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Den erklærede 
målsætning er at 
90% af boligernes 
materialer kan 
genanvendes uden 
at tabe værdi.
 

— Hovedfokus for Circle House 



Forord

Jeg mødes ofte af spørgsmål om, hvad det vil sige at bygge 
cirkulært. Og blandt vores beboere og organisationer bliver 
det ofte efterfulgt af et ’Hvad betyder det for os? Hvordan 
bliver disse boliger anderledes?’.
 
Det forsøger vi at give svar på med Circle House og i denne 
bog. Ikke kun overfor den almene sektor – som jeg i høj 
grad håber vil finde inspiration og oplysning i bogen – men 
i lige så høj grad hos alle de parter indenfor byggeriet, der 
skal bidrage til at lade denne dagsorden blive til virkelighed.
 
Den almene sektor har historisk set påtaget sig et socialt 
og samfundsmæssigt ansvar i udviklingen af vore boliger. 
Vi er stolte over at medvirke til at videreføre den arv i form 
af et vigtigt og markant tiltag til at bygge miljøbevidst og 
ressourcebesparende – og cirkulært.
 
I denne bog er det dog ikke værket, der er i fokus, men 
processen bag tilblivelsen og udviklingen af det cirkulære, 
almene boligbyggeri.
 
Vi ønsker at bidrage til en større indsigt i de forudsætninger, 
vi arbejder ud fra, og lader bogen folde vores arbejde ud, 
fremlægge vores iagttagelser og målsætninger. 

Vi ønsker at gøre vores ambition til hele byggeriets ambition.

Kun på den måde kan vi lykkes. 
 
Jeg håber, I vil læse bogen med samme iver, nysgerrighed 
og interesse, som den er tænkt, skrevet og illustreret.

 

— Gerti Axelsen, Bygge- og udviklingschef, Lejerbo
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Introduktion til
Circle House

Circle House er Danmarks første cirkulære 
boligbyggeri og har til formål at udbrede viden 
om cirkulært byggeri i hele byggebranchen, som 
et skalerbart fyrtårnsbyggeri der udbydes og 
opføres efter markedsvilkår.

Projektet Circle House opfører med Lejerbo som 
bygherre Danmarks første almene boligbyggeri, 
der er bygget efter cirkulære principper. 
Det betyder blandt andet, at byggeriet kan skilles 
ad igen, og de brugte elementer kan genbruges 
næsten uden at tabe værdi. 

Billede © GXN
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’Som boligorganisation synes 
vi det er interessant at kunne 

tilbyde vores lejere et byggeri, 
som kan noget mere og andet’.

Circle House og bygherren

Interview

’Når Lejerbo er gået ind i projektet omkring Circle House, er 
det, fordi vi ser det som en god mulighed for at få afprøvet 
vores ambitioner inden for bæredygtigt boligbyggeri. 
Også volumenmæssigt er det interessant at være frontløber 
på noget, der kan være markedsmæssigt stor efterspørgsel 
på. Men vores forventning er først og fremmest, at vi får nogle 
helt fantastiske boliger.

Vi forventer nemlig også, at lejerne vil opleve, at det cirkulære 
byggeri giver boligerne en anden standard. For eksempel 
ved den måde man kan påvirke sin bolig på over tid, og 
vedligeholdelsesmæssigt vil lejerne også opleve det cirkulære 
byggeri anderledes. 

Som bygherre får vi dels en vigtig læring gennem 
udviklingsprocessen i projektet, dels kommer vi til at 
samarbejde med en række interessante parter i byggeriet. 
Det kvalificerer også vores beslutninger og vores organisation, 
og det er bestemt vigtigt for os.

Lejerbo er en stor aftager af boligbyggeri, og vi kan som 
bygherre bidrage til udviklingsprocessen for eksempel 
ved at formulere, hvad det er, vi efterspørger på den lange 
bane. Hvad er det, vi har brug for, når vi kigger 10, 20, 50 år 
frem i tiden? Den analyse er vi blandt andet med til at lave 
via Circle House’.

— Gerti Axelsen, Bygge-og udviklingschef, Lejerbo
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Hvad er Circle House?

Circle House i tal
—   Circle House er 60 almene boliger bygget efter 

principperne i cirkulær økonomi.
—   Målsætningen er at 90% af boligernes materialer kan 

genanvendes uden at tabe nævneværdig værdi.
—   Projektet løber i over 3 år, med opstart i foråret 2017.
—   Byggeriet forventes at udbydes, på markedsvilkår, ved 

udgangen af i 2018.
—   Byggeriet forventes og at starte i 2019 og stå færdigi 

2020.
—   Projektet involverer over 30 virksomheder fra den 

danske byggebranche på tværs af værdikæden. 
—   Circle House er støttet med 9.9 millioner kroner. 6.9 

millioner kroner af Miljøstyrelsen og 3 millioner kroner 
af Realdania.

Grunden skråner kraftigt mod den grønne kile og 
bygningerne orienterer sig mod udsigten til Århus bugt.

Circle House projektet består af 60 almene 
boliger i Lisbjerg udenfor Aarhus, der ventes at stå 
færdige i 2020. Ud over at fungere som boliger er 
Circle House et skalerbart demonstrationsprojekt, 
der kan give byggebranchen ny viden om 
erfaringerne med at bygge cirkulært.

bygadefælles haveprivat have

privat haveprivat haveprivat have vej / parkering

Samarbejde med Aarhus Kommune
Circle House byggeriet placeres i den nye bydel Lisbjerg 
Bakke, et udviklings område med fokus på bæredygtighed 
nord for Aarhus. Grunden ligger syd for den nye bygade i 
Lisbjerg, tæt på letbanestop. 

Der er på grunden er markant terrænfald fra bygaden mod 
en grøn kile og som giver en smuk udsigt mod Aarhus. 
Bebyggelsestypologierne er en blanding af rækkehuse i 2 
og 3 etager og punkthuse i 5 etager.

Bygaden markeres med et punkthus og rækkehuse i 3 
etager. De højeste huse placeres øverst på bakken, så de 
ikke skygger for de lave rækkehuse.

Alle rækkehuse er orienteret med indgang fra nordøst og 
haver mod sydvest. Gennem hele bebyggelsen fra bygaden 
til den grønne kile strækker sig en fælled til leg og ophold.

Projektet er udviklet med støtte fra Miljøstyrelsen og Realdania.
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Circle House udstilling på Builing Green.
Billede © GXN

In
tr

od
uc

tio
n 

til
 

Ci
rc

le
 H

ou
se

 

=--------- -- ------ =-----liil 

Circ1e ~ 
~ - House --.. - -------- ~ -- ------- - Danmarks første 

cirkulære boligbyggeri 

• I t ~ I • * t 

~ 
, 

.~ Vo 

va t,dkun 

1(/\L I 

I l 

e 
-., 
Trofdtek 



13

Introduktion til 
Circle H

ouse 

Materialer
Vælg materialer 
med egenskaber 
som sikrer at de kan 
genanvendes.

