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Circle House Lab — Introduktion
Kapitel

Leder —

Velkommen til det første ud af
seks Green Papers

Byggebranchen står lige nu overfor et skift, der

i EU eller internationalt. Men vi må forvente, at der i de

virksomheder og samfund. Skiftet betyder både

om ressourceudnyttelse og ressourceforbrug.

kan have vidtrækkende betydning for investorer,
muligheder og udfordringer, dilemmaer og løsninger.

kommende år vil blive stillet langt mere præcise krav

Og i Circle House Lab ser vi nærmere på det hele.

EU og Danmark er i gang med at udarbejde

Materiale- og bygningspas til fremtidens brugere

og reducere brugen af ressourcer. Og Regeringens

Temaet for dette første Green Paper er bygnings-

og materialepas, altså dokumentation af produkter
og byggeriers egenskaber og genbrugelighed.
Dokumentation og det, at man kan spore, hvor
materialer kommer fra og hvad de består af, er

en central forudsætning for, at genbrug kan blive
yderligere udbredt i byggeriet.

Hvis materialer fra nutidens byggerier skal kunne
genbruges i fremtiden, skal det fremgå, hvad

materialerne indeholder og hvilke egenskaber, de har,

fx i forhold til bæreevne. Bygningsejerne skal desuden
kunne estimere den værdi, som byggeriet udgør efter
endt brug, og hvordan de materialer, der udskiftes i
den løbende drift, kan bruges andre steder.

Behov for præcise og fælles retningslinjer

Der findes i dag en række formater for deklaration
og certificering af byggematerialer. Men ingen

standardiserede retningslinjer for, hvad et bygnings-

målsætninger og strategier, der skal øge cirkulariteten
Strategi for Cirkulær Økonomi fra 2018 diskuterer et

internationalt anerkendt bygningspas. Således er der
stor sandsynlighed for, at bygnings- og materialepas
vil blive definerede standarder for branchen, og at

standarderne kan ende som lovgivning for byggeri i
både Danmark og EU.

I dette Green Paper deler vi viden og perspektiver fra
virksomheder, der er i gang med arbejdet. Viden og

perspektiver, som er blevet indsamlet på studieture

og workshops, hvor partnerne i Circle House Lab har
diskuteret dilemmaer, erfaringer og løsninger.

Vi håber, dette Green Paper vil inspirere og cirkulere

blandt kolleger og samarbejdspartnere. Så den viden,
der er samlet, kommer ud til flest mulige og kan være
med til at flytte branchen i en mere cirkulær retning.
God læselyst!

eller materialepas skal indeholde. Hverken i Danmark,
5

01.
Status.

Ting der ikke er
registreret, har ikke en
værdi. Vi skal derfor
give vores byggerier
og materialer
personnumre, ligesom
vi selv har det. Så får
materialerne værdi
— i stedet for at blive
til affald, når de har
været i brug.
Pablo van den Bosch

Bestyrelsesmedlem, Madaster

De store tal —

Ressourceknapheden
omsat til grønt potentiale

200%

35%

hurtigere end de kan produceres,
forbruges naturlige ressourcer i

dag. I 2050 kan dette tal være det

37%

af alle materialer i verden målt på

affald, der produceres i Danmark,

Kilde: Deutsche Bank research 2013

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet. Miljøstyrelsen affaldsstatistik 2017

vægt forbruger byggeindustrien.

kommer fra byggeindustrien.

tredobbelte.

Kilde: OECD, An Emerging Middle Class
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Diagram er en bearbejdning af et original af Ellen MacArthur Foundation.
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40

1.800

3%

600.000

mia. € årligt anslåes til at være

årligt vil Europas samlede

mio. € eller op til 32% vil

fordele ved en omlægning til

vokse med ved overgangen

ressourceforbruget inden 2030

de potentielle økonomiske

cirkulær økonomi frem til 2030 for
Europas mobilitets-, fødevare- og
byggesektorer.

Kilde: Growth Within: A circular economy vision for a
competitive Europe 2015

ressourceproduktivitet maksimalt
til cirkulær økonomi og den

teknologiske udvikling, som dette
skifte vil afføde.

Kilde: Growth Within: A circular economy vision for a
competitive Europe 2015

Europas samlede besparelser på
anslåes at være sammenlignet
med i dag, takket være

omstillingen til cirkulær økonomi.

Kilde: Growth Within: A circular economy vision for a
competitive Europe 2015

Kina har brugt mere
cement på tre år, end
USA har brugt i hele
det 20. århundrede
— The Washington Post
24 marts 2015
Kina brugte i perioden 2011 til 2013 6,6 gigatons cement. USA’s samlede forbrug af cement for
hundredårsperioden 1900 til 2000 var på 4,5 gigatons.

Kilde: USGS, Cement Statistics 1900-2012; USGS, Mineral Industry of China 1990-2013

Vidensdeling ved workshop til lanceringen af Circle House Lab.
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Analyse —

Hvilke udfordringer
skal overvindes?
Sporbarhed er en forudsætning for cirkulær økonomi.

Hvis vi vil sikre øget genanvendelse i byggeriet, må vi

3. Det er omkostningstungt at skabe overblik

kunne bestemme både det enkelte materiales og den

gør det svært at skabe overblik over de materialer, der

kende de materialer og produkter, vi bygger med. Vi må
samlet bygnings værdi og kvalitet. Derfor er sporbarhed
nøglen til og forudsætningen for genanvendelighed
og skaleringen af den. Og derfor er det helt centralt

at udvikle gangbare og standardiserede bygnings- og

Stor kompleksitet i komponenter og i byggeprocesser
indgår i bygningerne. Øget dokumentation, der skal

skabe gennemsigtighed vil alt andet lige medføre ekstra
omkostninger og administration.

materialepas. Også for at sikre konkurrence på lige

Ad 1. Dataindsamling og kvalitetskontrol

ikke skalerbare metoder til at fastlægge det enkelte

data udveksles i form af tegninger og digitale modeller

vilkår på den cirkulære markedsplads.I dag findes der
materiales eller det samlede byggeris indhold og

værdi. Og der er en række grundlæggende barrierer

for udviklingen af effektive løsninger til at understøtte
sporbarhed og dokumentation:

1. Dataindsamling og kvalitetskontrol

Byggeriets værdikæde består af mange forskellige

parter. Når man overfører data, fx i form af tegninger

Byggeriets værdikæde er fragmenteret, og hver gang
går der information tabt. Principielt kan digitale

Bygningsinformationsmodeller, BIM-modeller, tilbyde
en ramme for at håndtere den relevante data. Men i

realiteten er BIM-modellerne ikke en løsning, for de store
mængder data gør, at modellerne bliver uhåndterbare
og ofte nedbrydes til mindre modeller, som deles
mellem de forskellige parter i et projekt.

eller digitale modeller, mellem parterne, risikerer man

En anden udfordring ved bygningspas er derfor at

data, skal man have hele værdikæden med.

produceres på tværs af værdikæden - fra tegning

at miste informationer. Hvis man skal sikre kvaliteten af
Hvordan sikres ens kvalitet på tværs af data? Er

dataløsninger markedsbaserede eller offentligt drevne?
2. Behov for standardisering

Der bliver i øjeblikket udviklet mange nye løsninger, som

strukturere og håndtere de store mængder data, der
til færdigt byggeri. Det kan handle om at samle al
information omkring bygningens elementer i en

database, som gør det muligt at identificere og spore
hvert enkelt element.

skal sikre viden om bæredygtighed i byggeriet. Men

Skal bygningspas understøtte cirkulær drift og

risikerer at fragmentere branchen yderligere og

og materialepasset dokumenterer bygningens faktiske

manglende ensretning og manglende kvalitetssikring
undergrave tilliden til de løsninger, som udvikles.
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genanvendelse, er det desuden essentielt, at bygningshistorie og stand.

Circle House Lab — Status

Materialer

Komponent

Produkt

System

Bygning

I Circle House Lab har vi valgt at se på bygnings- og materialepas ud fra samme perspektiv, som er anvendt i det
EU-støttede BAMB projekt. Informationen fra forskellige materialepas indgår i et bygningspas, der siden linker
informationer til specifikke elementer i byggeriet.

Der er altså brug for fælles accepterede dataløsninger.

Hvis den relevante data er struktureret og tilgængelig,

gøres den tilgængelig? Hvordan sikres ens kvalitet på

af materialer og produkter, samt deres placering,

Hvordan struktureres data? Hvem ejer data og hvordan
tværs af data? Er dataløsninger markedsbaserede eller
offentligt drevne?

