligt 

for Slagelse Kommune at oplyse de konkrete mængder, derfor er beregninger foretaget som 

potentialeberegninger.  

Potentialeberegning 
Klimaeffekten ved at bruge cirkulære principper fremfor konventionelle præsenteres i Tabel 1. 

Beregningen foretages som en potentialeberegning, idet mængderne af de indsamlede materialer 

ikke kan vides på forhånd. Klimaeffekten kvantificeres som forskellen i indlejret CO2 mellem 

referencescenariet (hvor der benyttes konventionelle principper) og det cirkulære scenarie. Indlejret 

CO2 defineres som den mængde af drivhusgasser, der frigives gennem et byggemateriales levetid 

(udvinding af råmaterialer, transport, produktion, opførelse, brug og vedligehold, nedtagning, 

bortskaffelse, genanvendelse og genbrug). Negative klimaeffekter repræsenterer en klimagevinst 

(dvs. sparet CO2), mens positive klimaeffekter repræsenterer en klimabelastning (dvs. udledt CO2).  
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TABEL 1 KLIMAEFFEKTER, ANGIVET I [KG CO2 ÆKV./TON], VED AT GENBRUGE FORSKELLIGE TYPER BYGGEAFFALD FRA 

NEDRIVNING AF ET ENFAMILIEHUS I SLAGELSE KOMMUNE IFT. DERES KONVENTIONELLE AFFALDSHÅNDTERING. 

Byggeaffaldsstrømme Konventionel affaldsbehandling Klimaeffekt Enhed 

Betonelementer/betonfliser Materialenyttiggørelse som vejfyld -79,5 kg CO2 ækv./t 

Konstruktionstræ Forbrænding -2743 kg CO2 ækv./t 

Stålplader Genanvendelse -749 kg CO2 ækv./t 

Toilet og håndvask Deponi -2819 kg CO2 ækv./t 

Det er muligt at opnå store potentialebesparelser fra genbrug af sanitetskeramikprodukter. Da det 

formentlig kun er tale om ét toilet og én håndvask (samlede vægt på ca. 20 kg), er 

besparelsespotentialet for sanitetskeramik fra nærværende nedrivning kun -56 kg CO2 ækv. 

Derudover har direkte genbrug af træ også et betydeligt potentiale for klimabesparelser, da det ved 

direkte genbrug af træet kan undgås væsentlige CO2 udledninger fra forbrændingen. Direkte 

genbrug af stål og beton har ligeledes også et betydeligt potentiale for klimabesparelser, da den 

primære produktion af stål og beton typisk har et stort klimaaftryk.   

Beregningsforudsætninger 
Vurderingen af den cirkulære løsnings klimaeffekt er baseret på en LCA-modellering af løsningen, 

som holdes op imod et reference-scenarie. LCA’en er udført i henhold til standarden EN 15804 

(DS/EN 15804, 2012). Det er en forudsætning for LCA’en, at der er funktionel ækvivalens mellem de 

sammenlignede scenarier, dvs. at den cirkulære løsning kan udfylde samme funktion som 

referencescenariet. LCA’en omfatter kun klimapåvirkninger (kg CO2-ækv.). Ved forbrænding af 

byggeaffaldsmaterialer er modelleringen baseret på antagelsen om, at den producerede el og varme 

erstatter hhv. dansk/svensk elmix og EU fjernvarmemix. For øvrige detaljer omkring metode og 

beregningsforudsætninger henvises til notatet ”Effektvurdering i Circular Builders projektet - Samlet 

notat”. 

LCA-modelleringen af cirkulær håndtering af byggevarer efter nedrivning eller byggeaffald er dels 

baseret på nøgletallene i Butera (2019) og Damgaard (2020), og dels på data fra EPD’er eller 

generiske databaser (især Ökobaudat). Følgende processer er omfattet:  

- Modulerne C3-C4: Energi- og materialeforbrug ved transport og behandling/oparbejdning af 

den pågældende affaldsfraktion (dette er dog ikke medregnet ved brug af data fra EPD’er 

eller generiske databaser, ligesom Ökobaudat). 

- Modul D: Klimagevinsterne forbundet med, at affaldsmaterialerne kan erstatte jomfruelige 

råvarer (fx nyt træ) inkl. transport af disse.  

Det ses bort fra selve klimabelastningen fra produktionen af de produkter/materialer, som affaldet 

består af (dvs. råvareudvinding, produktion, transport og brugsfase). Dette medfører, at 

klimabelastningen i produktionsfasen (modulerne A1-A3) svarer til 0. 

De materialer, der indgår i beregningerne, er opsummeret i Tabel 2. 



3 

TABEL 2 MATERIALER, DER ØNSKES GENBRUGT FRA NEDRIVNINGEN AF ET ENFAMILIEHUS I SLAGELSE KOMMUNE

Byggeaffaldsstrømme Konventionel affaldsbehandling 

Betonfliser/beton Materialenyttiggørelse som vejfyld 

Konstruktionstræ Forbrænding 

Stålplader Genanvendelse 

Toilet og håndvask Deponi 

Vil du vide mere? 
Kontakt:  

Ruth Trummer, drtru@slagelse.dk

Udarbejdet af:  

Stefania Butera, stbu@teknologisk.dk, tlf. 7220 1951 

Thilde Fruergaard Astrup, thas@teknologisk.dk, tlf. 7220 1285 

Teknologisk Institut,  

Gregersensvej 4 

2630 Taastrup 

Byggeri og Anlæg 

Udarbejdet i regi af:  

Interreg-projekt Circular Builders, Gate 21 og HUT (Projektleder: Mette Marie Nielsen, 

mette.marie.nielsen@gate21.dk) 



NEDRIVNING NR. 2 – SLAGELSE 
KOMMUNE 

Baggrund 
Slagelse Kommune undersøger muligheden for at genbruge ressourcekortlagte byggematerialer fra 

planlagte nedrivninger. Der er som udgangspunkt fokus på materialer uden skadelige stoffer, med 

udgangspunkt i udførte miljø- og ressourcekortlægninger.   

Cirkulære principper 
Den anden undersøgte nedrivning i Slagelse Kommune vedrører et enfamiliehus fra 1908 på 129 m2, 

(renoveret i 1950), samt en værkstedsbygning på 119 m2 fra 1908.  

Ressourcekortlægningen har identificeret, at følgende materialer vil kunne genbruges: beton, 

konstruktionstræ, stål (fx fra stålpladetag), mursten, toilet og håndvask. Det har ikke været muligt for 

Slagelse Kommune at oplyse de konkrete mængder, derfor er beregninger foretaget som 

potentialeberegninger.  

Potentialeberegning 
Klimaeffekten ved at bruge cirkulære principper fremfor konventionelle præsenteres i Tabel 1. 