Standarder
Design en simpel byg-
ning som passer ind i 
et ’større ogsammen-
hængende’ system.

Service 
Bygningen skal 
designes med fokus 
på hele dens samlede 
levetid.

Samlinger
Vælg reversible 
samlinger, som kan 
holde til gentagen brug 
og adskillelse.

Adskillelse
Lige så vel som som 
der laves en plan for 
opførsel, skal der laves 
en plan for adskillelse.

Design for adskillelse

Dokumentation
For at sikre kvaliteten 
og værdien af 
materialerne og 
ressourcerne, er 
dokumentation af alle 
faser essentiel. 

Vedligehold
For at sikre værdien af 
materialerne, er korrekt 
vedligehold essentiel.

Identifikaktion
Fysisk identifikation af 
de enkelte elementer, 
er vigtig for at kunne 
finde den korrekte 
information.

Sikkerhed
Opretholdelse af
sikkerhedsprocedurer 
for at håndtere alle fa-
ser af bygningens liv.

Overgangsfase
Sikre den nødvendige 
information om 
hvordan materialerne 
skal håndteres i 
overgangsfasen.

Materialepas

Nye 
forretningsmodeller
For at fuldende 
cirklen i den 
cirkulære økonomi, 
må der udvikles nye 
forretningsmodeller.

Nye modeller
Frem for at lave nye 
typer produkter, skal 
forretningsmodellerne 
være baseret på at 
tilbyde kunderne 
services i stedet.

Incitament
Alle parter i 
forsyningskæden 
skal have positivt 
økonomisk afkast.

Partnerskaber
Partnerskaber og 
samarbejdsaftaler er 
nødvendige idet ingen 
kan drive en cirkulær 
økonomi alene.

Cirkulation
Værdien af 
produkterne i det 
biologiske og det 
tekniske kredsløb skal 
opretholdes så længe 
som muligt.

Cirkulær Økonomi

De 15 principper er udviklet som guidelines 
og strategier for at arbejde med genbrug og 
cirkulær økonomi i byggeindustrien.

Hvad er principperne bag?

Source: Building a Circular Future
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Interview

’Cirkulært byggeri handler om at gentænke vores verden 
- den måde, vi bygger, bor og forbruger byggematerialer 
på. I virkeligheden skal du se det som, at vi tænker det i alt 
fra en metropolskala til en materialeskala – helt ned til en 
molekylærskala. 

Vi har ikke ressourcer nok på kloden, men hvis vi begynder 
at gentænke den måde, vi bruger ressourcer på – vores 
materialer – i vores hverdag, i vores byggeri, så kan vi i 
virkeligheden begynde at se et menneskeskabt økosystem, 
som jeg tror, er svaret på en bæredygtig fremtid.

For at vi kan omlægge industrien til at tænke og bygge 
cirkulært, så skal vi arbejde sammen på nye måder. Det 
ligger jo i ordets natur. 

Vi skal gå fra en lineær byggeproces, hvor vi finder og 
bearbejder materialer, som vi indbygger i bygninger, som vi 
slutteligt downcycler eller smider ud. 

Vi skal tænke det cirkulært, så i virkeligheden skal vi 
tænke en nedriver ind fra begyndelsen, vi skal tænke i 
nye forretningsmodeller, men vi skal også tænke i nye 
systemløsninger. Det vil sige, hvordan kan producenter 
levere samlinger og bygninger, der kan kan skilles ad, 
genanvendes og blive en værdi i fremtidige bygninger.

I Circle House prøver vi jo at sige, hvad er cirkulært 
byggeri i dag. Hvor langt kan vi komme, og hvordan kan vi 
udbyde cirkulære systemløsninger på markedsvilkår, så 
Circle House bliver den første store demonstrator; et reelt 
byggeri, hvor vi skal bygge med princippet om, at 90% af 
alle materialer skal kunne genanvendes til en høj værdi’.

— Kasper Guldager Jensen, 
Arkitekt, Senior Partner 3XN, Direktør GXN

Circle House og klimaet

Interview

’Circle House bliver et 
vigtigt proof of concept 
på, at cirkulært byggeri

 kan lade sig gøre i dag’.
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FællestegnestuenFællestegnestuen

Vandkunsten er en tegnestue med holdninger. Vi tegner 
kun det, vi selv tror på. Men når arbejdet er færdigt, er 
arkitekturen ikke vores. Det er fællesskabets. Gennem 45 år 
har vi udfordret byggeriets rutiner og til stadighed forsøgt at 
udvikle byggeriet mod sociale og bæredygtige mål.

Lendager Arkitekter er stiftet med en målsætning om at være 
Danmarks førende bæredygtige tegnestue. Som arkitekter, 
byplanlæggere og rådgivere, sikrer vi at bæredygtighed er en 
integreret del af projektet allerede fra første møde og skitse. 
Det gør vi fordi vi mener at cirkulære byggepladser, 
upcycle-materialer og en bred bevidsthed omkring 
ressourceeffektivitet er essentielt for fremtidens byggeri.

Ved 3XN mener vi, at bygninger er mere end summen af deres 
dele og søger konstant at opnå en syntese af design, funktion 
og kontekst. Vores bygninger er unikt tilpasset hvert projekt, 
men forsøger altid at kombinere skønhed og mening ved at 
sætte folk i centrum af design. Designe bygninger, som er 
lette og tilsluttede, sikrer klarhed og trivsel for deres brugere.

GXN hart siden 2007 drevet arkitektonisk innovation med 
fokus på materialer, adfærd og teknologier.’G’ står for Grøn, 
der fremhæver GXNs engagement i bæredygtigt design. 
Vores mål er at skabe menneskeligt centreret design og 
udvikle bygninger som menneskeskabte økosystemer.

Circle House projektet har til formål at udvikle, 
udbrede og forankre viden om cirkulært byggeri. 
Derfor tegnes byggeriet ikke af én tegnestue, 
men af tre.

Til udviklingen af Circle House byggeriet stiftedes derfor 
’Fællestegnestuen’. En sammenslutning med arkitekter fra 
tegnestuerne: Vandkunsten, Lendager Arkitekter og 3XN 
Arkitekter samt med faglig facilitering og koordinering af 
GXN Innovation.

De fire virksomheder arbejder alle dedikeret med 
bæredygtighed på forskellig vis i deres projekter. 
Derfor var Fællestegnestuen et godt forum for at udvikle 
Circle House. Projektet opnår en mangefacetterethed af 
de parternes forskellige tilgange. Lige som den udviklede 
viden i projektet opnår en naturlig forankring i arbejdet på 
de individuelle tegnestuer.