Ad 2. Behov for standardisering

bliver det muligt at skabe overblik over mængden

kvalitet og potentiale for genanvendelse. Information i

bygningspasset bør beskrive den nuværende status på
bygningens elementer fx i form af data om:

Der mangler løsninger, som kan sikre tilgængelig

— G
 ennemgang af materialegrupper; herunder

Samtidig har der aldrig været flere produkter og

— K
 emisk forarbejdning af materialer og i

på standardiserede tilgange til dataindsamling og

— G
 ennemgang af systemer og komponenter

information om materialer og produkter i byggeriet.
ordninger, der søger at sikre netop det. Manglen

manglende kvalitetssikring risikerer at skabe yderligere
fragmentering i byggeriet.

Det er altså en udfordring at sikre, at nye løsninger

livscyklusberegninger
byggeprocesser

i byggeriet samt deres adskillelighed i
materialekategorier

— Instruktioner for samlinger, vedligehold,
adskillelse og genanvendelse

ikke blot bliver endnu en ordning blandt mange, men

— P
 lacering af elementer i bygningen

på både dansk og internationalt plan (f.eks. EPD-er –

— D
 riftsspecifikationer

rent faktisk integreres i de eksisterende strukturer

Environmental Product Declarations). Det vil kræve,

at man standardiserer og certificerer data for at sikre,

at retningslinjerne fortolkes og overholdes ens blandt

byggeriets parter. Og at data er godkendt af en autoritet,
der står inde for integritet og korrekthed.
Ad 3. Det omkostningstunge overblik

Et bygningspas skaber overblik ved at samle alle

relevante informationer om elementer og produkter, der
indgår i en bygning. Et materialepas giver information
om et produkt, der ellers ikke er direkte tilgængeligt.

— C
 O2-aftryk

— M
 ærkning og certificeringer

— O
 pdateringer ved vedligehold og ombygning
Den væsentligste udfordring er skabe overblik og sikre,
at informationen er struktureret og let tilgængelig i en

database. Da kompleksiteten i produkter og processer
i byggeriet stiger, kræver dataindsamling koordinering
blandt parterne i byggeriets værdikæde. Hvilke data

er nødvendige for fuldt overblik? Hvem koordinerer og

indsamler data? Hvilke incitamenter har den enkelte part
i byggeriets værdikæde?
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Workshoparbejde under lancering af Circle House Lab.

Circle House Lab — Bygnings- og materialepas

Surveyresultat —

Cirkulær økonomi er et
strategisk forretningsområde

Circle House Lab har undersøgt, hvordan virksomhederne i
partnerskabet arbejder med cirkulær økonomi. Det er et strategisk
forretningsområde, der ofte efterspørges af medarbejderne, lyder
konklusionerne blandt andet.
Virksomhederne i Circle House Lab har cirkulær

Udviklingen i virksomhederne drives især af ildsjæle,

er cirkulær økonomi en strategisk interesse. 40%

mærkes endnu kun svagt. Fokus i arbejdet er at

økonomi centralt på dagsordenen. For knap 90%
baserer allerede i dag en del af forretningen på

cirkulære produkter og ydelser. For 45% er det en
strategisk målsætning specifikt at arbejde med
bygnings- og materialepas.

og efterspørgslen fra kunder og samarbejdspartnere
skabe produkter med rene stoffer og materialer

samt at stille krav til leverandører. De nye cirkulære

forretningsmodeller som leasing, deleordninger og
digitale platforme er endnu ikke implementeret.

Metode for spørgeskemaundersøgelse —
Partnervirksomheder og organisationer i Circle House Lab har modtaget et spørgeskema.

34 ud af 70 har svaret. Dvs. en svarprocent på knap 50. Spørgsmålene er formuleret som udsagn, hvor

respondenten kan svare på en skala fra 0 - 5, i hvilken grad udsagnet passer til hans eller hendes virksomhed.
Kategorierne er ‘i ingen grad’, ‘i meget lav grad’, ‘i lav grad’, ‘i mellem grad’, ‘i høj grad’, ‘i meget høj grad.’

Virksomheder, der har svaret ” i meget høj grad” eller ”i høj grad” bliver i undersøgelsens resultater beskrevet
som dem, der positivt bekræfter udsagnet.

—4
 0 % af de, der har svaret er materialeleverandører. De øvrige 60% af respondenterne er fordelt ligeligt
mellem entreprenører, rådgivere, bygherrer og medlemsorganisationer.

—D
 e store og de helt små har svaret: ca. 35% af respondenterne har over 250 fuldtidsansatte. Knap 40% af
de, der har svaret, har mellem 0 og 9 fuldtidsansatte.
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Cirkulær økonomi er et
strategisk forretningsområde

90%

har cirkulær økonomi som

40%

baserer allerede i dag en del

en strategisk interesse for
virksomheden.

af forretningen på cirkulære
produkter og ydelser.

Rene stoffer både i egen
produktion og hos leverandørerne

Spørgsmål 1: Din virksomheds strategiske interesse i cirkulær økonomi?

Ildsjæle driver meget
af udviklingen

85%

svarer at ildsjæle arbejder

75%

svarer tilsvarende at det er

50%

arbejder med rene stoffer egnet til

60%

stiller krav til eller rådgiver om,

55%

benytter eller rådgiver

genbrug og genanvendelse.

hvordan leverandører dokumenterer
indholdet i deres produkter.

om genbrugte materialer i
produktionen.’

Spørgsmål 3: Hvordan arbejder din virksomhed med cirkulær økonomi?

med cirkulær økonomi.

udviklingsafdelingen.

Spørgsmål 2: Hvem i din virksomhed arbejder med cirkulær økonomi?
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Medarbejderne ønsker cirkulær
økonomi
‘Efterspørgslen efter cirkulær økonomi kommer

først og fremmest fra medarbejderne, dernæst fra
samarbejdspartnere og kunder.’

Spørgsmål 5: Hvorfra kommer efterspørgslen på cirkulær økonomi?

Kommunikation er afgørende

80%

deltager i branchefællesskaber om

80%

finder det vigtigt at vise

cirkulær økonomi.

omverdenen, at man arbejder med
cirkulært økonomi.

Spørgsmål 4: Virksomhedens fokus på at kommunikere arbejdet
med cirkulær økonomi?

Udvikling af bygnings- og
materialepas er på dagsordenen

45%
Leasing og deleordninger er
endnu ikke en realitet

1

enkel virksomhed benytter

cirkulære forretningsmodeller

som leasing, deleordninger og

deleplatforme. Resten arbejder
endnu ikke med dem.

Spørgsmål 6: Anvender eller rådgiver din virksomhed om leasing?

18

har som strategisk målsætning at
arbejde med materialepas. Men
endnu gør meget få det.

Spørgsmål 7: Arbejder eller rådgiver din virksomhed om
bygningspas?

Circle House Lab — Status

Debat under Amsterdam studieturen
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Hovedoverskrift
Hovedoverskrift

Tekst. Tekst tekst tekst...

Overskrift

Text text Text

’Strategi for cirkulær økonomi’, udgivet af regeringens Advisory Board i

cirkulær økonomi i 2018.
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Rammeforhold —

Dokumentation af
byggematerialer er på den
politiske dagsorden
Politiske initiativer i Danmark og EU har fokus på at styrke cirkulær
økonomi gennem dokumentation, men har endnu ikke officielle
retningslinjer for bygnings- og materialepas.

Cirkulær økonomi er på dagsordenen i både EU og

— BAMB Buildings as Material Banks arbejder for

cirkulær økonomi ’Closing the loop’, som medførte

bl.a. gennem udvikling af et digitalt bygnings- og

Danmark. I 2015 lancerede EU en handlingsplan for
en række initiativer og rapporter som blandt andre

’Living well within the limits of our planet’ (2016) og
’Circular by design’ (2017).

I Danmark nedsatte den tidligere regering et

Advisory Board for cirkulær økonomi, som udkom
med ti anbefalinger. I 2018 fulgte regeringen

anbefalingerne op med en ’Strategi for cirkulær

økonomi’, der indeholder 15 initiativer til at styrke
danske virksomheders konkurrenceevne.