Beregningen foretages som en potentialeberegning, idet mængderne af de indsamlede materialer 

ikke kan vides på forhånd. Klimaeffekten kvantificeres som forskellen i indlejret CO2 mellem 

referencescenariet (hvor der benyttes konventionelle principper) og det cirkulære scenarie. Indlejret 

CO2 defineres som den mængde af drivhusgasser, der frigives gennem et byggemateriales levetid 

(udvinding af råmaterialer, transport, produktion, opførelse, brug og vedligehold, nedtagning, 

bortskaffelse, genanvendelse og genbrug). Negative klimaeffekter repræsenterer en klimagevinst 

(dvs. sparet CO2), mens positive klimaeffekter repræsenterer en klimabelastning (dvs. udledt CO2).  
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TABEL 1 KLIMAEFFEKTER, ANGIVET I [KG CO2 ÆKV./TON], VED AT GENBRUGE FORSKELLIGE TYPER BYGGEAFFALD FRA 

NEDRIVNING AF ET ENFAMILIEHUS I SLAGELSE KOMMUNE IFT. DERES KONVENTIONELLE AFFALDSHÅNDTERING. 

Byggeaffaldsstrømme Konventionel affaldsbehandling Klimaeffekt Enhed 

Betonelementer Materialenyttiggørelse som vejfyld -79,5 kg CO2 ækv./t 

Konstruktionstræ Forbrænding -2743 kg CO2 ækv./t 

Stålplader Genanvendelse -749 kg CO2 ækv./t 

Mursten Materialenyttiggørelse som vejfyld -57 kg CO2 ækv./t 

Toilet og håndvask Deponi -2819 kg CO2 ækv./t 

Det er muligt at opnå store potentialebesparelser fra genbrug af sanitetskeramikprodukter. Da der 

formentlig kun er tale om ét toilet og én håndvask (samlede vægt på ca. 20 kg), er 

besparelsespotentialet for sanitetskeramik fra nærværende nedrivning kun -56 kg CO2 ækv. 

Derudover har direkte genbrug af træ også et betydeligt potentiale for klimabesparelser, da det ved 

direkte genbrug af træet kan undgås væsentlige CO2 udledninger fra forbrændingen. Direkte 

genbrug af stål, beton og mursten har ligeledes også et betydeligt potentiale for klimabesparelser, 

da den primære produktion af stål og beton typisk har et stort klimaaftryk. Ved direkte genbrug af 

mursten antages, at murstenene bruges som erstatning for bagmursmursten. 

Beregningsforudsætninger 
Vurderingen af den cirkulære løsnings klimaeffekt er baseret på en LCA-modellering af løsningen, 

som holdes op imod et reference-scenarie. LCA’en er udført i henhold til standarden EN 15804 

(DS/EN 15804, 2012). Det er en forudsætning for LCA’en, at der er funktionel ækvivalens mellem de 

sammenlignede scenarier, dvs. at den cirkulære løsning kan udfylde samme funktion som 

referencescenariet. LCA’en omfatter kun klimapåvirkninger (kg CO2-ækv.). Ved forbrænding af 

byggeaffaldsmaterialer er modelleringen baseret på antagelsen om, at den producerede el og varme 

erstatter hhv. dansk/svensk elmix og EU fjernvarmemix. For øvrige detaljer omkring metode og 

beregningsforudsætninger henvises til notatet ”Effektvurdering i Circular Builders projektet - Samlet 

notat”. 

LCA-modelleringen af cirkulær håndtering af byggevarer efter nedrivning eller byggeaffald er dels 

baseret på nøgletallene i Butera (2019) og Damgaard (2020), og dels på data fra EPD’er eller 

generiske databaser (især Ökobaudat). Følgende processer er omfattet:  

- Modulerne C3-C4: Energi- og materialeforbrug ved transport og behandling/oparbejdning af 

den pågældende affaldsfraktion (dette er dog ikke medregnet ved brug af data fra EPD’er 

eller generiske databaser, ligesom Ökobaudat). 

- Modul D: Klimagevinsterne forbundet med, at affaldsmaterialerne kan erstatte jomfruelige 

råvarer (fx nyt træ) inkl. transport af disse.  

Det ses bort fra selve klimabelastningen fra produktionen af de produkter/materialer, som affaldet 

består af (dvs. råvareudvinding, produktion, transport og brugsfase). Dette medfører, at 

klimabelastningen i produktionsfasen (modulerne A1-A3) svarer til 0. 

De materialer, der indgår i beregningerne, er opsummeret i Tabel 2.  
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TABEL 2 MATERIALER, DER ØNSKES GENBRUGT FRA NEDRIVNINGEN AF ET ENFAMILIEHUS I SLAGELSE KOMMUNE

Byggeaffaldsstrømme Konventionel affaldsbehandling 

Beton Materialenyttiggørelse som vejfyld 

Mursten Materialenyttiggørelse som vejfyld 

Konstruktionstræ Forbrænding 

Stålplader Genanvendelse 

Toilet og håndvask Deponi 

Vil du vide mere? 
Kontakt:  

Ruth Trummer, drtru@slagelse.dk

Udarbejdet af:  

Stefania Butera, stbu@teknologisk.dk, tlf. 7220 1951 

Thilde Fruergaard Astrup, thas@teknologisk.dk, tlf. 7220 1285 

Teknologisk Institut,  

Gregersensvej 4 

2630 Taastrup 

Byggeri og Anlæg 

Udarbejdet i regi af:  

Interreg-projekt Circular Builders, Gate 21 og HUT (Projektleder: Mette Marie Nielsen, 

mette.marie.nielsen@gate21.dk) 



OPFØRELSE AF NY BØRNEHAVE 
SKOVSØBAKKEN – SLAGELSE 
KOMMUNE 

Baggrund 
Slagelse Kommune ønsker at opføre en ny børnehave, Skovsøbakken, som skal DGNB-certificeres. 

Skovsøbakken er en ny aldersintegreret daginstitution inkl. legeplads og udearealer for 200 børn. De 

sekundære bygninger i børnehaven ønskes opført med så mange genbrugsmaterialer som muligt fra 

nedrivninger i byfornyelsen i Slagelse.  

Cirkulære principper 
Under projekteringen af Skovsøbakken er det besluttet, at følgende genbrugsmaterialer vil kunne 

bruges til de sekundære bygninger i børnehaven: træ, mursten, og stål (sikringshegn). Det har ikke 

været muligt for Slagelse Kommune at oplyse de konkrete mængder, derfor er beregninger foretaget 

som potentialeberegninger.  

Potentialeberegning 
Klimaeffekten ved at bruge cirkulære principper fremfor konventionelle præsenteres i Tabel 1. 