Til udviklingen af projektet indgik desuden også MT 
Højgaard (entreprenører), Orbicon (ingeniører), Kingo 
Karlsen (nedrivere) og Aarhus Kommune i et nært 
samarbejde om udviklingen af design og løsninger.

Vandkunsten 

~ LENDAGER ARKITEKTER 

:1xn 

GXll 
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Model af Circle Houses byggesystem.
Billede © GXN
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Cirkulært Byggesystem

Axonometri af byggesystem Råhuset er modulbaseret. 
Inklusiv fundament bruges kun seks forskellige betonelementer. 
Facaden er monteret på beslag, som medvirker til hurtig 
montage-process, samt mulighed for adskillelse.

Betonelement
Mekanisk samling

Circle House består af adskillige byggesystemer, 
som vil kunne genbruges igen til andre byggerier 
og dermed beholde deres værdi.

0 
0 .................. @ 
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’Circle House og cirkulært byggeri i almindelighed er meget 
vigtigt og relevant lige nu, fordi vi ikke kan komme længere 
med de bæredygtighedsstrategier, vi har, som mest handler 
om energibesparelser. Nu skal vi også se på materialer 
og processer, som handler om, hvordan vi undgår affald i 
nedrivningssituationen. 

Det er det, vi forbereder os på med Circle House. 
Det er stadig det vigtigste for os som arkitekter, at det 
vi bygger, bliver opført for at bestå. Vi vil gerne gennem 
skønhed og funktionalitet, sikre at der ikke er nogen, der 
river de her huse ned, men det er en nødløsning, at hvis det 
nu skulle ske – og det gør det jo en gang imellem, så kan 
man skille det ad og genbruge materialerne.

Så cirkulært arkitektur er en sikring af materialernes 
energiindhold. Det kunne sagtens se ud, som arkitektur 
plejer at se ud, men når vi laver Circle House projektet, vil vi 
nok benytte lejligheden til at demonstrere, at det også kan 
se lidt anderledes ud.

Det er blandt andet sådan noget, som at du har synlige 
samlinger i stedet for skjulte samlinger. Og det kan du altså 
bruge som et arkitektonisk motiv til at udsmykke bygningen 
som en form for ornament eller smykke på bygningen. Men 
nu her i starten vil vi også gerne vise, at det har et specifikt 
arkitektonisk potentiale. Jeg tror, at skandinaverne er klar 
til at få genindført ornamentikken, hvis det bliver gjort på 
en smuk og stilren skandinavisk måde.’

— Søren Nielsen, 
Arkitekt, Partner, Vandkunsten

Circle House og æstetikken

Interview

‘Vi vil gerne gennem 
arkitektonisk skønhed 

og funktionalitet, sikre at 
vores bygninger består’.
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Closeup og oplevelse
— Kongebro-beslag og træfiberplade. facade

KONGEBRO BESLAG + TRÆFIBERPLADE

1:50
Oplevelse af udtrykket
Her ses 2+1 rækkehuset med træfiberplader, som 
er monteret med et skifer-beslag fra Kongebro, på 
hele facaden. Den bagvedliggende konstruktion 
udtrykkes gennem forskellige farver plader.

64

Closeup og oplevelse
— PE-tekstil og sinusplade. facade

PE-TEKSTIL / SINUSPLADE

1:50
Oplevelse af udtrykket
Her ses 2+1 rækkehuset med sinusplader på den 
tunge del af facaden og PE-tekstil på den lette del 
af facaden. 

56

Closeup og oplevelse
— Træ / stål, facade

TRÆ/STÅL

1:50
Oplevelse af udtrykket
Her ses 2+1 rækkehuset med stålplader på den 
tunge del af facaden og træ som fremstår gråt fra 
patinering, på den lette del.

60

Closeup og oplevelse
— Corten sinusplade. facade

COR-TEN SINUSPLADE

1:50
Oplevelse af udtrykket
Her ses 2+1 rækkehuset i et homogent udtryk 
hvor corten-farvede sinusplader bliver anvendt på 
hele facaden. Den bagvedliggende konstruktion 
udtrykkes i opdelingen af pladerne.

19
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Facadestudie: træ og stålplader. Facadestudie: Fibercementplader. Facadestudie: Bølgeplader og kunststof. Facadestudie: Cortenfarvede sinusplader.

Materialet kan være mange forskellige, det vigtige er blot 
hvordan det monteres på bygningen. Da det er systemet 
der er det afgørende, opnås stor arkitektonisk frihed for 
materialevalget i cirkulært byggeri.

I skitseforslaget er formaterne holdt enten så store (hel-
plader) eller så små (tegl eller brædder) som muligt så de 
har den højest mulige genanvendelsesværdi.

Herunder ses forskellige studier af hvordan facaderne 
for et cirkulært bygger kan se ud. En af fordelene ved 
facader designet for adskillelse er at de er nemmere at 
vedligeholde, personalisere og genanvende.

Facadekoncept for Circle House er en 
letfacade der sættes udenpå konstruktionen. 
Facadematerialet monteres med skruer eller 
beslag så materialerne bedst muligt kan 
genanvendes til en høj værdi.
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Siteplan skitse, skala1:750.
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2-plans rækkehus 90 m²

Introduktion til 
Circle H

ouse 

Boligtypologier

1-plans rækkehus 90 m² Punkthus stueetagePunkthus 2. sal

Rækkehusene 
2-plans rækkehusene er organiseret med entre, bad, 
spiseplads, køkken og stue i nederste plan. 
På 1. salen findes et stort og et lille soveværelse samt en 
lille stue/arbejdsplads.

Det er også muligt at disponere rummene anderledes, så 
man eksempelvis får to små værelser og en større stue 
eller to store værelser.

1-plans rækkehusene har en lignende disponering for 
entre, bad, spiseplads, køkken og stue. Med hensyn 
til værelserne er der frihed til at lave et stort og et lille 
værelse, to store eller fire små.

Stueetage 1. sal

Bebyggelsestypologierne er en blanding af 
rækkehuse i 2 og 3 etager og punkthuse i 5 
etager. Boligerne disponeres sammen 100 m2 
fællesfaciliteter på tværs af de tre typologier. 

De 60 boliger i Circle House fordeles som følger:
—   5 ét-rumsboliger à 30-35 m2.
—   5 to-rumsboliger à 70 m2.
—   10 fire-rumsboliger à 110 m2.
—   40 tre-rumsboliger à 90 m2.

Bebyggelsestætheden for grunden er på mellem 65% og 
80%. Circle House-byggeriet kommer til at bestå af 60 
almene boliger fordelt på 3 typologier.

Punkthusene
I punkthusene optages alle de anderledes lejlighedstyper, 
samt fællesfaciliteter. Alle boliger har adgang til fælles 
trappeopgang.