Men hverken i EU eller i Danmark har man udstukket
officielle retningslinjer for, hvad bygnings- og
materialepas skal indeholde. De initiativer,

der er sat i gang, kan til gengæld hjælpe til, at

lovgivere og virksomheder får en mere præcis

forståelse af, hvordan bygninger og materialer kan
dokumenteres.
EU-initiativer

I EU-regi er særligt fire initiativer rettet mod
dokumentation af byggematerialer

cirkulær omstilling i den europæiske byggeindustri
materialepas, baseret på større studier af best
practices.

— G
 uidelines for the waste audits before

demolition and renovation of works of buildings,
May 2018 udvikler retningslinjer for kategorisering
og dokumentation af materialer i byggeri.

— R
 aw Materials Information System database
kategoriserer ressourcer ud fra, om der er

mangel på dem eller ej, graden af bæredygtighed,
cirkularitet, mv. Dette for at give producenter

og beslutningstagere tilstrækkelig viden om de
ressourcer, der anvendes fx i byggeri.

— L
 evel(s) er et frivilligt rapporteringssystem, udviklet

for at skabe en fælles EU-standard, der understøtter
bæredygtigt byggeri. Rapporteringen skal ske

inden for C02-fodaftryk i bygningens livcyklus,

ressourceeffektivitet, vandhåndtering, genbrug,

sundhed og forebyggelse mod klimaforandringer.
Levels er ved at blive testet i Danmark.
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Rammeforhold —

Flere nationale initiativer ser
dagens lys

I Danmark findes der flere initiativer der søger at dokumentere og
kvalitetsstemple produkter og byggeri i byggeindustrien.

Den danske regering har for nylig taget flere skridt
til dokumentation af byggematerialer:

— R
 essourcekortlægning af bygninger, udgivet

af Miljø- og Fødevareministeriet (2018). En guide
til, hvordan man kan kortlægge ressourcer i
eksisterende bygninger.

— Studie af hvordan materiale- og bygningspas
er beskrevet i den danske byggesektor, sat

i gang af Trafik- og Byggestyrelsen, udføres af

Teknologisk Institut. Studiet samler de analyser

og eksempler, der hidtil er udviklet for bygningsog materialepas. Undersøgelsen forventes
færdig i november 2019.

Desuden findes der allerede kendte formater for
at udarbejde dokumentation af både produkter

og byggeri i byggeindustrien. Disse kan spille en

væsentlig rolle i opbygningen af fælles offentlige
retningslinjer for, hvordan et materiale- og

bygningspas kan bygges op. Nogle af formaterne

er defineret i lovgivningen, andre er frivillige. Nogle
er metoder for dokumentation, mens andre er

egentlige kvalitetsstempler. De mest udbredte
deklarationer og certificeringer er:
22

— C
 E-mærkning - dokumentation af, at et produkt
overholder EU-lovgivningen. CE-mærkningen
gør det muligt at sammenligne produkter og
handle med dem på tværs af EU’s grænser.

Mærkningen er ikke et kvalitetsstempel eller en
godkendelse.

— Miljøvaredeklarationer (EPD’er) - beskriver et
produkts miljøegenskaber ud fra en anerkendt
metode. Ved hjælp af EPD´er kan man

sammenligne forskellige materialers miljøprofil,
fx deres miljøpåvirkning fra produktion,
anvendelse og bortskaffelse.

— S
 ikkerhedsdatablade - udarbejdes af

leverandører af farlige kemiske stoffer. De

deklarerer stoffernes egenskaber, risici og de

forholdsregler, man bør tage ved brugen af dem.
— Certificeringer af byggeri eller

byggeprodukter - kvalitetsstempler byggeri,

byggeprodukter og byggevirksomheder ud fra
særlige kriterier. Certificeringer som DGNB,

Svanemærket, EU-blomsten, Cradle to Cradle,
m.fl. indeholder data, som kan bruges til at
bestemme et produkts cirkularitet.

Circle House Lab — Status

Type
Miljø
deklaration

Miljømærke /
certificering

Anvendes på
Bygning

Produkt

Virksomhed

Bæredygtighedssøjler
Miljø

Økonomi

Sociale
værdier

DGNB

LEED

BREEAM

Active House

EPD Danmark

Svanemærket

EU Blomsten

Indeklimamærket

Cradle to Cradle

FSC

PEFC

Miljøledelsescertificering
Frivillig bæredygtighedsklasse i BR

Sammenligning af forskellige deklarations- og certificeringsordninger for miljø og
bæredygtighed i byggeriet.

Kilde: ’Miljøvurderinger i byggebranchen – en guide til dokumentations-, mærknings- og certificeringsordninger inden for miljø og bæredygtigt
byggeri’, 2019, Teknologisk Institut.

23

Arkitekten bag CIRCL Pavillon viser rundt i bygningen under studietur til Amsterdam
om bygnings- og materialepas .

Laboratoriets
anbefalinger.
Partnervirksomhederne
i Circle House Lab har
på ”laboratorier” som
studieture og workshops
dykket ned i muligheder
for design for adskillelse.
Nogle af de vigtigste
pointer herfra er samlet
her som anbefalinger.

Circle House Labs anbefalinger er redaktionens udtræk af de diskussioner, der har været på workshoppen
og studieturen. Anbefalingerne er altså ikke nødvendigvis et udtryk for en samlet holdning fra alle
laboratoriets medlemsvirksomheder.

Anbefaling 01 —

Opbevar data
Opbevar data på en måde, så de der skal bruge den – eksempelvis entreprenører
og nedrivere – umiddelbart har adgang til og forstår informationerne. Brug åbne

og bredt accepterede dataformater og tag udgangspunkt i allerede eksisterende
deklarationer eller certificeringer, så den data, der samles, bygger på et solidt
fundament. Sørg for så vidt muligt at undgå dobbeltarbejde.

Anbefaling 02 —

Skab standarder
Skab standarder for materiale- og bygningspas, der dokumenterer sundhed,

miljømæssig bæredygtighed, cirkularitet og CO2-aftryk, som alle virksomheder
kan arbejde efter, og som er så smidige, at små og mellemstore virksomheder
kan være med.

Anbefaling 03 —

Definer business-casen
Definer business-casen, så arbejdet med bygnings- og materialepas fra starten
er bundet sammen med økonomisk værdiskabelse, ikke mindst i forhold til
indsamling, opdatering og vedligehold af data.

02.
Best Practice.

Hvor dokumenterede
og certificerede
facadetegl for fem
år siden udgjorde
5% af Komproments
samlede omsætning
udgør de i dag ca. 40%.
Det er svarende til ca.
35 mio. kroner.
Mads Røge
Logistikchef, Komproment

Circle House Lab — Bygnings- og materialepas

Circular IQ —

Her bestemmer kunderne
kriterier for genbrug

Den hollandske virksomhed Circular IQ har udviklet et stykke
software, som kan sammenligne netop de cirkulære parametre, der er
vigtige for virksomhedens kunder.

Når hollandske ministerier skal købe ind, kan de
Fakta —

Circular IQ’s kriterier
for sammenligning af
produkter
— Indeholder det stoffer, der skal noteres på
lister, fx REACH*?

— V
 olumen af forskellige materialer indeholdt
i produktet.

— CO2 forbruget ved fremstilling.

— Er der tale om genbrug eller primære
materiale?

— Hvad er produktets værdi ved
genanvendelse af materialer?

— Hvad var vandforbrug, mv. ved
fremstilling?

definere en række cirkulære kriterier, som potentielle
leverandører skal beskrive deres produkter ud fra.

Det kan leverandørerne gøre via et stykke software
og ministerierne har derefter mulighed for at

sammenligne tilbuddene på de udvalgte kriterier.
Bag det cirkulære stykke software står Circular IQ.

En virksomhed, der har til formål at hjælpe offentlige
og private virksomheder med at købe produkter, der
lever op til krav om genbrug, lav CO2-udledning, mv.
Skræddersy dine cirkulære kriterier

Roy Vercoulen, grundlægger af Circular IQ og

administrerende direktør, har tidligere arbejdet for
Cradle to-cradle-certificeringen. Ideen til Circular
IQ opstod på baggrund af en erkendelse af, at

virksomheder, der arbejder med cirkulær økonomi
og genanvendelse, ikke alle har brug for at gøre

det efter samme formel. ‘Alle vil ikke gå i de samme
sko,’ som han udtrykker det, da Circle House Lab

møder ham i Amsterdam. Som kunde hos Circular

IQ vælger man først de kriterier, som fremtidige køb
skal sammenlignes ud fra. Der kan være forskellige
kriterier for forskellige produktkategorier.