Beregningen foretages som en potentialeberegning, idet mængderne af de indsamlede materialer 

ikke kan vides på forhånd. Klimaeffekten kvantificeres som forskellen i indlejret CO2 mellem 

referencescenariet (hvor der benyttes konventionelle principper) og det cirkulære scenarie. Indlejret 

CO2 defineres som den mængde af drivhusgasser, der frigives gennem et byggemateriales levetid 

(udvinding af råmaterialer, transport, produktion, opførelse, brug og vedligehold, nedtagning, 

bortskaffelse, genanvendelse og genbrug). Negative klimaeffekter repræsenterer en klimagevinst 

(dvs. sparet CO2), mens positive klimaeffekter repræsenterer en klimabelastning (dvs. udledt CO2).  
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TABEL 1 KLIMAEFFEKTER, ANGIVET I [KG CO2 ÆKV./TON] ELLER [KG CO2 ÆKV./M2], VED AT BYGGE SKOVSØBAKKEN 

BØRNEHAVEN (SLAGELSE KOMMUNE) MED GENBRUGSMATERIALER FREMFOR KONVENTIONELLE BYGGEMATERIALER. 

Genbrugsmaterialer Konventionelle, nye byggematerialer Klimaeffekt Enhed 

Træbrædder Tilsvarende nye træbrædder -0,6 kg CO2 ækv./m2

Mursten Tilsvarende nye mursten -49,3 kg CO2 ækv./t 

Stål (sikring hegn) Tilsvarende nyt sikring hegn i stål -1032 kg CO2 ækv./t 

Det er muligt at opnå betydelige potentialebesparelser fra brug af genbrugsstål (da ståls primære 

produktion typisk har et stort klimaaftryk. Derudover kan anvendelse af både genbrugsmursten og 

genbrugstræ føre til en potentielle klimabesparelse.  

Beregningsforudsætninger 
Vurderingen af den cirkulære løsnings klimaeffekt er baseret på en LCA-modellering af løsningen, 

som holdes op imod et reference-scenarie. LCA’en er udført i henhold til standarden EN 15804 

(DS/EN 15804, 2012). Det er en forudsætning for LCA’en, at der er funktionel ækvivalens mellem de 

sammenlignede scenarier, dvs. at den cirkulære løsning kan udfylde samme funktion som 

referencescenariet. LCA’en omfatter kun klimapåvirkninger (kg CO2-ækv.). Ved forbrænding af 

byggeaffaldsmaterialer er modelleringen baseret på antagelsen om, at den producerede el og varme 

erstatter hhv. dansk/svensk elmix og EU fjernvarmemix. For øvrige detaljer omkring metode og 

beregningsforudsætninger henvises til notatet ”Effektvurdering i Circular Builders projektet - Samlet 

notat”. 

LCA-modelleringen af nybyggeri med genbrugte byggevarer er dels baseret på nøgletallene i 

Andersen et al. (2019) og Butera (2019) og dels på data fra EPD’er eller generiske databaser (især 

Ökobaudat). Følgende processer er omfattet:  

- Modulerne A1-A3: produktionsfasen inkl. transport, spild og bortskaffelse af spild, evt. 

oparbejdning af genbrugsmaterialet til en kvalitet tilsvarende et nyt materiales kvalitet (dette 

er dog ikke medregnet ved brug af data fra EPD’er eller generiske databaser, ligesom 

Ökobaudat). 

- Modulerne C3-C4: affaldsbehandling og bortskaffelse af det brugte materiale.  

- Modul D: potentialet ved at genbruge, genanvende eller nyttiggøre det specifikke materiale 

ved endt levetid i en ny livscyklus. Genbrugsbyggevarer, som bliver genbrugt/genanvendt 

igen efter anden livscyklus, giver ikke nogen yderligere gevinst i modul D, da materialet 

allerede har fået gevinsten af at erstatte jomfrueligt materiale én gang (i produktionsfasen).      

De materialer, der indgår i beregningerne, er opsummeret i Tabel 2. 

TABEL 2 MATERIALER, DER INDGÅR I DEN CIRKULÆRE LØSNING FOR SKOVSØBAKKEN BØRNEHAVEN, SLAGELSE 

KOMMUNE

Genbrugsmaterialer Konventionelle, nye byggematerialer 

Træbrædder Tilsvarende nye træbrædder 

Mursten Tilsvarende nye mursten 

Stål (sikringshegn) Tilsvarende nyt sikringshegn i stål 
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Vil du vide mere? 
Kontakt:  

Ruth Trummer, drtru@slagelse.dk

Udarbejdet af:  

Stefania Butera, stbu@teknologisk.dk, tlf. 7220 1951 

Thilde Fruergaard Astrup, thas@teknologisk.dk, tlf. 7220 1285 

Teknologisk Institut,  

Gregersensvej 4 

2630 Taastrup 

Byggeri og Anlæg 

Udarbejdet i regi af:  

Interreg-projekt Circular Builders, Gate 21 og HUT (Projektleder: Mette Marie Nielsen, 

mette.marie.nielsen@gate21.dk) 



NEDRIVNING AF 
FÆRGETERMINALEN – MALMÖ 
STAD 

Baggrund 
Malmö Stad er i foråret 2022 begyndt at rive den tidligere færgeterminal ved Smörkajen ned for at 

give plads til udviklingen af Nyhamnen. Malmö Stad ønsker at dele af den gamle færgeterminal skal 

genbruges i nye bygninger. Materialerne leveres til en række andre aktører, der bruger det i 

byggeriet og til produktfremstilling.   

Cirkulære principper 
Den gamle færgeterminal blev bygget i 1984. Miljø- og ressourcekortlægningen har identificeret, at 

følgende materialer vil kunne genbruges direkte i andre byggerier: betonfliser, natursten, stål (fx fra 

facadebeklædning), døre og sanitetskeramik.  

Resultater 
Klimaeffekten ved at bruge cirkulære principper fremfor konventionelle præsenteres i Tabel 1. 

Klimaeffekten kvantificeres som forskellen i indlejret CO2 mellem referencescenariet (hvor der 

benyttes konventionelle principper) og det cirkulære scenarie. Indlejret CO2 defineres som den 

mængde af drivhusgasser, der frigives gennem et byggemateriales levetid (udvinding af råmaterialer, 

transport, produktion, opførelse, brug og vedligehold, nedtagning, bortskaffelse, genanvendelse og 

genbrug). Negative klimaeffekter repræsenterer en klimagevinst (dvs. sparet CO2), mens positive 

klimaeffekter repræsenterer en klimabelastning (dvs. udledt CO2). 
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TABEL 1 KLIMAEFFEKTER, ANGIVET I [KG CO2 ÆKV.], VED AT GENBRUGE FORSKELLIGE TYPER BYGGEAFFALD FRA 

NEDRIVNING AF FÆRGETERMINALEN I MALMÖ IFT. DERES KONVENTIONELLE AFFALDSHÅNDTERING. 

Byggeaffaldsstrømme Konventionel affaldsbehandling 
Klimaeffekt

[kg CO2 ækv.] 