—   Ét-rumsboliger er indrettet med lille bad, køkken og 
spiseplads samt stue / soveniche.

—   To-rumsboliger er indrettet med bad, køkken, 
spiseplads, stue og et soveværelse - med mulighed for 
at lave et ekstra værelse i stedet for spiseplads.

—   Tre-rumsboliger er indrettet med bad, køkken/spisestue, 
samt to værelser med mulighed for at etablere et ekstra 
lille værelse.

—   Fire-rumsboligerer indrettet med bad, køkken, spiseplads 
samt et stort soveværelse og to små værelser.
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’Lendager Group er med i Circle House, fordi vi tror på 
partnerskaber i denne omstilling til cirkulær økonomi, og 
det er ekstremt vigtigt, at hele branchen omstiller sig og 
begynder at finde redskaber til at løse de udfordringer, der 
er, når vi skal lave et cirkulært byggeri. Derfor skal vi have 
hele værdikæden med og arbejde sammen på tværs for at 
skabe nye løsninger. 

Beboerne, der flytter ind i Circle House, kommer til at 
opleve en type arkitektur, som er en lille smule anderledes. 
Pludselig kan man se bygningens indre udenpå.
Man forstår, hvad den er sat sammen af. Typisk i dag flytter 
man ind i en bolig, som man ikke rigtig kan se, hvad er lavet 
af, og hvordan den er sat sammen. 

Det bliver anderledes i Circle House. Det vil sige, at 
konstruktioner, samlinger og installationer er blevet 
tydeliggjort og gjort æstetiske som en del af arkitekturen. 
Fordelen for brugerne i Circle House er, at husets 
fleksibilitet er tænkt som, at det kan varieres i størrelse, og 
at man relativ nemt kan komme til installationerne. 

Det vil sige, at hvis man ønsker at bygge et ekstra rum 
ind, eller at boligforeningen ønsker at ændre typen af 
sammensætningen af boliger – større eller mindre – er 
det en mulighed i stedet for at rive byggeriet ned, eller at 
byggeriet ender med at stå tomt. 

I Circle House tror jeg ikke på, at der er nogen ulemper, 
som sådan. Det kommer til at være en anderledes 
arkitektur – en anderledes oplevelse, at man kan se, hvad 
det er bygget af. Det skulle være den eneste ulempe, hvis 
man ikke synes, det er rart; at man har det bedre i et trygt, 
helt lukket og forseglet boligmiljø. Ellers er der ingen 
ulemper – tværtimod.’

— Anders Lendager, 
Arkitekt MAA, CEO Lendager Group

Hvordan oplever brugeren cirkulært byggeri?

Interview

’Fordelen for brugerne i 
Circle House er, at huset 
er tænkt fleksibelt og at 

det kan varieres’. 
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Introduktion til 
Circle H

ouse 

Definitioner af genanvendelse

Genanvendelse kan bruges som overordnet 
begreb, mens genbrug, genindvinding og 
genudnyttelse bruges til at præcisere, hvilken 
form der er tale om. 

Genbrug 
Genbrug betyder, at den samme ting eller genstand bruges 
til det samme formål mere end én gang. Genbrug medfører, 
at der sker et direkte genbrug af et produkt, hvor både 
råvarerne og den energi, der er anvendt i fremstillingen af 
produktet, bevares. 

Genindvinding 
Genindvinding bruges til at beskrive processen, hvor affald 
benyttes sammen med nye råvarer enten til at fremstille det 
samme produkt, som i første omgang genererede affaldet, 
eller til at fremstille et helt andet produkt. 

Genudnyttelse genindvinder også affald som et led i en 
ny produktion, men i lavere grad, end det er tilfældet ved 
genindvinding. Genudnyttelse betyder, at affald indgår i 
produktion af et produkt, men hvor affaldets oprindelige 
egenskaber ikke udnyttes i særlig høj grad. 

Genudnyttelse

Eksempel: Glasskår anvendes til 
at fremstille nye flasker (samme 
produkt) eller isoleringsmateriale 
(nyt produkt). 

Eksempel: Flasker indsamles, sorteres, skylles og fyldes igen.

Eksempel: Glasskår bruges sammen 
med andre affaldsprodukter til 
forbrændingsslagge, der anvendes 
som erstatning for grus og sand til 
bundsikring ved vejbygning.

’Det er tid til handling og en gentænkning 
af vores forretningsmodeller og 
velfærdssamfund ud fra følgende formel: 
Reduce. Reuse. Recycle. Rethink’.

— Flemming Besenbacher, Formand for Advisory Board for cirkulær økonomi
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Forretning
og lovgivning

Cirkulær Økonomi handler om sund fornuft og 
om at tænke sig om når man designer. 
Hvis designet muliggør at produkterne kan 
adskilles og genanvendes er de ønomiske 
potentialer store. 

I 2015 offentliggjorde Ellen MacArthur 
Foundation sammen McKinsey Center for 
Business and Environment og Miljøstyrelsen 
rapporten ‘Delivering the circular economy: a 
toolkit for policymakers’. Rapporten har Danmark 
som pilot case study og beregninger viser at 
en af de brancher hvor der er størst potentiel 
gevinst er i byggeindustrien.

Billede © GXN
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Fra en linear økonomi til cirkulær økonomi. 
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Forretningm
odeller

og lovgivning

1 Global footprint network (footprintnetwork.org). 
2 Population Reference Bureau (pbr.org).

Det er ikke kun en teknisk udfordring, der mangler i dag også 
nogle af de led i byggeriets værdikæde, der er nødvendige 
for, at materialerne kan recirkuleres. Producenterne tager kun 
i få tilfælde deres brugte produkter tilbage, så de kan sælges 
på ny. Leasing, som kendes fra blandt andet bilmarkedet, er 
endnu ikke udviklet til byggeriet. 

Hvis cirkulært byggeri skal tage fart i Danmark er der 
derfor behov for at forny og gentænke de traditionelle 
forretningsmodeller i branchen og sørge for, at lovgivningen 
understøtter genbrug. Circle House undersøger disse 
udfordringer og svarer gennem at analyserer et projekt i alles 
dets værdikæder; forretningsmodeller, businesscases og 
rammevilkår. Alle resultater og erkendelser deles gennem en 
bred diskussion om cirkulært byggeri i hele branchen.

Nye forretningsmuligheder for danske virksomheder
En af de største aktører når det gælder udbredelsen af 
cirkulær Økonomi er Ellen MacArthur Foundation. 
Denne fond har lavet et omfattende casestudy af de 
økonomiske potentialer for Danmark som cirkulær økonomi 3.

Beregningerne i rapporten viser at hvis cirkulær økonomi 
implementeres i byggeindustrien vil der frem mod 2035 vil 
være et samlet økonomisk potentiale på omkring € 7,75 
milliarder årligt.