* REACH er en liste over stoffer hvor virksomheder skal søge om godkendelse før de må anvende stofferne i deres produkt.
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Circular IQ hjemmeside, grafer over forbedringen af et produkt
Dernæst hjælper Circular IQ’s software med at
få stillet de spørgsmål, som leverandører skal

svare på, for at kunne komme i betragtning. Når

informationerne om leverandørernes produkter er

kodet ind, kan de samles i en rapport med illustrative
grafer og tekst. Og rapporten får karakter af et

materialepas, som det hollandske ministerium eller
andre kunder kan bruge i deres udvælgelse af
leverandør.

Platform for fælles sprog

Materialepasset sikrer, at leverandør og udbyder taler
samme sprog, hvilket især er vigtigt i en situation,

‘Hvis to personer skal beskrive en
elefant for første gang. En står ved
hovedet og en anden ved halen.
Så ser de to komplet forskellige
ting. Med vores software
muliggør vi, at alle parter taler om
det samme, når det skal vurderes,
hvorvidt et produkt lever op til en
ønsket cirkularitet.’
— Roy Vercoulen

hvor det cirkulære felt er relativt nyt, forklarer Roy

CEO and co-founder, Circular IQ

Vercoulen med et eksempel på hvorfor:

Vil du vide mere —
Roy Vercoulen CEO and co-founder
Placering Amsterdam, Holland
Web circular-iq.com

Email r.vercoulen@circular-iq.com
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Materialepas fra Komproment
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Komproment —

Materialepas øger
omsætningen hos Komproment
Teglvirksomhedens dokumentation af materialer gør det lettere at
møde kundernes efterspørgsel.

Virksomheden Komproment besluttede for fem år

‘Det kan være, at én bygherre ønsker Svanemærket

Samtidig besluttede man at ændre salgsstrategi

hvad, kan vi let oversætte vores dokumentation til

siden at dokumentere og certificere sine facadetegl.
fra grossistsalg til projektsalg. Det betød, at

virksomheden fik direkte kontakt til sine kunder

og fik mulighed for at fortælle om produkternes

byggeri og en anden ønsker EU-blomsten. Uanset

det certificeringssprog, kunden bruger. Og det kan
mærkes på salget’

kvaliteter. Skiftet medførte langt større salg af de

Næste skridt er viden om CO2

udgjorde 5% af Komproments samlede omsætning

af, hvad facadeteglsystemet indeholder af

certificerede facadetegl. Hvor de for fem år siden
udgør de i dag ca. 40% - svarende til ca. 35 mio.

kroner. Og logistikchef i Komproment, Mads Røge,
forventer, at udviklingen fortsætter.

Komproments materialepas er en kort dokumentation
aluminiumsdele, tegl, mv. Materialepasset er fysisk.
Det er placeret bag teglstenen, og er derfor enkelt

og tilgængeligt, både når byggeriet opføres, drives
og rives ned igen. Næste skridt for virksomheden

‘Vi forventer, at hovedparten
af Komproments omsætning
i 2025 vil komme fra det
certificerede produkt.’
— Mads Røge,

er nu sammen med Rambøll at beskrive, hvordan
facadeteglene bidrager til en bæredygtig DGNB-

certificering. Det vil betyde, at bygherren også kan få
dokumentation for facadeteglenes aftryk i forhold til

CO2-belastning, genbrugsmuligheder og klimaaftryk.

Og det gør det lettere for Komproment at kommunikere
den samlede værdi, som teglene bidrager med.

Logstikchef, Komproment

Dokumentation tilpasses kundens ønsker

Vil du vide mere —

beskrivelse af produkterne betyder, at virksomheden

Mads Røge Logistikchef

det kommer til ønsker om forskellige former for

Web komproment.dk

Komproments grundige dokumentation og

let kan tilpasse sig kundernes efterspørgsel, når
certificering, forklarer Mads Røge.

Placering Svenstrup, Danmark
Email mads@komproment.dk
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Komproments facadetegl indgår i Circle House demonstratoren,
hvor de er monteret med tilhørende materialepas
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Hovedoverskrift
Hovedoverskrift

Tekst. Tekst tekst tekst...

Overskrift

Text text Text

Minicase —

Intelligent beton
Spæncom og deres moderselskab Consolis har udviklet en serie af aktive og passive chips, der
indstøbes i deres betonelementer, som kan monitorere og fortælle om betonelementernes tilstand
og status i realtid.
Aktive chips kræver elektricitet og kan fortælle om, for eksempel hvilken belastning betonen
udsættes for, eller om fugtindholdet i betonen, hvilket kan hjælpe til at optimere byggeprocessen.
Passive chips bruges som avancerede stregkoder, der er overlegne i sporingen af individuelle
elementer og den tilhørende data, hvilket kan hjælpe til at optimere byggeprocessen samt drift og
vedligehold.
Spæncom

Kontakt Finn Passov, Teknisk Chef
Mail fp@spaencom.dk
Placering Hedehusene, Danmark
Web spaencom.dk
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Minicase —

En datingside for genbrugsmaterialer med ressourcepas
Excess Materials Exchange er en digital
markedsplads, hvor virksomheder kan udveksle
overskydende materialer og produkter.
Det fungerer som en datingside: udbud,
efterspørgsel og materialer matches aktivt med
deres bedste muligheder for genbrug med højest
mulige værdi.
Til det formål har de udviklet et ’ressourcepas’,
som er et standardiseret dataformat, der giver
et overblik over ressourcernes egenskaber og
indehold. Det muliggør kontekstuafhængig og
tværsektorlig sammenligning af ressourcer, f.eks.
Den bygning, du er i, computeren, du bruger og
den stol, du sidder på.
Excess Material Exchange

Mail info@excessmaterialsexchange.com
Placering Amsterdam, Holland
Web excessmaterialsexchange.com
Web resourcespassport.com

Minicase —

Søgbar database med
byggematerialer
ByggeBasen, der er byggecentrenes online
produktportal og Danmarks største med mere
end 600.000 varer, har åbnet mulighed for, at
leverandører kan samle dokumentationen for
deres bæredygtige produkter ét sted.
Denne database hedder Bygdok.dk og giver
mulighed for byggeriets parter at søge efter
de produkter, materialer og løsninger, de
ønsker, og samtidig have adgang til den
krævede dokumentation, der er nødvendigt for
bæredygtige byggerier.
Brancheforeningen Danske Byggecentre
Kontakt Ingelise Alsø, Sektorchef
Mail ia@bdb.dk
Placering Nærum, Danmark
Web bdb.dk
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Cradle to Cradle —

Materialepas bliver en del af
certificering 4.0

Det internationale materialepas vil give kunderne præcis viden om,
i hvilket omfang et produkt kan indgå i cirkulær økonomi.

Den internationale mærkningsordning Cradle to
Fakta —

Materialepas giver
målbar viden
Materialepasset vil give kunderne præcis

Cradle Certified™ har som mål at fremme produktion,
der ikke påvirker kloden negativt. Vejen dertil går
gennem dokumentation af materialer i forhold til

deres bæredygtighed, hvor cirkulære de er, samt
certificering af producenterne bag.

og målbar viden om, i hvilket omfang et

Fremover vil et materialepas blive en del af Cradle to

indeholder i alt ni temaer, som et produkt

virksomheden Vugge til Vugge. Det fortæller direktør

produkt kan indgå i en cirkulær økonomi. Og
skal beskrives i forhold til. Det handler blandt
andet om:

— H
 vorvidt produktet består af genbrugte
eller fornybare materialer

— H
 vorvidt produktet er designet til
adskillelse og genanvendelse

— P
 roduktets funktionalitet, holdbarhed,
vedligeholdelse

— I ndholdet i produktet: materialer og
stoffer

— Ejerskab, mv.

Cradle-certificeringen, der i Danmark foretages af
Annette Hastrup:

‘Materialepasset er konkret
og målbart, hvilket er en
nyudvikling. Det er en
international standard fra
starten og skal være offentligt
tilgængeligt, så kunder og brugere
kan få indsigt i produktets
cirkularitet.’

— Annette Hastrup,

CEO, Vugge til Vugge Danmark

38

Circle House Lab — Best practice

Troldtekts akustikpaneler er blandt de 8.000 Cradle to Cradle-certificerede produkter
Fra bronze til platin-niveau

Vugge til Vugge

Platin, opnås kun for produkter, der dokumenteret

assessor for det uafhængige Cradle to Cradle

Certificeringens højeste certificeringsniveau,

og valideret ikke bidrager til træk på begrænsede

ressourcer, CO2 belastning, mv. Fordelen ved at bruge
Cradle to Cradles materialepas er, at man her bruger

en international standard, der er udviklet over mange
år, og som er konsistent og bygger på vidtgående
ekspertise, forklarer Annette Hastrup.