Indvendig døre i træ Forbrænding -1317

Stålplade (facadebeklædning) Genanvendelse -1565

Betonfliser Materialenyttiggørelse som vejfyld -748 

Belægningssten - granit Materialenyttiggørelse som vejfyld -228 

Marmor Materialenyttiggørelse som vejfyld -2311 

Kalksten Materialenyttiggørelse som vejfyld -199 

Glasuld Deponi -89,2 

Sanitetskeramik (håndvask, toilet) Deponi -296 

Effekten af indsatsen svarer til en besparelse på i alt 6.752 kg CO2 ækv. (fra en klimabesparelse på 

3.774 kg CO2 ækv. i baseline scenarie til en klimabesparelse på 10.526 kg CO2 ækv. i cirkulært 

scenarie). Det største bidrag stammer fra direkte genbrug af marmor, hvis produktion har et 

betydeligt klimaaftryk, som kan undgås ved direkte genbrug. Af samme grund giver direkte genbrug 

af facadebeklædning i stål samt betonfliser også en stor klimabesparelse. Direkte genbrug af 

indvendige døre i træ kan ligeledes spare en betydelig mængde CO2, da væsentlige CO2 udledninger 

fra forbrændingen af træet kan undgås. 

Beregningsforudsætninger 
Vurderingen af den cirkulære løsnings klimaeffekt er baseret på en LCA-modellering af løsningen, 

som holdes op imod et reference-scenarie. LCA’en er udført i henhold til standarden EN 15804 

(DS/EN 15804, 2012). Det er en forudsætning for LCA’en, at der er funktionel ækvivalens mellem de 

sammenlignede scenarier, dvs. at den cirkulære løsning kan udfylde samme funktion som 

referencescenariet. LCA’en omfatter kun klimapåvirkninger (kg CO2-ækv.). Ved forbrænding af 

byggeaffaldsmaterialer er modelleringen baseret på antagelsen om, at den producerede el og varme 

erstatter hhv. dansk/svensk elmix og EU fjernvarmemix. For øvrige detaljer omkring metode og 

beregningsforudsætninger henvises til notatet ”Effektvurdering i Circular Builders projektet - Samlet 

notat”. 

LCA-modelleringen af cirkulær håndtering af byggevarer efter nedrivning eller byggeaffald er dels 

baseret på nøgletallene i Butera (2019) og Damgaard (2020), og dels på data fra EPD’er eller 

generiske databaser (især Ökobaudat). Følgende processer er omfattet:  

- Modulerne C3-C4: Energi- og materialeforbrug ved transport og behandling/oparbejdning af 

den pågældende affaldsfraktion (dette er dog ikke medregnet ved brug af data fra EPD’er 

eller generiske databaser, ligesom Ökobaudat). 

- Modul D: Klimagevinsterne forbundet med, at affaldsmaterialerne kan erstatte jomfruelige 

råvarer (fx nyt træ) inkl. transport af disse.  

Det ses bort fra selve klimabelastningen fra produktionen af de produkter/materialer, som affaldet 

består af (dvs. råvareudvinding, produktion, transport og brugsfase). Dette medfører, at 

klimabelastningen i produktionsfasen (modulerne A1-A3) svarer til 0. 

De materialer, der indgår i beregningerne, er opsummeret i Tabel 2. 



3 

TABEL 2 MATERIALER, DER ØNSKES GENBRUGT FRA NEDRIVNINGEN AF FÆRGETERMINALEN I MALMÖ

Byggeaffaldsstrømme Mængde Konventionel affaldsbehandling 

Indvendig døre i træ 12.75 m2 Forbrænding 

Stålplade (facadebeklædning) 2088 kg Genanvendelse 

Betonfliser 9400 kg Materialenyttiggørelse som vejfyld 

Belægningssten - granit 7650 kg Materialenyttiggørelse som vejfyld 

Marmor 5300 kg Materialenyttiggørelse som vejfyld 

Kalksten 1590 kg Materialenyttiggørelse som vejfyld 

Glasuld 110 kg Deponi 

Håndvask 30 kg Deponi 

Toilet 75 kg Deponi 

Vil du vide mere? 
Kontakt:  

Anna Bernstad Saraiva Schott, anna.bernstad@malmo.se

Udarbejdet af:  

Stefania Butera, stbu@teknologisk.dk, tlf. 7220 1951 

Thilde Fruergaard Astrup, thas@teknologisk.dk, tlf. 7220 1285 

Teknologisk Institut,  

Gregersensvej 4 

2630 Taastrup 

Byggeri og Anlæg 

Udarbejdet i regi af:  

Interreg-projekt Circular Builders, Gate 21 og Hållbar Utveckling (Projektleder: Mette Marie 

Nielsen, mette.marie.nielsen@gate21.dk) 



OPFØRELSE AF NY BØRNEHAVE 
NÄRLUNDA FÖRSKOLA - 
HELSINGBORG 

Baggrund 
Helsingborg Kommune ønsker at opføre en ny børnehave, Närlunda förskola. Byggeriet startede i 

november 2021 og skal være færdig i januar 2023. Børnehaven ønskes opført med så mange 

genbrugsmaterialer som muligt, og målet er 100 % genbrugt udemiljø og legeredskaber.  

Cirkulære principper 
Närlunda børnehave skal i videst muligt omfang opføres i andensortering-/genbrugsmaterialer, bl.a. 

mursten, klinker, armaturer, vaske, belægningssten og kunst. 

Resultater 
Klimaeffekten ved at bruge cirkulære principper fremfor konventionelle præsenteres i Tabel 1. 

Klimaeffekten kvantificeres som forskellen i indlejret CO2 mellem referencescenariet (hvor der 

benyttes konventionelle principper) og det cirkulære scenarie. Indlejret CO2 defineres som den 

mængde af drivhusgasser, der frigives gennem et byggemateriales levetid (udvinding af råmaterialer, 

transport, produktion, opførelse, brug og vedligehold, nedtagning, bortskaffelse, genanvendelse og 

genbrug). Negative klimaeffekter repræsenterer en klimagevinst (dvs. sparet CO2), mens positive 

klimaeffekter repræsenterer en klimabelastning (dvs. udledt CO2). 
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TABEL 1 KLIMAEFFEKTER, ANGIVET I [KG CO2 ÆKV.], VED AT BYGGE NÄRLUNDA BØRNEHAVE (HELSINGBORG) MED 

GENBRUGSMATERIALER FREMFOR KONVENTIONELLE BYGGEMATERIALER. 

Genbrugsmaterialer Konventionelle, nye byggematerialer 
Klimaeffekt  

[kg CO2 ækv.] 