—   € 3,4 milliarder i industrialiseret produktion og 3D print 
af bygningsmoduler. 

—   € 1 milliard i genbrug og højværdigenanvendelse af 
komponenter og materialer.

—   € 2,3 milliarder i deling af funktioner og multibrug af 
bygninger.

Fra Lineær til Cirkulær Økonomi 
I Danmark står byggesektoren for 1/3 af den samlede 
affaldsmængde og globalt for omkring1/3 af den samlede 
CO2-udledning. En af årsagerne til dette er at den 
økonomiske model som styre byggeriet i dag er lineær. 
Konkret betyder det at råstoffer til materialer udvindes, 
byggekomponenter fremstilles som efterfølgende anvendes 
i bygninger, for så til sidst at ende som byggeaffald.

Med den hastighed vi i dag forbruger jordens ressourcer, 
betyder det at vi på mindre end otte måneder har opbrugt 
klodens fornyelige ressourcer for ét år 1. I løbet af de 
næste 40 år vil verdens befolkning stige fra 7 milliarder til 
cirka 10 milliarder 2. Dette betyder at verdens forbrug vil 
kræve tre gange flere ressourcer, end vi kan producere 
med mindre vi genbruger ressourcerne.

En mulig løsning på denne enorme udfordring kan være at 
omstille denne lineære økonomi til en cirkulær økonomi. 
Dette betyder at i stedet for at afbrænde eller deponere 
materialer, når de har være brugt, eksempelvis et gulv, 
vægge eller lofter, så skal de let kunne genanvendes og 
uden at deres værdi forringes.

Overgangen til cirkulært byggeri indebærer blandt andet, 
at produkter skal produceres, så de kan skilles ad de 
forskellige materialer. 

Hvad er Cirkulær Økonomi? 

3 Potential For Denmark As A Circular Economy - A Case Study From: Delivering 
The Circular Economy – A Toolkit For Policy Makers (ellenmacarthurfoundation.org).
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Maersk Triple E Klasse containerskib er fremstillet med henblik på genanvendelse af materialerne.

Billede © Maersk Line
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Forretningm
odeller

og lovgivning

Dansk beton arbejder på at bruge nedknust beton fra nedrivning i ny beton. I dag er 
den gængse genanvendelse af beton som bærelag under veje. Ved at producere ny 
beton med tilslag af nedknust beton opnås en bedre genanvendelse.

Fem forretningsmodeller baseret på 
cirkulære principper

Forretningsmodel 1: Cirkulær forsyningskæde
I en forretningsmodel, der er baseret på en cirkulær 
forsyningskæde, består alle dele af produkterne af 
genanvendelige ressourcer.

Det vil sige, at produkternes enkeltdele kan skilles ad, 
spores og bruges igen. Cirkulariteten er først komplet, når 
produkterne efter endt brug indgår i et nyt kredsløb enten 
i egen produktion eller videresolgt og genanvendt til nye 
formål af andre virksomheder. 

Cirkulariteten sikrer på den måde, at materialer, der ellers 
var blevet til affald, fortsat har en værdi som handelsvare 
eller som ’gratis’ materialer i egen produktion.

Maersk Line
Maersk Line er en af de virksomheder, der er gået i gang 
med at etablere en cirkulær forsyningskæde. Til en serie 
nye skibe har virksomheden udviklet et digitalt Cradle 
to Cradle® materialepas, hvor 95% af skibets materialer 
dokumenteres.

Det betyder, at de enkelte skibsdele let kan gen-bruges 
af Maersk eller andre, når skibet en dag tages ud af 
drift. Cradle to Cradle® mærket garanterer, at de enkelte 
materialer har den renhed, der er nødvendig for, at stålet er 
genanvendeligt. 

På den måde har Maersk garderet sig mod stigende 
stålpriser. Retter vi perspektivet lidt bredere ud end i bygge 
og anlægsbranchen, er shippingvirksomheden Maersk 
Line et godt eksempel på en meget etableret virksomhed, 
der med små skridt omstiller forretningen til en mere 
bæredygtig kurs. 

Maersk Line har forpligtet sig til at være ledende indenfor 
bæredygtig shipping og tilbyder på nuværende tidspunkt 
shipping med det laveste CO2-udslip i branchen. Målet for 
2020 er at reducere Maersk Lines totale CO2-udledning pr. 
håndteret container med 60%. 

Et væsentligt skridt for Maersk Line på 
bæredygtighedsagendaen er en bedre udnyttelse af 
råmaterialer, og derfor introducerer Maersk Line et digitalt 
materialepas i deres produktion som det første skridt mod 
en cirkulær forsyningskæde.

Cradle to Cradle® er et registreret varemærke af MBDC, LLC.
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Gamle Mursten indhenter, renser og gensælger brugte mursten. 
De har skabt en forretning baseret på genbrug af byggematerialer, og har selv 
udviklet teknologien til rensningen.

Forretningsmodel 2: Genindvinding og genbrug
I en forretningsmodel, der er baseret på genbrug eller 
genindvinding, udnytter virksomheder egne eller andres 
produkter eller ressourcer og sælger dem på ny.

Et eksempel på sådan en forretning er Gamle Mursten, der 
renser brugte mursten (ca. 6.000 i timen), så de kan sælges 
og bruges på ny. Virksomheden har som de første i Danmark 
fået et genbrugt byggemateriale CE-mærket og dermed 
dokumenteret dets ydeevne. 

Alle nye mursten skal CE-mærkes, men det har hidtil ikke 
været muligt for genbrugte mursten, da der har manglet en 
standard og metodebeskrivelse for dette.
Det gør der ikke længere. Gamle Mursten havde i 2016 en 
overskudsgrad på 28%. 

Beregninger fra Miljøministeriet viser, at det årlige 
markedspotentiale for genbrugte mursten er 47 millioner 
mursten svarende til 12% af det samlede marked.
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Gamle Mursten 
Gamle Mursten bygger på tankegangen om, at det er 
ærgerligt at smide de gamle mursten ud. Om etableringen 
af virksomheden fortæller han, fortæller direktør i Gamle 
Mursten, Claus Juul Nielsen at han kastede sig ud i opgaven 
uden forinden at have udarbejdet en business case på 
markedspotentiale, lønsomhed, skalérbarhed etc., men med 
udgangspunkt i, at det var en forretningsidé, de blev nødt til at 
prøve af.

Den største barriere for et øget genbrug af mursten er en 
certificering, der sikrer garantien og kvaliteten af murstenene 
brugte byggematerialer er nemlig ikke omfattet af reglerne 
om CE-mærkning, som nye materialer er det. Som de første 
i Europa har Gamle Mursten gennem en ETA-certificering 
opnået at kunne CE-mærke deres produkter.