Virksomheden Vugge til Vugge er akkrediteret
Products Innovation Institute, som ejer og

administrerer certificeringsordningen. At udvikle

materialepas er en naturlig del af tankegangen i den
internationale mærkningsordning. Vugge til Vugge

var for ti år siden med til at udvikle et materialepas
for Mærsks containerskibe.

‘Vi har det med at tale om bæredygtighed og

cirkularitet uden helt at vide, hvad vi mener med

begreberne. I Cradle to Cradle har vi defineret det.
Vi ved, hvad vi arbejder hen mod. Og vi ved, at det

tager tid. Derfor kan virksomheder få alt fra et Bronze
til et Platin-certifikat. Afhængigt af, hvor langt de er,
og hvor meget de bidrager til en vision om at skabe

egentlig bæredygtig verden,’ siger Annette Hastrup.
Den nye version af Cradle to Cradle-certificeringen

Vil du vide mere —

4.0 udkommer i foråret 2020. Herefter skal alle

Annette Hastrup CEO

certificering måles op imod 4.0, ligesom alle allerede

Web vuggetilvugge.dk

nye virksomheder, der ønsker en Cradle to Cradle-

certificerede virksomheder skal benytte den, når de skal
re-certificeres, hvilket sker hvert andet år.

Placering København, Danmark
Email ah@vuggetilvugge.dk
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KALK’s produkter er Cradle to Cradle guld certificeret

40

Circle House Lab — Best practice

KALK —

KALK’s materialepas vil gøre
vedligeholdelse billigere

Nyt materialepas vil hjælpe til at vedligeholde byggeriet på den
mest økonomiske måde.
Hvis en facade behandles forkert, kan den holde

fem år. Behandles den rigtigt, kan den holde i 20 år.

Det er et væsentligt argument for, at virksomheden

KALK, der blandt andet producerer kalkprodukter, er
på vej til at udvikle et materialepas, som beskriver,

hvordan man bruger produkterne til at vedligeholde

en bygning på den bedste og mest økonomiske måde.
Jesper Minor, grundlægger af Minor Change Group

samarbejder med den hollandske rådgiver i cirkulær
økonomi C2Cexpolab, og KALK om at udvikle

‘Målet er udvikle et materialepas,
der på ca. 30 parametre fortæller,
hvad KALK består af og hvordan
det er produceret. Vi beskriver bl.a.
produktet i forhold til sundhed,
energiforbrug, vandhåndtering,
genanvendelse, sociale forhold i
leverandørkæden, mv.’

materialepasset. Han forklarer:

— Jesper Minor,

CEO, Minor Change Group

”At hjælpe driftsfunktionen til at holde byggeriet

De parametre KALK beskrives ud fra, tager afsæt i

værdi. Det er i vedligeholdet, at der for alvor er

projekt BAMB, den hollandske platform Madaster og

korrekt, er en afgørende del af materialepassets
penge at spare for bygherrer, der tager den cirkulære
tankegang til sig,” siger Jesper Minor.

Materialepas bygger på Cradle to Cradlecertificering

KALK’s produkter er i forvejen Cradle to Cradle-

den nyeste viden på området - fra det europæiske

softwarevirksomheden Circular IQ. Jesper Minor regner
med, at materialepasset er klart ved udgangen af 2019.

Vil du vide mere —

certificerede. Det nye er, at virksomheden i

Jesper Minor CEO

bruges over tid i et konkret byggeri.

Web minorchangegroup.com

materialepasset indoptager, hvordan produkterne

Placering København, Danmark
Email jm@minorchangegroup.com
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Varvsstaden —

Materialebank over gammel
skibsværftsgrund

Bygherren Varvstaden AB i Malmø har registreret for 28 mio. kg CO2
i regneark. Det er også aktionærerne glade for.

I Malmø havn ligger 180.000 m2 industrigrund klar
Fakta —

Varvsstaden AB

til byudvikling. Her skal opføres en blanding af kultur,

uddannelse, erhverv og boliger. Grunden har tidligere
tilhørt skibsværftet Kockum, og har huset byens

skibsproduktion i sine enorme hangarer. Varvstaden
Varvsstaden AB er ejet af virksomhederne

PEAB og Balder, som opererer i både Sverige
og Danmark.

Udviklere af databasen er udført af

Arkitekterne Matter og ingeniørerne Transition
Udvikling af idekatalog og foranalyse er udført
af Lendager Group

AB er grundens bygherre og har ansvar for udvikling af

arealet. Og for Varvstaden AB er det vigtigt, at områdets
historie og æstetik afspejler sig i det nye, der bliver
bygget. Uanset om det er Varvstaden AB selv eller

andre, der står bag. Udviklingschef Hanne Birk forklarer:
‘Det er et utroligt smukt område vi råder over, og den

skønhed, vi har, skal vi forsøge at transformere over i alt
det, der skal opføres. Det er også noget, vores kunder
godt kan lide.’

En bank med historiske trapper og stålsøjler

Varvstaden AB ønsker, at flest mulige af værftets gamle
vinduer, trapper, armaturer, kraner, gelændre, mursten
og stålsøjler bliver genbrugt i de nye skoler, boliger

og virksomhedslokaler. Og for at gøre det muligt for
både rådgivere og entreprenører at få indblik i, hvad

der er at gøre godt med af materialer, har Varvsstaden
AB udviklet en materialebank, der dokumenterer alle
bygningsdele og konstruktioner, deres kvalitet og
anvendelighed.
42
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Kortlægning af Varvsstaden
Materialebanken har til huse i tre af områdets

skal pilles ud og gøres klar. Men med vores opgørelser

sundhedsskadelige eller som er uhåndterlige på grund

de historiske materialer,’ siger Hanne Birk.

store skibshaller. Kun materialer, der er miljø- og

af størrelse, bliver skaffet bort. Kernen i materialebanken

har vi et ret imponerende udgangspunkt for at anvende

er et avanceret regneark, der fungerer som database,

En opgørelse over sparet CO2

defineret i forhold til mængde, placering i skibshallen

ved at benytte de eksisterende materialer. En beregning,

hvor alle dele af de materialer, der er til rådighed, er
og kvalitet. Materialebanken opgør, hvor stor en

genanvendelsesværdi materialerne vil have, hvis de

bliver nedbrudt og brugt til andre formål. Og hvor stor en
værdi, de vil have, hvis de genbruges 1:1.
Listepriser skaber gennemsigtighed

Udgangspunktet for værdisætningen af materialerne er
de aktuelle listepriser.

‘Vi har opgjort hallernes materialer ud fra aktuelle

listepriser, der svarer til det, de er værd, hvis man køber

Materialebanken viser også, hvor meget CO2, der spares
der foregår på baggrund af offentlige data for forskellige
materialegruppers CO2-forbrug. Og det falder også i
aktionærernes smag, slutter Hanne Birk.

‘Opgjort i direkte genbrugsværdi har vi for 28 millioner
kg CO2 i de tre haller. Og også på den måde er

materialebanken et helt afgørende værktøj til at skabe

gennemsigtighed omkring vores ressourcebeholdning.

Som vi kan bruge i dialogen med vores aktionærer, så de
kan se ideen i at bruge de gamle materialer.’

dem fra nye,’ fortæller Hanne Birk og understreger, at

Vil du vide mere —

billede af, hvad materialerne reelt er værd.

Hanne Birk Udviklingschef

‘Der kan ligge en merværdi i at bruge gamle mursten,

Web varvsstaden.se

det giver gennemsigtighed, men ikke et helt præcist

fordi de er af æstetisk højere værdi end nye mursten.

Men samtidig er der en ekstra omkostning, fordi de først

Placering Malmø, Sverige

Email hanne.birk@varvsstaden.se
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Madaster —

Madaster giver bygninger et
personnummer

Registrering af materialepas på hollandsk self service-platform
giver byggematerialer ny værdi.