Ekstruderet sten (flerhulsten) Nye almindelige mursten (ikke ekstruderet) -4318 

Mursten Tilsvarende nye mursten -345 

Uglaserede klinker Tilsvarende nye klinker -306 

Håndvask, keramik Tilsvarende nye håndvaske -334 

Armaturer til håndvask Tilsvarende nye armaturer -111 

Garderobe i metaltråd (stål) Tilsvarende ny garderobe -516 

Papirkurv i metaltråd (stål) Tilsvarende nye papirkurve -8,7 

Udvendig dør i træ  Tilsvarende ny dør -67,6 

Betonfliser Tilsvarende nye betonfliser -4791 

Rustfrit stålplade Tilsvarende ny rustfri stålplade -73,6 

Bord og bænke sæt i træ Tilsvarende nye bord og bænke sæt i træ -15,8 

Gyngestativ (uden gynger) i træ Tilsvarende nyt gyngestativ i træ -97,0 

Gitter i galvaniseret stål Tilsvarende nyt gitter -87,6 

Cykelstativ i galvaniseret stål Tilsvarende nyt cykelstativ i galvaniseret stål -123 

Gyngestativ (uden gynger) i galvaniseret stål 
Tilsvarende nyt gyngestativ i galvaniseret 

stål 
-431 

Effekten af indsatsen svarer til en besparelse på i alt 11.626 kg CO2 ækv. (fra en klimabelastning på 

12.021 kg CO2 ækv. i baseline scenarie til 395 kg CO2 ækv. i cirkulært scenarie). De største bidrag 

stammer fra anvendelse af genbrugte betonfliser samt ekstruderede mursten, da produktion af 

både beton og mursten har et relativt højt klimaaftryk. Genbrug af almindelige mursten giver en 

mindre, men stadig betydelig klimabesparelse pga. den begrænsede mængde mursten, der 

genbruges. Genbrug af garderoben i stål samt gyngestativet i galvaniseret stål forårsager ligeledes 

betydelige klimabesparelser, da den primære produktion af en relativt stor mængde metal kan 

spares pga. direkte genbrug. Også genbrug af sanitetskeramik giver betydelige klimabesparelser. 

Beregningsforudsætninger 
Vurderingen af den cirkulære løsnings klimaeffekt er baseret på en LCA-modellering af løsningen, 

som holdes op imod et reference-scenarie. LCA’en er udført i henhold til standarden EN 15804 

(DS/EN 15804, 2012). Det er en forudsætning for LCA’en, at der er funktionel ækvivalens mellem de 

sammenlignede scenarier, dvs. at den cirkulære løsning kan udfylde samme funktion som 

referencescenariet. LCA’en omfatter kun klimapåvirkninger (kg CO2-ækv.). Ved forbrænding af 

byggeaffaldsmaterialer er modelleringen baseret på antagelsen om, at den producerede el og varme 

erstatter hhv. dansk/svensk elmix og EU fjernvarmemix. For øvrige detaljer omkring metode og 

beregningsforudsætninger henvises til notatet ”Effektvurdering i Circular Builders projektet - Samlet 

notat”. 

LCA-modelleringen af nybyggeri med genbrugte byggevarer er dels baseret på nøgletallene i 

Andersen et al. (2019) og Butera (2019) og dels på data fra EPD’er eller generiske databaser (især 

Ökobaudat). Følgende processer er omfattet:  



3 

- Modulerne A1-A3: produktionsfasen inkl. transport, spild og bortskaffelse af spild, evt. 

oparbejdning af genbrugsmaterialet til en kvalitet tilsvarende et nyt materiales kvalitet (dette 

er dog ikke medregnet ved brug af data fra EPD’er eller generiske databaser, ligesom 

Ökobaudat). 

- Modulerne C3-C4: affaldsbehandling og bortskaffelse af det brugte materiale.  

- Modul D: potentialet ved at genbruge, genanvende eller nyttiggøre det specifikke materiale 

ved endt levetid i en ny livscyklus. Genbrugsbyggevarer, som bliver genbrugt/genanvendt 

igen efter anden livscyklus, giver ikke nogen yderligere gevinst i modul D, da materialet 

allerede har fået gevinsten af at erstatte jomfrueligt materiale én gang (i produktionsfasen).      

LCA-modelleringen af nybyggeri med alternative eller ”best-in-class” jomfruelige byggevarer er 

baseret på data fra EPD’er samt generiske LCA-databaser (fx Ökobaudat), og omfatter 

produktionsfasen inkl. transport, spild og bortskaffelse af spild (modulerne A1-A3); affaldsbehandling 

og bortskaffelse af det brugte materiale (modulerne C3-C4); og potentialet ved at genbruge, 

genanvende eller nyttiggøre det specifikke materiale ved endt levetid i en ny livscyklus (modul D). 

De materialer, der indgår i beregningerne, er opsummeret i Tabel 2. 

TABEL 2 MATERIALER, DER INDGÅR I DEN CIRKULÆRE LØSNING FOR NÄRLUNDA BØRNEHAVE, HELSINGBORG. 

Genbrugsmaterialer Mængde Konventionelle, nye byggematerialer 

Maskinsten/ekstruderet sten/flerhulsten 105 m2 Nye almindelige mursten (ikke ekstruderet) 

Mursten 7 m2 Tilsvarende nye mursten 

Uglaserede klinker 45 m2 Tilsvarende nye klinker 

Håndvask, keramik 119 kg Tilsvarende nye håndvaske 

Armaturer til håndvask 9 stk. Tilsvarende nye armaturer 

Garderobe i metaltråd (stål) 500 kg Tilsvarende ny garderobe 

Papirkurv i metaltråd (stål) 8.4 kg Tilsvarende nye papirkurve 

Udvendig dør i træ  1.683 m2 Tilsvarende ny dør 

Betonfliser 16.25 m3 Tilsvarende nye betonfliser 

Rustfri stålplade 96.36 kg Tilsvarende ny rustfri stålplade 

Bord og bænke sæt i træ 0.56 m3 Tilsvarende nye bord og bænke sæt i træ 

Gyngestativ (uden gynger) i træ 3.44 m3 Tilsvarende nyt gyngestativ i træ 

Gitter i galvaniseret stål 60 kg Tilsvarende nyt gitter 

Cykelstativ i galvaniseret stål 84 kg Tilsvarende nyt cykelstativ i galvaniseret stål 

Gyngestativ (uden gynger) i galvaniseret stål 295 kg Tilsvarende nyt gyngestativ i galvaniseret stål

Vil du vide mere? 
Kontakt:  

Anna Aguayo Kjellman, Anna.Kjellman@helsingborg.se

Udarbejdet af:  

Stefania Butera, stbu@teknologisk.dk, tlf. 7220 1951 

Thilde Fruergaard Astrup, thas@teknologisk.dk, tlf. 7220 1285 

Teknologisk Institut,  

Gregersensvej 4 

2630 Taastrup 
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Byggeri og Anlæg 

Udarbejdet i regi af:  

Interreg-projekt Circular Builders, Gate 21 og Hållbar Utveckling (Projektleder: Mette Marie 

Nielsen, mette.marie.nielsen@gate21.dk) 



UDVIDELSE AF GENBRUGSPLADS 
– LAHOLM KOMMUNE 

Baggrund 
Laholm Kommune planlægger en udvidelse af en af kommunens genbrugspladser. Udvidelsen 

ønskes opført med så mange genbrugsmaterialer som muligt.  