En række tests har påvist, at Gamle Mursten leverer 
genbrugsmursten, der kvalitetsmæssigt er identisk 
med nyproducerede mursten og virksomhedens 
forretningsmæssige fordel er at kunne skabe værdi 
for deres kunder med bæredygtige løsninger, der 
imødekommer nutidens miljømæssige udfordringer. 

Testresultater fra Teknologisk Institut viser, at genbrugte 
mursten kan klare opmuring og nedbrydning flere gange. 
Faktisk er genanvendelses procent en helt oppe på mellem 
61% og 82% afhængigt af styrken i mørtlen.

’Vi startede Gamle Mursten på baggrund 
af en sund og fornuftig tankegang – 
nemlig, at princippet for genanvendelse 
har været brugt i over 100 år, og at det 
giver værdi på alle punkter ikke at smide 
de gamle mursten ud’.

 — Claus Juul Nielsen, Direktør, Gamle Mursten
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Forretningm
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og lovgivning

Brummen Rådhus, i den hollandske by Brummen, er designet til adskillelse. 
Konceptet bag rådhuset er, at 90% af alle materialer i tilbygningen fra 2013 kan 
anvendes igen, når den skilles ad. 

Forretningsmodel 3: Forlængelse af produktets levetid
En forretningsmodel, der baserer sig på at forlænge 
produktets levetid, fokuserer på at fastholde produktets 
oprindelige økonomiske værdi længst muligt. Det kan for 
eksempel være ved at: 

—   Renovere brugte produkter med henblik på videresalg.
—   Tilbagetage produkter med henblik på videresalg.
—   Opgradere allerede producerede materialer.
—   Reparere produkter.

Eksempler på denne forretningsmodel findes oftest 
blandt produkter i den høje prisklasse, hvor services, 
tilsyn eller reparation er en del af det, forbrugeren køber. 
Forretningsmodellen ligger i værdien af de ekstraydelser, som 
virksomheden kan sælge for at få produktet til at fungere i sin 
oprindelige form til størst mulig værdi længst muligt.

Brummen Town Hall 
Som ét af de eneste lande er Holland på regionalt plan 
ved at indføre regulering til fordel for et cirkulært byggeri. 
Brummen Town Hall er ét eksempel på, at bygninger 
designes og bygges til senere adskillelse og genanvendelse 
af byggematerialer.

Rådhuset i den hollandske by Brummen er blevet 
verdenskendt som et succesfuldt eksempel på cirkulært 
byggeri, der er designet til adskillelse. Konceptet bag 
rådhuset er, at 90% af alle materialer i tilbygningen fra 2013 
kan anvendes igen, når den skilles ad. 

Rådhuset i Brummen er opført med solide træsøjler i 
den bærende konstruktion. Og i stedet for at støbe et 
fundament i beton, er det skabt af løse sten, der er samlet 
af et metalgitter. På den måde er det muligt at holde jern og 
sten for sig, når huset skal rives ned, og materialerne bliver 
lettere at genanvende. 

Det har krævet en transparent designtilgang at udarbejde 
materialer, der kan skilles ad og bruges én til én i nye 
byggerier uden behov for bearbejdning eller væsentlig 
værdiforringelse inden genanvendelse. Hos Brakel, 
en materialeproducenterne i projektet, oplever de, at 
bæredygtige projekter skaber omsætning, og design for 
adskillelse og den bæredygtige profil passer godt til den 
virksomhed, som Brakel gerne vil være.

’Projekter, som Brummens rådhus, 
kræver et tæt samarbejde mellem os, 
arkitekten og ingeniøren, så vi er sikre på 
at tilpasse løsningerne sådan, at de kan 
bruges efterfølgende’.

 — Mark Giller, Country Manager, Brakel
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Loop Rocks har etableret en deleplatform i form af en virtuel markedsplads til køb 
og salg af byggematerialer. Loop Rocks er en udspringer af NCC, der har etableret 
deres cirkulære start-up som en selvstændig forretning.

Forretningsmodel 4: Deleplatform
Det særlige ved deleplatformen som forretningsmodel 
er, at forretningen ligger i at dele produkter og aktiviteter. 
Modellen bygger på at leje, bytte eller udveksle varer og 
aktiviteter, så flere får glæde af den samme ressource, 
som derved udnyttes bedre. Deleplatformen forbinder 
produktejer med virksomheder eller personer, der gerne vil 
bruge produktet.

Forretningsmodellen er kendt fra tjenester som Uber og 
Airbnb, og i byggebranchen er Loop Rocks et eksempel. 
Det er en platform, NCC har udviklet, hvor virksomheder via 
en app kan udveksle byggematerialer. Platformen forbinder 
over 1.500 byggepladser i Danmark og i Sverige. 

I Danmark havde NCC bare tre måneder efter lanceringen 600 
kunder på platformen, i Sverige kommer der 100 nye kunder 
til om dagen. Appen er gratis, og NCC’s forretningsmodel 
er at sælge serviceydelser, der er knyttet til udvekslingen af 
byggematerialerne, for eksempel transport. 
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NCC Loop Rocks
Som et led i deres seneste overordnede strategi har NCC 
formuleret en række forretningsidéer, der har til formål at 
forbedre NCC’s forretning. På top 10 over disse idéer lå 
etablering af en deleplatform til materialehåndtering. 

Sådan startede Loop Rocks, der i dag er konstrueret som 
en start-up i NCC, og som skal hjælpe NCC og resten af 
branchen på vej mod en mere bæredygtig og effektiv 
bygge og anlægsindustri i fremtiden.

Formålet med at drive Loop Rocks udenfor kerneforretningen 
er at imødekomme strukturelle udfordringer og samtidig 
anerkende, at agilitet og radikal innovation kræver en særlig 
kultur og ledelsesmodel.

Den virtuelle markedsplads har til formål at matche udbud 
og efterspørgsel og derved opnå en mere bæredygtig og 
effektiv håndtering af byggematerialer i branchen generelt. 

Konceptet har altså en tydelig værdiskabelse; 
virksomhederne vil naturligt sænke omkostningerne 
på materialer, transport med videre og vil på den måde 
mindske miljøbelastningen gennem lavere CO2 -udledning 
og udvinding af færre råstoffer– samtidig med, at kunderne 
opnår lavere priser og et mere effektivt marked. 

’Vi så nogle oplagte muligheder 
for at forbedre byggeindustriens 
materialehåndtering og gøre det mere 
effektivt, og så viste alle analyser, at 
efterspørgslen for bæredygtige løsninger 
kun vil være stigende i fremtiden’.

— Carl Zide, Head of Loop Rocks
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Atlas tilbyder industrielle virksomheder at købe trykluft til virksomhedens 
produktion. Atlas Copco leverer dermed alt det nødvendige udstyr og håndterer 
al installation, vedligeholdelse og udskiftning gennem kontraktens løbetid.