‘Ting, der ikke er registreret, har ikke værdi. Vi

Platform baseret på offentlige kilder

personnumre, ligesom vi selv har det. Så får

føder over i Madaster, og priser, cirkularitet og

skal derfor give vores byggerier og materialer
materialerne værdi - i stedet for at blive til affald,
når de har været i brug, ’fortæller Pablo van den

Bosch, bestyrelsesmedlem for det hollandske firma

Madaster, som Circle House Lab møder i Amsterdam.
Madaster er en digital platform, hvor ejere af eller

rådgivere på et byggeri kan registrere, hvad byggeriet
består af. Forretningsudvikler i Madaster, Jeroen

Broersma, kalder det en ’self service platform’, fordi
det er bygherren eller dennes rådgivere, som skal
lægge data ind. Når byggeriets data er lagt ind på

platformen, kan man se, hvor meget træ, stål, sten,
glas, mv., byggeriet indeholder.

Man kan se kvaliteten af materialerne, deres

forventede levetid, prisudvikling, cirkulariteten og
energiforbruget. Data kan opdateres i takt med

bygningens drift og vedligehold, og hver bygning kan
løbende få genereret opdaterede bygningspas.

De IKT-aftaler for BIM-modeller* man bruger i Holland,
energiforbrug beregnes ud fra offentligt tilgængelige
kilder, som fx Ellen McArthur Foundation, der

formidler viden om at arbejde med cirkulær økonomi,
fortæller Jeroen Broersma.

‘Når vi bestemmer cirkulariteten i
forskellige produkter tager vi altid
udgangspunkt i eksterne kilder.
Vi beregner på materialeniveau
og ikke på komponentniveau.
Endnu. Men det regner vi med at
kunne gøre snart.’
— Jeroen Broersma,

Business developer, Madaster

* IKT-aftaler handler om, hvordan man bruger informations- og kommunikationsteknologi i byggeri. Begrebet anvendes mest inden for den
offentlige sektor. BIM står for ’Building Information Model’ – altså en ’Bygnings Informations Model’. Men da BIM også er en arbejdsmetode og
en måde at styre informationerne i byggeprocessen, kunne M’et også stå for ’modeling’ eller ’managing’. https://www.bimequity.dk/hvad-er-bim
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Madaster hjemmeside, et digitalt bygningspas
For bygningsejere, rådgivere og myndigheder

Kunderne ejer selv deres data

og myndigheder, og har kunder som Amsterdam

suverænt, hvem der skal have adgang til data på et

Madaster henvender sig til bygningsejere, rådgivere
Kommune, ABN Amro, OVG og VokerWessels.
En del af et BIM arbejdes flow

Et årsabonnement koster 795 Euro for 50.000 m2 og

Samtidig bestemmer den enkelte bygningsejer

byggeri. Data ejes af bygningsejeren, mens selve

platformen ejes af en fond, for at sikre, at der ikke
handles med de data platformen indeholder.

seks brugere med forskellige funktioner. Brugerne

Madaster på vej til Skandinavien

med BIM-registreringen af byggerier, hvilket sikrer

hollandske bygninger, da datakategoriseringen er

af Madaster er primært dem, der i forvejen sidder
kvaliteten af og nuancerne i dokumentationen.
Gennemsigtighed skaber værdi

Registreringen giver værdi for en bygningsejer,

fordi det bliver muligt at se, hvor lang levetid de

forskellige materialer i byggeriet har, hvornår det

Madaster er endnu primært en platform for

tilpasset hollandsk lovgivning. Man Madaster kan

også bruges for byggeri i andre lande. Det kræver

bare lidt ekstra. Madaster er netop åbnet i Schweitz
og planlægger inden længe at åbne i Skandinavien.

skal vedligeholdes og hvad det, der skal udskiftes,

Vil du vide mere —

gennemsigtighed, som på sigt kan danne afsæt for et

Jeroen Broersma Business Developer

kan sælges for. Det skaber med andre ord en
marked af genbrugsmaterialer.

Placering Utrecht, Holland
Web madaster.com

Email info@madaster.com
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Sustainable Build —

Sustainable Build arbejder for
sporbarhed som i Sverige
I Danmark halter vi bagud i forhold til Sverige, når det kommer
til dokumentation af byggekomponenter. Det skal der gøres noget
ved, mener partnerskabet Sustainable Build, der vil deklarere
byggeprodukter på samme måde som fødevarer.

Fakta —

BVD

I 2015 blev den digitale svenske

byggevaredeklaration eBVD2015 lanceret efter
25 år i pdf-format Hvert produkt beskrives

enkelt i forhold til certificeringssystemer som
fx LEED og BREEAM og Miljöbyggnad og
deklareres efter følgende kriterier:
— Virksomhedens grunddata

— Virksomhedens bæredygtighedscertificering
— Kemisk indholdsdeklaration
— Råvarer

— Miljøpåvirkning (EPD data)

’Når vi står med hovedet nede i køledisken, skal vi

helst umiddelbart kunne se, hvad det er for et produkt
vi står overfor: Er det industrielt, økologisk, friland,
hvilke e-nummerer indeholder det, mv. Så vi kan

beslutte, om vi vil have produktet eller købe noget
andet. Den samme gennemsigtighed skal vi have
etableret for byggevarer.’

Sådan lyder det fra Martha Lewis, Head of Materials
hos Henning Larsen, som sammen med NCC,

Henning Larsen, Tarkett og Dansk Arkitektur Center
er partnere i initiativet Sustainable Build. Et initiativ,
der i tre år har arbejdet for at sætte sporbarhed af
byggematerialer på dagsordenen.

— Distribution

Information er ude af trit

— brugtagning

information fra de forskellige producenter af

— Affaldshåndtering

aktører har adgang til information om byggevarer

— Byggepladsen og montering

I dag kan man i Danmark godt indhente

— Nedrivning

byggekomponenter og materialer. Byggeriets

— Indeklima

gennem sikkerhedsdatablade, CE-mærkning, EPD’er*

Flere store leverandører i Danmark har allerede
deklareret i forhold til den svenske BVD. Det

gælder blandt andre Tarkett, Lip, Knauf, Troldtekt,
Egetæpper, Ivarsson, Paroc og Saint Gobain.

og tekniske datablade. Men det er langt fra alle

byggevarer, der har et sikkerhedsdatablad, og nogle

byggevarer er ikke omfattet af krav til CE-mærkning.
Samtidig kan processen med at få den relevante

information godt være langsommelig og ude af trit
med entreprenørernes behov.

*En EPD (Environmental Product Declaration) eller miljøvaredeklaration, som det hedder på dansk, dokumenterer en
byggevarers miljømæssige egenskaber og udvikles iht. anerkendte Europæiske og internationale standarder.
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Sustainable Build event på BLOXHUB
”Vi har brug for at få en gennemsigtighed i forhold

Transparens fremmer forretningen

byggematerialer på netop det tidspunkt, hvor vi

men Martha Lewis håber, at arbejdet i Danmark

til hvilke stoffer, der benyttes i de forskellige

som rådgivere eller entreprenører skal pege på

bestemte materialer til konkrete byggerier. På visse
byggeprodukter får vi i dag kun information, hvis vi

aktivt rekvirerer den. Og producenterne har 45 dage

til at svare i, hvilket er alt for langsommeligt,” forklarer
Martha Lewis.

Projektet om byggevaredeklarering er lige nu i bero,
kan fortsætte, så vi inden alt for længe har en

frivillig materialedeklaration, som bygger videre

på den svenske. Anna-Mette Monnelly vurderer,
at byggevareindustrien vil gå glip af markante

indtjeningsmuligheder, hvis de ikke fremadrettet kan
levere materialer, der kan indgå i cirkulært byggeri.

Svensk inspiration

”En digital byggevaredeklaration vil gøre det nemmere

hos NCC. Hun fremhæver, at man i Sverige har en

genanvende byggematerialer. Den transparens,

Anna-Mette Monnelly er bæredygtighedschef

byggevaredeklaration, som vil være oplagt at lade
sig inspirere af her i landet. Deklarationen er en

frivillig branchenorm, som i stor udstrækning bliver

brugt af det professionelle byggeri, når de udbyder
byggeprojekter. Samtidig er deklarationen ikke en

konkurrent til Miljøvaredeklarationer (EPD’er). Disse

er blot en del af den samlede byggevaredeklaration,

og mere sikkert at vælge de rigtige produkter og

det medfører, betyder desuden, at det bliver klart,

hvad bygherren faktisk investerer i, og at brugerne
af byggeriet ved, hvad de egentlig bor i. Hvis

leverandørerne ikke kan levere den transparens, der
er behov for, mister de muligheder på fremtidens
marked,” slutter Anna-Mette Monnelly.

siger Anna-Mette Monnelly:

Involverede i Sustainable Build

”Det indgående og dybe kendskab til byggevarers

aktører på tværs af den Danske Byggebranche

sammensætning er forudsætningen for, at de kan
cirkulere. Og her har de svenske bygherrer og

deres rådgivere et meget bedre grundlag at træffe
beslutninger ud fra, end vi har.”