Cirkulære principper 
Udvidelsen af genbrugspladsen skal i videst muligt omfang opføres i genbrugsmaterialer, herunder 

beton med genanvendt tilslag, genbrugte vinduer og tagsten. 

Resultater 
Klimaeffekten ved at bruge cirkulære principper fremfor konventionelle præsenteres i Tabel 1. 

Klimaeffekten kvantificeres som forskellen i indlejret CO2 mellem referencescenariet (hvor der 

benyttes konventionelle principper) og det cirkulære scenarie. Indlejret CO2 defineres som den 

mængde af drivhusgasser, der frigives gennem et byggemateriales levetid (udvinding af råmaterialer, 

transport, produktion, opførelse, brug og vedligehold, nedtagning, bortskaffelse, genanvendelse og 

genbrug). Negative klimaeffekter repræsenterer en klimagevinst (dvs. sparet CO2), mens positive 

klimaeffekter repræsenterer en klimabelastning (dvs. udledt CO2).  
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TABEL 1 KLIMAEFFEKTER, ANGIVET I [KG CO2 ÆKV.], VED AT BYGGE EN UDVIDELSE AF EN AF LAHOLM KOMMUNES 

GENBRUGSPLADSER MED GENBRUGSMATERIALER FREMFOR KONVENTIONELLE BYGGEMATERIALER. 

Genbrugsmaterialer Konventionelle, nye byggematerialer 
Klimaeffekt

[kg CO2 ækv.] 

Beton som tilslag i ny beton Knust sten -35,3 

Vinduer i træ, 3 lags Tilsvarende nye trævinduer, 3 lags -1552 

Tagsten Tilsvarende nye tagsten -3559 

Effekten af indsatsen svarer til en besparelse på i alt 5.146 kg CO2 ækv. (fra en klimabelastning på 

5.457 kg CO2 ækv. i baseline scenarie til 310 kg CO2 ækv. i cirkulært scenarie). Det største bidrag 

stammer fra anvendelse af genbrugte tagsten, da produktion af tagsten har et relativt højt 

klimaaftryk., samt fra anvendelse af genbrugte vinduer, da man ved direkte genbrug både undgår 

klimabelastningen fra produktionen af nye vinduer og fra forbrænding af de brugte vinduer. Brug af 

knust beton som tilslag i ny beton i stedet for knust sten (som her antages at blive leveret fra Norge) 

medfører en mindre klimabesparelse, da produktion af jomfrueligt tilslag ikke er særligt 

klimabelastende ift. andre materialer.  

Beregningsforudsætninger 
Vurderingen af den cirkulære løsnings klimaeffekt er baseret på en LCA-modellering af løsningen, 

som holdes op imod et reference-scenarie. LCA’en er udført i henhold til standarden EN 15804 

(DS/EN 15804, 2012). Det er en forudsætning for LCA’en, at der er funktionel ækvivalens mellem de 

sammenlignede scenarier, dvs. at den cirkulære løsning kan udfylde samme funktion som 

referencescenariet. LCA’en omfatter kun klimapåvirkninger (kg CO2-ækv.). Ved forbrænding af 

byggeaffaldsmaterialer er modelleringen baseret på antagelsen om, at den producerede el og varme 

erstatter hhv. dansk/svensk elmix og EU fjernvarmemix. For øvrige detaljer omkring metode og 

beregningsforudsætninger henvises til notatet ”Effektvurdering i Circular Builders projektet - Samlet 

notat”. 

LCA-modelleringen af nybyggeri med genbrugte byggevarer er dels baseret på nøgletallene i 

Andersen et al. (2019) og Butera (2019) og dels på data fra EPD’er eller generiske databaser (især 

Ökobaudat). Følgende processer er omfattet:  

- Modulerne A1-A3: produktionsfasen inkl. transport, spild og bortskaffelse af spild, evt. 

oparbejdning af genbrugsmaterialet til en kvalitet tilsvarende et nyt materiales kvalitet (dette 

er dog ikke medregnet ved brug af data fra EPD’er eller generiske databaser, ligesom 

Ökobaudat). 

- Modulerne C3-C4: affaldsbehandling og bortskaffelse af det brugte materiale.  

- Modul D: potentialet ved at genbruge, genanvende eller nyttiggøre det specifikke materiale 

ved endt levetid i en ny livscyklus. Genbrugsbyggevarer, som bliver genbrugt/genanvendt 

igen efter anden livscyklus, giver ikke nogen yderligere gevinst i modul D, da materialet 

allerede har fået gevinsten af at erstatte jomfrueligt materiale én gang (i produktionsfasen).      

LCA-modelleringen af nybyggeri med alternative eller ”best-in-class” jomfruelige byggevarer er 

baseret på data fra EPD’er samt generiske LCA-databaser (fx Ökobaudat), og omfatter 

produktionsfasen inkl. transport, spild og bortskaffelse af spild (modulerne A1-A3); affaldsbehandling 

og bortskaffelse af det brugte materiale (modulerne C3-C4); og potentialet ved at genbruge, 

genanvende eller nyttiggøre det specifikke materiale ved endt levetid i en ny livscyklus (modul D). 
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De materialer, der indgår i beregningerne, er opsummeret i Tabel 2. 

TABEL 2 MATERIALER, DER INDGÅR I DEN CIRKULÆRE LØSNING FOR UDVIDELSEN AF EN AF LAHOLM KOMMUNES 

GENBRUGSPLADSER

Genbrugsmaterialer Mængde Konventionelle, nye byggematerialer 

Beton som tilslag i ny beton 33.48 t Knust sten 

Vinduer i træ, 3 lags 22.23 m2 Tilsvarende nye trævinduer, 3 lags 

Tagsten 250 m2 Tilsvarende nye tagsten 

Vil du vide mere? 
Kontakt:  

Patrik Johansson, patrik.johansson@laholm.se

Udarbejdet af:  

Stefania Butera, stbu@teknologisk.dk, tlf. 7220 1951 

Thilde Fruergaard Astrup, thas@teknologisk.dk, tlf. 7220 1285 

Teknologisk Institut,  

Gregersensvej 4 

2630 Taastrup 

Byggeri og Anlæg 

Udarbejdet i regi af:  

Interreg-projekt Circular Builders, Gate 21 og HUT (Projektleder: Mette Marie Nielsen, 

mette.marie.nielsen@gate21.dk) 



OPFØRELSE AF MASKINSKUR – 
BORNHOLMS 
REGIONSKOMMUNE 

Baggrund 
Bornholms Regionskommune ønsker at opføre et nyt maskinskur på 44 m2. Det er 

Regionskommunens ønske, at maskinskuret skal bygges af genbrugsmaterialer.  