Forretningsmodel 5: Produkt som en service
Et eksempel på denne forretningsmodel er Philips 
Lightning, hvor kunden køber belysning i stedet for at købe 
lamper. Philips ejer produktet og lamperne og leverer en 
aftalt performance til kunden, for eksempel målt i lystimer 
og kvalitet. Denne model vil anspore Philips til at forlænge 
produktets levetid, effektivisere driften og dermed 
minimere sit træk på ressourcerne.

Modellen gør det muligt for producenten at forlænge 
produktets levetid, ændre dets formål over tid eller tilpasse 
det nye målgrupper alt sammen ressourceoptimerende. 
Produkt som service kan dække over:

—   Pay-per-use, hvor kunden betaler for den eksakte brug 
af produktet.

—   Leasing, hvor man aftaler retten til et produkt i en 
defineret periode.

—   Udlejning, hvor kunden har retten til produktet i en ofte 
kortere periode.

—   Performance arrangement, hvor kunden køber en 
bestemt produktydelse.

Philips Lightning
I belysningsbranchen fungerer de lineære 
forretningsmodeller således, at en kunde køber en lampe, 
og når den går i stykker, smides den ud og erstattes af 
en ny lampe. Kombineret med, at belysning udgør hele 
40% af industriens energiforbrug, formulerede Philips 
Lighting en ambition om at gøre den oprindelige, lineære 
forretningsmodel smartere.

Philips Lighting introducerede deres Circular Lighting 
koncept i 2012. Philips Circular Lighting er designet ud 
fra princippet om, atforretningsmodellen skal reducere 
energiforbruget og samtidig tillade en genopbygning og 
vedligeholdelse af belysningssystemet og materialerne.

Philips Circular Lightings forretningsmodel adskiller sig 
fra konkurrenternes ved, at modellen bygger på leasing. 
De tilbyder belysning i en produkt/servicekombination, 
der omfatter fremstilling, installation, vedligeholdelse 
og genanvendelse af belysningsudstyr det vil sige hele 
værdikæden i belysningen.
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’Cirkulært byggeri er en del af den cirkulære økonomi.  
Cirkulært byggeri og cirkulær økonomi vil sige, at man tænker 
genanvendelse og ressourcer ind allerede i det øjeblik, man 
producerer tingene fra starten. Lad være med at smelte 
stålsøjlen om, hvis vi kan genbruge den i sin helhed. 

Lad være med at knuse betonsøjlen, hvis vi kan genbruge den i 
sin helhed. Det er kvikessensen i cirkulær økonomi. 
Projekt Circle House er vigtigt, fordi det bliver demonstrator i 
en til en, der viser, at man rent faktisk kan bygge bygninger af 
elementer, som kan have et andet og tredje liv uden at blive 
degenereret, og vi vil også med Circle House kunne vise, at et 
hus som Circle House vil have en større fleksibilitet end andre 
huse. 

Det vil være nemmere for boligselskabet at ombygge 
lejligheder, der er designet for adskillelse, således at man kan 
tage tingene fra hinanden og genbruge. Cirkulært byggeri vil 
blive en god forretning på sigt. 

Det er ikke en god forretning lige nu, men det vil blive en 
god forretning på sigt, fordi når tilgangen til ressourcer 
bliver begrænset, vil ressourcer blive stadig dyrere, og 
så vil de virksomheder, som bedst muligt forstår at øge 
ressourceproduktiviteten, hvis man vil – altså, hvor meget 
man får ud af ressourcerne i forhold til, hvor meget man 
putter ind, det vil være de virksomheder, som vil få en 
konkurrencefordel gående fremad.

Byggebranchen bruger 40% af verdens materialer og 
genererer 35% af verdens affald, så vi er ret sikre på, at hvis 
vi ikke selv finder løsninger, bliver de pålagt fra politisk side. 
Enten kommer industrien selv med løsningerne, det tror vi 
bliver en del af driverne, fordi vi faktisk kan vise forretningen i 
cirkulær økonomi. Vi tror også, at der kommer mere og mere 
politisk pres for, at man er nødt til at gøre tingene på en anden 
måde, det bliver en anden væsentlig driver’.

— John Sommer,
 Strategi-og Udviklingsdirektør, MT Højgaard 

Circle House og økonomien

Interview

’Cirkulær økonomi handler 
ikke kun om genbrug af 
volumen, men også om 

genbrug af værdi’.
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Trends og scenarier

I byggeriet ses en række trends og scenarier, 
der forventes at få afgørende betydning 
for de muligheder, cirkulært byggeri som 
forretningsområde vil have i fremtiden.

Præfabrikation, nye samarbejdsmodeller og 
digitalisering vurderes at være tre af de mest 
betydningsfulde trends for byggeriet. 

Mens lovgivning, nye aktører og branchen er 
scenarier der kan omstille industrien.

Ved at indgå partnerskaber i byggeriet fra starten af et 
projekt opsamles innovationer og forbedringsforslag 
tidligt i processen. Det kan i en cirkulær kontekst kan lede 
til løsninger, hvor der er en højere grad af genanvendelse 
af byggematerialer, og derudover sikre en integration af 
materialepas og modularitet.

Nye samarbejdsmodeller

Præfabrikation
I modulært byggeri præfabrikeres større 
bygningselementer, typisk hele rum, off-site i moduler, som 
efterfølgende samles on-site. 
Præfabrikerede modulbyggerier tænkes i højere og højere 
grad også som byggerier, der kan justeres over tid, så 
bygninger i deres levetid kan tilpasses ændrede behov og 
levevilkår for dem, der anvender byggeriet. 

Digitalisering
Digitalisering har i flere år været en megatrend på globalt 
plan, også for byggeriet. På værktøjs- og datasiden af 
branchen forventes det, at der vil ske en række centrale 
ændringer. Især tre teknologier, Building Information 
Modelling (BIM), Big Data og Internet of Things (IoT), 
forventes på kort sigt at få betydelig indflydelse.

På den måde påvirkes også mulighederne for cirkulært 
byggeri, idet moduler af byggerier på sigt vil kunne 
genanvendes i ombygninger eller konstruktion af nye 
bygninger, hvor modulernes funktion passer. Herved kan en 
langt større del af værdien i det oprindelige præfabrikerede 
modul bibeholdes.
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Omstillingen til cirkulært byggeri er kun et 
spørgsmål om tid, og om hvorvidt den vil blive 
drevet af branchen selv, af udefrakommende 
krav eller af nye konkurrenter. 

En række kolde facts viser, at vi under alle omstændigheder 
er nødt til at forlade den lineære måde at producere på. 

—   I dag tager det naturen halvandet år at udvikle, hvad vi 
globalt forbruger på et år. Hvis alle verdens indbyggere 
havde ’et europæisk for-brug’, skulle vi have tre 
jordkloder til rådighed.