Sustainable Build er et partnerskab mellem ledende
herunder: Pension Danmark, Region Midtjylland,
Henning Larsen, Tarkett og NCC. Initiativet er

støttet af Industriens Fond (IF) og Grundejernes
Investeringsfond (GI).
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Minicase —

Et
levende laboratorium
for fremtidens
bæredygtige boliger
Materialepas
giver en økonomisk
upside.
På
Chalmers
Campus
i Göteborg
ligger HSB
Lab.Triple-E
Her borcontainerskibe.
studerende og forskere
permanent
Maersk
Line har
udviklet
et materialepas
for Living
deres nye
Passet opdeler
side
om side
med ca. 2.000
sensorer,
mens der
forskes og
på fortæller,
dem døgnet
rundt.de tilgås.
skibenes
konstruktion
i forskellige
materialer
kvaliteter
hvordan
HSB
Living Lab
et man
ægtekender
og unikt
testmiljø
for fremtidens
bæredygtige
boformer.
Selve
er
Baggrunden
er, aternår
kvaliteten
af materialet,
placeringen
på skibet
og hvordan
dethuset
et muligt
opbygget
af moduler
har kun en midlertidig
byggetilladelse.
ti år kan og
skalved
huset
flyttes
at adskille hver
kvalitet og
af materialerne
fra hinanden
får man både enOm
miljømæssig
fordel
at forbedre
et
andet sted genvindingsgrad,
hen, også fordi det
erogså
en del
forskningen
at studere processer for og teknikker til
materialernes
men
enaf
økonomisk
upside:
forretningsmodeller for flytbare boliger, der kan bidrage til at løse boligmanglen i Sverige.
Maersk Line anslår at de vil kunne forlange en pris, der er 10 % højere for skibe med et materialepas, fordi
Alle
husets
ogtilvægge
er udskiftelige.
Arkitekturen
viser,
at bygningen
konstant skifter – alle
de ville
væredele
i stand
at forhandle
en tilsvarende
højere pris
for skibets
materialer.
moduler og installationer er synlige, facader kan erstattes med solceller, og huset kan hurtigt ændre
Maersk
Line andet er der 12 udskiftelige vægafsnit, hvor hele væggen kan løftes af for at blive
form. Blandt
Placering København, Danmark
erstattet
af en ny. Så man nemt kan studere effekten af forskellige facadematerialer, vægsystemer
Web maersk.com
og isolering.
HSB Living Lab

Placering: Chalmers, Göteborg, Sverige.
Web: hsb.se/hsblivinglab/
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Minicase —

Ressourcekortlægning
af Trælasten i Aarhus
Pension Danmark omdanner et 36.000 m2
område i Aarhus Midtby, der i dag huser flere
trælasthandler, til 70.000 m2 ny bæredygtig
bydel, hvor såvel byområde som bygninger
certificeres til DGNB Guld. I den forbindelse
har Lendager Group udført en omfattende
og detaljeret kortlægning af ressourcerne
på sitet. Ressourcerne er samlet i et katalog
sammen med forslag til, hvordan de kan
anvendes i det nye projekt samt fælles mål
og principper for ressourcegenanvendelse i
projektet som udleveres til de rådgivere, der
skal skitsere på projektet.
Pension Danmark

Kontakt: Mia Manghezi
Mail mima@pension.dk
Placering København, Danmark
Web pensiondanmark.com

Lendager Group

Kontakt Ditte Lysgaard Vind
Mail dlv@lendager.com
Placering København, Danmark
Web lendager.com

Minicase —

Sporbarhed og transparens
gennem blockchain teknologi
Provenance er en digital platform, der giver
virksomheder bedre mulighed for at skabe
større gennemsigtighed i deres produkter.
Gennem Provenances software kan
virksomheder let indsamle og præsentere
information og historier om deres produkter
og forsyningskæder, herunder uploade
verificerede data til støtte for dem. Ved at
forbinde disse oplysninger til produkterne,
kan vi følge med i oprindelsen, rejsen og
virkningen af det, vi køber.
Provenance bygger et system, der gør materialer
og produkter sporbare og transparente
ved hjælp af en ny type datasystem kaldet
blockchain. Det kan bruges til at opbevare
information sikkert — og er i sin natur reviderbar,
uforanderlig og åben.
Provenance

Placering London, England
Web provenance.org
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I bygningspas
kan vi overlevere
en beskrivelse af,
hvad materialerne
indeholder og deres
egenskaber på det
tidspunkt, de første
gang tages i brug. Men
egenskaberne ændrer
sig over tid. Det er
nødvendigt at kende
de aktuelle ændringer
i materialeegenskaber
på det tidspunkt, den
sekundære ressource
skal vurderes til ny
anvendelse.
Lisbeth Ottosen
Professor, DTU
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Copenhagen Business School —

EPD’er er første skridt til et
cirkulært marked i større skala

Miljødeklarationer (EPD’er) vil vokse i betydning og peger i retning
af et reelt forretningspotentiale.
Af — Dr. Kristjan Jespersen, PhD, Assistant Professor og Camila Forero Bordamalo, research assistent,
Copenhagen Business School.

Fakta —

EPD’er er et middel til at
— Møde den offentlige efterspørgsel efter

miljømæssigt forpligtet bygningsdesign og
bygningsproces

— Signalere en bygnings

bæredygtighedsværdig til lejere og købere

— Støtte bygningsforvaltninger ved at

informere om drifts-, finansierings- og
forsikringsomkostninger

— Opveje ledighedsrisiko og forbedre en

bygnings rentabilitet og salgbarhed ved brug
af central information (Cole 2012)

Bygge- og ejendomsmarkederne må i dag forholde
sig til to svimlende realiteter:

1. 4
 0% af al globalt
energiforbrug og 1/3 af
alle drivhusgasemissioner
tilskrives bygninger.
2. B
 egrænsningerne på ressourcer
både forstærker og påvirkes af
klimaforandringer.
Bekymring

Det skaber bekymring omkring bygningers

ressourceforbrug i hele livscyklussen - fra indkøb,
konstruktion og operationel anvendelse til

nedrivning*. Branchen selv udviser desuden en

manglende forståelse af miljøspørgsmål, egnede
vurderingsmetoder, grundlæggende data og

introduktionen af miljøhensyn i bygningsdesign**.
* Lützkendorf, T. (2018). Assessing the environmental performance of buildings: Trends, lessons and tensions. Building Research & Information, 46(5), 594-614.
** Heymann, E., Frank, H. J., Berger, S., & Walter, N. (2007). Climate change and sectors: Some like it hot. Deutsche Bank Research. Current Issues. Frankfurt am Main.
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Antal af verificerede EN 15804 EDP’er
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Antallet af produketer med en EPD fortsætter med at stige (Kilde: Graf af Anderson, 2018).
EPD - Enviromental Product Declaration

Digitale datasæt over materialer

Environmental Product Declarations er et middel

bæredygtige produkter ved at måle og tilkendegive

Miljødeklarationer, bedre kendt som EPD’er eller
til fremme mere bæredygtige rammer ved at

klassificere bæredygtige, miljøvenlige eller mindre
skadelige produkter.