Cirkulære principper 
Maskinskuret skal opføres i genbrugsmaterialer, herunder genbrugte betonfliser (til gulv), genbrugte 

røde vingetegl (tag), samt døre og vinduer fra fejlmål, som ellers ville være smidt ud. 

Resultater 
Klimaeffekten ved at bruge cirkulære principper fremfor konventionelle præsenteres i Tabel 1. 

Klimaeffekten kvantificeres som forskellen i indlejret CO2 mellem referencescenariet (hvor der 

benyttes konventionelle principper) og det cirkulære scenarie. Indlejret CO2 defineres som den 

mængde af drivhusgasser, der frigives gennem et byggemateriales levetid (udvinding af råmaterialer, 

transport, produktion, opførelse, brug og vedligehold, nedtagning, bortskaffelse, genanvendelse og 

genbrug). Negative klimaeffekter repræsenterer en klimagevinst (dvs. sparet CO2), mens positive 

klimaeffekter repræsenterer en klimabelastning (dvs. udledt CO2).  
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TABEL 1 KLIMAEFFEKTER, ANGIVET I [KG CO2 ÆKV.], VED AT BYGGE EN MASKINSKUR I BORNHOLMS 

REGIONSKOMMUNE MED GENBRUGSMATERIALER FREMFOR KONVENTIONELLE BYGGEMATERIALER. 

Genbrugsmaterialer Konventionelle, nye byggematerialer 
Klimaeffekt

[kg CO2 ækv.] 

Betonfliser Tilsvarende nye betonfliser -885 

Tagsten Tilsvarende nye tagsten -641 

Dør i træ med rude, 2 lags (rudestørrelse 600x900 mm) Tilsvarende ny dør i træ med rude, 2 lags -53,0 

Vinduer i træ, 2 lags Tilsvarende nye træ/alu vinduer, 2 lags -179 

Effekten af indsatsen svarer til en besparelse på i alt 1.757 kg CO2 ækv. (fra en klimabelastning på 

1.838 kg CO2 ækv. i baseline scenarie til 81 kg CO2 ækv. i cirkulært scenarie). Det største bidrag 

stammer fra anvendelse af genbrugte betonfliser samt tagsten, da produktion af både beton og 

tagsten har et relativt højt klimaaftryk. Anvendelse af genbrugte vinduer og døre medfører ligeledes 

en klimabesparelse, da man ved direkte genbrug både undgår klimabelastningen fra produktionen af 

nye vinduer/døre og fra forbrænding af de brugte vinduer/døre.  

Beregningsforudsætninger 
Vurderingen af den cirkulære løsnings klimaeffekt er baseret på en LCA-modellering af løsningen, 

som holdes op imod et reference-scenarie. LCA’en er udført i henhold til standarden EN 15804 

(DS/EN 15804, 2012). Det er en forudsætning for LCA’en, at der er funktionel ækvivalens mellem de 

sammenlignede scenarier, dvs. at den cirkulære løsning kan udfylde samme funktion som 

referencescenariet. LCA’en omfatter kun klimapåvirkninger (kg CO2-ækv.). Ved forbrænding af 

byggeaffaldsmaterialer er modelleringen baseret på antagelsen om, at den producerede el og varme 

erstatter hhv. dansk/svensk elmix og EU fjernvarmemix. For øvrige detaljer omkring metode og 

beregningsforudsætninger henvises til notatet ”Effektvurdering i Circular Builders projektet - Samlet 

notat”. 

LCA-modelleringen af nybyggeri med genbrugte byggevarer er dels baseret på nøgletallene i 

Andersen et al. (2019) og Butera (2019) og dels på data fra EPD’er eller generiske databaser (især 

Ökobaudat). Følgende processer er omfattet:  

- Modulerne A1-A3: produktionsfasen inkl. transport, spild og bortskaffelse af spild, evt. 

oparbejdning af genbrugsmaterialet til en kvalitet tilsvarende et nyt materiales kvalitet (dette 

er dog ikke medregnet ved brug af data fra EPD’er eller generiske databaser, ligesom 

Ökobaudat). 

- Modulerne C3-C4: affaldsbehandling og bortskaffelse af det brugte materiale.  

- Modul D: potentialet ved at genbruge, genanvende eller nyttiggøre det specifikke materiale 

ved endt levetid i en ny livscyklus. Genbrugsbyggevarer, som bliver genbrugt/genanvendt 

igen efter anden livscyklus, giver ikke nogen yderligere gevinst i modul D, da materialet 

allerede har fået gevinsten af at erstatte jomfrueligt materiale én gang (i produktionsfasen).      

LCA-modelleringen af nybyggeri med alternative eller ”best-in-class” jomfruelige byggevarer er 

baseret på data fra EPD’er samt generiske LCA-databaser (fx Ökobaudat), og omfatter 

produktionsfasen inkl. transport, spild og bortskaffelse af spild (modulerne A1-A3); affaldsbehandling 

og bortskaffelse af det brugte materiale (modulerne C3-C4); og potentialet ved at genbruge, 

genanvende eller nyttiggøre det specifikke materiale ved endt levetid i en ny livscyklus (modul D). 
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De materialer, der indgår i beregningerne, er opsummeret i Tabel 2. 

TABEL 2 MATERIALER, DER INDGÅR I DEN CIRKULÆRE LØSNING FOR OPFØRELSEN AF EN MASKINSKUR I BORNHOLMS 

REGIONSKOMMUNE

Genbrugsmaterialer Mængde Konventionelle, nye byggematerialer 

Betonfliser 3 m3 Tilsvarende nye betonfliser 

Tagsten 45 m2 Tilsvarende nye tagsten 

Dør i træ med rude (2 lags) (rudestørrelse 600x900 mm) 2,1 m2 Tilsvarende ny dør i træ med rude (2 lags) 

Vinduer i træ, 2 lags 3,3 m2 Tilsvarende nye træ/alu vinduer, 2 lags 

Vil du vide mere? 
Kontakt:  

Ole Egholm, Ole.Egholm@brk.dk

Udarbejdet af:  

Stefania Butera, stbu@teknologisk.dk, tlf. 7220 1951 

Thilde Fruergaard Astrup, thas@teknologisk.dk, tlf. 7220 1285 

Teknologisk Institut,  

Gregersensvej 4 

2630 Taastrup 

Byggeri og Anlæg 

Udarbejdet i regi af:  

Interreg-projekt Circular Builders, Gate 21 og HUT (Projektleder: Mette Marie Nielsen, 

mette.marie.nielsen@gate21.dk) 



OPFØRELSE AF TRAILCENTER – 
BORNHOLMS 
REGIONSKOMMUNE 

Baggrund 
Bornholms Regionskommune ønsker at opføre et nyt trailcenter på 212 m2. Det er 

Regionskommunens ønske, at trailcentret i videst muligt omfang skal bygges af genbrugsmaterialer.  