EDP vil stige i antal og betydning

EPD’er vil vokse i betydning, da implementeringen
af dem giver anerkendelse til bygningsejere og

-udviklere under tredjepartscertifikater (BREEAM,
LEED, DGNB); de begynder at blive lovpligtige i

EPD’er understøtter beslutningstagning om

deres miljøpåvirkning, men det er påkrævet, at der

også udvikles vurderingsværktøjer, der adresserer
produkter og materialers produktivitet, genbrug
og optimering af restværdi. Her er en mulighed

materialepas - også kendt som ‘produktpas’ eller
‘cirkularitetspas’ - digitale datasæt, der beskriver

materialer, produkter og systemers egenskaber og
værdi til genanvendelse og genbrug.

forbindelse med opretholdelse af miljøkrav - som det

EPD’er og materialepas

vedtaget i andre EU-lande og i udlandet; de støtter

nøglen til skalering af cirkulære byggetekniske

ses i Frankrig og Belgien og sandsynligvis vil blive

udviklingen af bygningers Life Cycle Assessments

(LCA), som både er et krav (f.eks. i Holland, Tyskland)

Materialepas bygger oven på EPD’er og er
forretningsmodeller.

såvel som krediteret af certificeringsstandarder (f.eks.
GreenStart).
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RFiD-chip indstøbt i et betonelement
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Danmarks Tekniske Universitet —

Materialers egenskaber skal
vurderes løbende

Bygningspas er et vigtigt skridt mod at blive bedre til at udnytte
materialer, som har været brugt før. Men byggematerialernes egenskaber
ændrer sig under brug, og viden om ændringerne er altafgørende for at
kunne vurdere materialernes kvalitet og optimale anvendelse.
Af — Lisbeth M. Ottosen
De materialer, der i dag ender som bygge- og

i forhold til sekundære materialer og skal bygges op

I den lineære model bygger man med nye velbeskrevne

Udviklingen går stærkt inden for sensorteknologi,

anlægsaffald er ikke automatisk sekundære ressourcer.
materialer og metoder, og i princippet er alle oplysninger
tilgængelige om materialerne, lige fra de anvendte

råstoffer og produktionsprocesser til egenskaber og

hvordan materialerne skal og må bruges. For sekundære
materialer - materialer, der har været brugt mindst en
gang før - er ingen af disse oplysninger tilgængelige.
Overlevering af viden

I bygningspas kan vi overlevere en beskrivelse af,

hvad materialerne indeholder og deres egenskaber
på det tidspunkt, de første gang tages i brug. Men

med fundament i både grundfaglig viden og erfaring.
dataindsamling og databehandling. Der skal arbejdes

på to hovedfronter. De ydre påvirkninger af materialerne
skal kunne dokumenteres over tid, og der skal udvikles
censorer samt ikke-destruktive metoder til løbende

vurdering af materialeegenskaber. Oplysninger om de
ydre påvirkninger lægges ind i alle bygningspas. De

konkrete oplysninger i bygningspasset er indgangen
til at anvende det digitale værktøj til forudsigelse af

egenskaber for de sekundære ressourcer i en specifik
sag.

egenskaberne ændrer sig over tid. Det er nødvendigt at

Optimering af materialer

det tidspunkt, den sekundære ressource skal vurderes

skal ambitionsniveauet være højt. I tillæg til at være et

kende de aktuelle ændringer i materialeegenskaber på
til ny anvendelse.

Digitalt materialepas

Et ambitiøst mål kan være, at der i tillæg til bygningspas
opbygges et generisk, digitalt værktøj, som har til

formål at kortlægge egenskaberne for et specifikt

sekundært materiale til et givet tidspunkt. Værktøjet skal
danne baggrund for ny standardisering og regulering

For at få optimalt udbytte af det generiske værktøj

vurderingsværktøj, skal værktøjet også kunne anvendes
innovativt som virtuelt laboratorium til understøttelse
af materialeudvikling og optimering af nye såvel som
sekundære materialer. På den måde vil værktøjet for

alvor støtte op om den cirkulære tankegang, idet det
bliver muligt at udvikle og vælge materialer, som kan

anvendes gennem flere brugsfaser uden downcycling.
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Dansk Standard —

Markedet har brug for et
fælles sprog

Organisationen Dansk Standard arbejder for at udvikle standarder
for cirkulær økonomi i byggeriet. En af standarderne skal beskrive,
hvordan byggeri kan dokumenteres i bygningspas.
Af — Birgitte Ostertag & Charlotte Vartou Forsingdal.

Hvad skal indholdet være i en standard for et
Fakta —

Dansk Standard

bygningspas?

‘En standard for et bygningspas skal beskrive, hvordan
et byggeri kan dokumenteres, så alle materialer er
beskrevet i forhold til mængde, kvalitet, skadelige

Dansk Standard er Danmarks

standardiseringsorgan. Dansk

stoffer, mv. Standarden skal kunne anvendes på både
eksisterende og på nyt byggeri.’

Standard er medlem af det Europæiske

Hvem henvender standarden for bygningspas sig til?

internationale ISO.

bygherrer og bygherrers rådgivere. Det vil formentlig

standardiseringsorgan CEN og det

Standarder er fælles set af rammer og

retningslinjer for et givent emne, der oftest
er frivillige at følge, men i nogle tilfælde
ophøjes til lovgivning.

En standard for f.eks. bygningspas skal

besluttes i det europiske CEN og vil være
gældende i af alle 32 medlemslande (EU
samt Norge, Island Tyrkiet og Schweit)

‘Standarden henvender sig først og fremmest til

være dem, der træffer beslutningen om at bruge

standarden. Men også producenter af byggematerialer,
entreprenører, nedrivere og rådgivere er vigtige

målgrupper. Materialeproducenterne vil fx kunne se,
hvilke oplysninger der skal indgå i bygningspasset,

hvis de skal levere til et byggeri, der følger standarden.
Både rådgivere, bygningsejere og entreprenører vil

kunne have gavn af bygningspasset fx i forbindelse

med renovering og drift. Et dokumenteret byggeri vil
med tiden give et overblik over de ressourcer som
bygningsmassen indeholder. Nedrivere vil kunne

bruge bygningspasset til at kategorisere en bygnings

ressourcer med henblik på at genanvende og udsortere
byggeaffald.’
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Præsentation af Charlotte Forsingdal fra Dansk Standard ved Circle House Lab lanceringen
Hvad håber Dansk Standard at opnå med
bygningspasset?

‘Dansk Standard arbejder ikke politisk. Vi arbejder, hvor
markedet har vist et behov for en fælles forståelse

Fakta —

Forslag under behandling

og fælles retningslinjer. Den fælles forståelse og

klare definitioner gør det nemmere at udarbejde et
aftalegrundlag parterne imellem.

Standarden for bygningspas er en del

Hvis der ikke udvikles standarder for, hvad vi skal forstå

Standard har foreslået, at der oprettes en ny

ved cirkulær økonomi i byggeriet, bliver det let en jungle
af forskellige måder at beskrive og gøre tingene på.

Og det gør det svært at definere, hvornår vi har med
cirkulært byggeri at gøre.

Målet med en standard for, hvordan man kan

dokumentere sin bygning i et bygningspas, sammen
med andre kommende standarder på området, er

at skabe en fælles reference i dansk og europæisk
byggeindustri. ‘

af et forslag fra Dansk Standard. Dansk

europæsk teknisk komite, der skal drive og
lede arbejdet med udvikling af standarder
inden for cirkulær økonomi i byggeriet.
Forslaget er under behandling i den

europæiske standardiseringorganisation,

CEN. Hvis der nås til enighed om at oprette
den tekniske komite går udviklingen af de
foreslåede standarder i gang.

Hvis alt går, som I håber, hvornår kan vi så have en
standard for bygningspas parat til markedet?

‘Forventningen er, at det vil tage to-tre år, før standarden
kan komme på gaden.’
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Hvis du vil vide mere
Publikationer

Websites

Ressourcekortlægning af bygninger

Buildings as Material Banks

Udgiver - Miljøstyrelsen
Publiceret - Maj 2018
Link - mst.dk

Anbefalinger til regeringen

Udgiver - Advisory Board for cirkulær økonomi
Publiceret - Juni 2017
Link - mfvm.dk

Strategi for cirkulær økonomi

Udgiver - Miljø- og Fødevareministeriet
Publiceret - September 2018
Link - mfvm.dk

Byggeriet 2035

Udgiver - Foreningen af Rådgivende Ingeniører
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Vær med i Circle House Lab
Circle House Lab er et partnerskab bestående af

100+ virksomheder fra den danske byggeindustri.
Partnerskabet er åbent for alle, der ønsker at

bidrage til, at dansk byggeri bliver førende inden for
cirkulære løsninger.

Circle House Lab løber over to år, og du kan
deltage på flere måder:
–

Læs vores Green Papers, der udkommer tre

gange om året og stiller skarpt på temaer som
bygningspas, selektiv nedrivning, takeback

–

–

ordninger og forretningsmodeller.

Deltag i vores laboratoriedage, hvor vi deler

viden og erfaringer og diskuterer best practices,
muligheder og barrierer.

Vær med til vores årlige summits, hvor vi samler
den nationale og internationale byggebranche.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Eller følg med i, hvad der sker, hvornår på:
bloxhub.org/circlehouselab.

Circle House Lab er finansieret af Realdania og
Miljøministeriets MUDP-midler.
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