Cirkulære principper 
Det nye trailcenter skal i videst muligt omfang opføres i genbrugsmaterialer, særligt genbrugstræ (til 

terrasse/gulvbelægning, vægbeklædning og underslag / lofter. 

Resultater 
Klimaeffekten ved at bruge cirkulære principper fremfor konventionelle præsenteres i Tabel 1. 

Klimaeffekten kvantificeres som forskellen i indlejret CO2 mellem referencescenariet (hvor der 

benyttes konventionelle principper) og det cirkulære scenarie. Indlejret CO2 defineres som den 

mængde af drivhusgasser, der frigives gennem et byggemateriales levetid (udvinding af råmaterialer, 

transport, produktion, opførelse, brug og vedligehold, nedtagning, bortskaffelse, genanvendelse og 

genbrug). Negative klimaeffekter repræsenterer en klimagevinst (dvs. sparet CO2), mens positive 

klimaeffekter repræsenterer en klimabelastning (dvs. udledt CO2).  
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TABEL 1 KLIMAEFFEKTER, ANGIVET I [KG CO2 ÆKV.], VED AT BYGGE DET NYE TRAILCENTER I BORNHOLMS 

REGIONSKOMMUNE MED GENBRUGSMATERIALER FREMFOR KONVENTIONELLE BYGGEMATERIALER. 

Genbrugsmaterialer Konventionelle, nye byggematerialer 
Klimaeffekt

[kg CO2 ækv.] 

Træbrædder som facadebeklædning Tilsvarende nye brædder -16,9

Brugte træbrædder til loft Tilsvarende nye brædder -64,9

Øvrig facadebeklædning i træ Tilsvarende nye brædder -35,3

Døre i træ  Tilsvarende ny dør i træ  -201 

Trævinduer, 2 lags Tilsvarende nye trævinduer, 2 lags -860 

Genbrugte tagrender, stål Tilsvarende nye ståltagrender -55,7 

Effekten af indsatsen svarer til en besparelse på i alt 1.233 kg CO2 ækv. (fra en klimabelastning på 

1.333 kg CO2 ækv. i baseline scenarie til 100 kg CO2 ækv. i cirkulært scenarie). De største bidrag 

stammer fra anvendelse af genbrugte vinduer og døre, da man ved direkte genbrug både undgår 

klimabelastningen fra produktionen af nye vinduer/døre og fra forbrænding af de brugte 

vinduer/døre. Af samme grund bidrager anvendelse af genbrugt træ også med en betydelig 

klimabesparelse. 

Beregningsforudsætninger 
Vurderingen af den cirkulære løsnings klimaeffekt er baseret på en LCA-modellering af løsningen, 

som holdes op imod et reference-scenarie. LCA’en er udført i henhold til standarden EN 15804 

(DS/EN 15804, 2012). Det er en forudsætning for LCA’en, at der er funktionel ækvivalens mellem de 

sammenlignede scenarier, dvs. at den cirkulære løsning kan udfylde samme funktion som 

referencescenariet. LCA’en omfatter kun klimapåvirkninger (kg CO2-ækv.). Ved forbrænding af 

byggeaffaldsmaterialer er modelleringen baseret på antagelsen om, at den producerede el og varme 

erstatter hhv. dansk/svensk elmix og EU fjernvarmemix. For øvrige detaljer omkring metode og 

beregningsforudsætninger henvises til notatet ”Effektvurdering i Circular Builders projektet - Samlet 

notat”. 

LCA-modelleringen af nybyggeri med genbrugte byggevarer er dels baseret på nøgletallene i 

Andersen et al. (2019) og Butera (2019) og dels på data fra EPD’er eller generiske databaser (især 

Ökobaudat). Følgende processer er omfattet:  

- Modulerne A1-A3: produktionsfasen inkl. transport, spild og bortskaffelse af spild, evt. 

oparbejdning af genbrugsmaterialet til en kvalitet tilsvarende et nyt materiales kvalitet (dette 

er dog ikke medregnet ved brug af data fra EPD’er eller generiske databaser, ligesom 

Ökobaudat). 

- Modulerne C3-C4: affaldsbehandling og bortskaffelse af det brugte materiale.  

- Modul D: potentialet ved at genbruge, genanvende eller nyttiggøre det specifikke materiale 

ved endt levetid i en ny livscyklus. Genbrugsbyggevarer, som bliver genbrugt/genanvendt 

igen efter anden livscyklus, giver ikke nogen yderligere gevinst i modul D, da materialet 

allerede har fået gevinsten af at erstatte jomfrueligt materiale én gang (i produktionsfasen).      

LCA-modelleringen af nybyggeri med alternative eller ”best-in-class” jomfruelige byggevarer er 

baseret på data fra EPD’er samt generiske LCA-databaser (fx Ökobaudat), og omfatter 

produktionsfasen inkl. transport, spild og bortskaffelse af spild (modulerne A1-A3); affaldsbehandling 
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og bortskaffelse af det brugte materiale (modulerne C3-C4); og potentialet ved at genbruge, 

genanvende eller nyttiggøre det specifikke materiale ved endt levetid i en ny livscyklus (modul D). 

De materialer, der indgår i beregningerne, er opsummeret i Tabel 2. 

TABEL 2 MATERIALER, DER INDGÅR I DEN CIRKULÆRE LØSNING FOR OPFØRELSEN AF DET NYE TRAILCENTER I 

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

Genbrugsmaterialer Mængde Konventionelle, nye byggematerialer 

Træbrædder som facadebeklædning 0,6 m3 Tilsvarende nye brædder 

Brugte træbrædder til loft 2,3 m3 Tilsvarende nye brædder 

Øvrig facadebeklædning i træ 1,25 m3 Tilsvarende nye brædder 

Døre i træ  5 m2 Tilsvarende ny dør i træ  

Trævinduer, 2 lags 20 m2 Tilsvarende nye trævinduer, 2 lags 

Genbrugte tagrender, stål 54 kg Tilsvarende nye ståltagrender 

Vil du vide mere? 
Kontakt:  

Ole Egholm, Ole.Egholm@brk.dk

Udarbejdet af:  

Stefania Butera, stbu@teknologisk.dk, tlf. 7220 1951 

Thilde Fruergaard Astrup, thas@teknologisk.dk, tlf. 7220 1285 

Teknologisk Institut,  

Gregersensvej 4 

2630 Taastrup 

Byggeri og Anlæg 

Udarbejdet i regi af:  

Interreg-projekt Circular Builders, Gate 21 og HUT (Projektleder: Mette Marie Nielsen, 

mette.marie.nielsen@gate21.dk) 
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