—   Den globale middelklasse er i dag på omkring to 
milliarder mennesker i 2050 forventes den at tælle fem 
milliarder købedygtige forbrugere.

—   Det får samtidig affaldsmængderne til at vokse. 
Byggesektoren står allerede i dag for en stor del af 
verdens samlede globale affaldsproduktion  i Danmark 
er andelen 35%.

—   Og bygges det skal der: Prognoser for byggeriet viser, 
at 60% af den bygningsmasse, der vil findes i 2050, 
endnu ikke er bygget. 

Vores produktion og forbrug kan med andre ord ikke 
fortsætte med at opbruge ressourcer og generere affald 
som nu. Groft sagt vil omstillingen til cirkulært byggeri 
kunne forløbe på tre måder:

— Scenarie 1:  Lovgivning tvinger branchen til omstilling.

— Scenarie 2:  Nye aktører udfordrer og flytter markedet.

— Scenarie 3:  Branchens virksomheder omstiller sig, inden 
de to andre scenarier presser dem til det. 

Det mest sandsynlige er en kombination af alle tre 
scenarier. Spillerummet for branchens virksomheder 
bestemmes af, hvor hurtigt de kommer med, og dermed 
hvor velforberedte de er på skrappere lovgivning og nye 
typer af konkurrenter.
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Generel cirkulær værdikæde for byggeriet.
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Scenarie 1
Lovgivningen tvinger branchen til omstilling
Cirkulær økonomi er integreret i rigtig mange af både 
Danmarks og EU’s politikområder. Der udarbejdes 
vækststrategier, affaldsplaner og ressourceoptimeringstiltag, 
som med såvel pisk som gulerod skal anspore private og 
offentlige virksomheder til at genanvende materialer og 
forlænge produkters levetid. 

I 2014 vedtog Folketinget en ressourceplan 
for affaldshånd-tering. I 2015 vedtog EU-
Kommissionen en handlingsplan med det formål 
at skabe et retsgrundlag for udvikling af cirkulær 
økonomi. 

Den danske regering har indarbejdet cirkulær økonomi i 
vækstudspil og nedsatte i 2016 et advisory board, som i 
2017 levereden handlingsplan, der blandt andet foreslår, at 
Bygningsreglementet tilpasses cirkulær økonomi. 

Alt tyder på, at genanvendelse og ressourceoptimering bliver 
et stadig stærkere krav i reguleringen af branchen de næste 
fem til ti år.I lande som Finland og Holland er lovgivningen 
allerede betydeligt skrappere end i Danmark; at fremme 
cirkulær økonomi er et strategisk mål for begge nationer.

Scenarie 3
Branchens virksomheder omstiller sig, inden de to andre 
scenarier presser dem til det
Ingen virksomheder ønsker at blive taget på sengenhverken 
af skærpede lovgivningskrav eller nye konkurrenter. 
Endnu har byggebranchens virksomheder muligheden for i 
tide at udvikle nye produkter og forretningsmodeller. 

Projekt Circle House er ét eksempel på, hvordan en lang 
række virksomheder fornyr deres produkter, udvikler deres 
forretning og kommer på forkant med de nye krav og 
muligheder, en cirkulær byggeindustri vil rumme for dem. 

I dette tredje scenarie vil vi se mange flere af den slags 
samarbejdsprojekter, hvor virksomheder i branchen og 
på tværs af brancher sammen finder og afprøver nye 
løsninger, der sender brugte byggematerialer videre til 
anvendelse i nye produkter og kredsløb. 

Scenarie 2
Nye aktører udfordrer og flytter markedet
Det er svært at forudsige med sikkerhed, hvilke typer 
af aktører der ville kunne udfordre de eksisterende 
byggevirksomheder med cirkulære løsninger. Men på mange 
andre markeder har nye spillere formået at skabe endog store 
omvæltninger på kort tid. 

Hotelbranchen har oplevet, at Air-bnb’s facilitering af turisters 
adgang til private boliger har sænket efterspørgslen efter 
og priserne på hotelværelser i en lang række europæiske 
byer. I taxabranchen, hvor Uber formidler private biler til 
persontransport, er de traditionelle firmaer pressede. 

Forretningm
odeller

og lovgivning

I begge tilfælde udfordrer helt nye aktører brancherne 
ved at tilbyde løsninger, som smart udnytter eksisterende 
ressourcer til nye kommercielle formål via brugervenlige 
digitale platforme.
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’Det overordnede mål med Circle House er at skabe et 
dansk byggeri, der arbejder efter den cirkulære økonomis 
principper. Det mål forfølger vi, ved at opføre et byggeri, 
der er det første af sin slags, og ved at dele den viden, 
som projektet har udviklet, med brancheorganisationer, 
virksomheder og politiske beslutningstagere.

Et projekt som Circle House er vigtigt for at konkretisere, 
hvad det vil sige at bygge efter cirkulære principper. 
Projektet kan være med til at konkretisere både den danske 
regerings og EU’s handlingsplaner på området.

I projektet har vi undersøgt, hvordan vi skal vi bygge 
anderledes, for at byggeelementer og materialer kan 
genbruges til højst mulig værdi. Vi har undersøgt, hvad 
det kræver af de lovgivningsmæssige rammevilkår, hvis 
byggesektoren skal omstilles, og hvordan byggeriets 
forretningsmodeller skal ændres. I Circle House har ca. 
30 virksomheder fra hele værdikæden været involveret: 
Det vil sige arkitekter, ingeniører, entreprenører og 
materialeproducenter. Værdien i projektet ligger 
ikke mindst i denne brede kreds af virksomheder og 
deres involvering. Dels fordi løsningerne ofte findes i 
samarbejdet mellem flere virksomheder, og dels fordi 
virksomhederne hver især har mulighed for at beslutte, at 
de fra i morgen også vil tilbyde cirkulære løsninger. 
Og så er branchen allerede et skridt længere.

Circle House projektet kommer ikke med færdige løsninger. 
Vi kommer med forslag, der forhåbentlig kan føre Danmark 
nogle skridt længere ad vejen mod den cirkulære økonomi’.

— Tine Lange, 
Grundlægger, Responsible Assets

Rådgiver for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

Interview

Hvordan udvikler vi branchen?

’Partnerskaber mellem mange 
virksomheder er afgørende, fordi 

de bedste løsninger ofte ligger i et 
samspil mellem flere virksomheder’.
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Lovgivning 

Der er ikke i lovgivningen egentlige hindringer 
for at bygge cirkulært. Det konkluderer en 
analyse, som Horten Advokatselskab og 
Lauritzen Advising har udarbejdet for projekt 
Circle House. 

Både udbuds- og byggelov gør det muligt at bygge med 
genbrugte materialer, og så byggeprodukter og byggerier 
kan skilles ad. Analysen konkluderer dog samtidig, at der er en 
række de facto barrierer i regelværket, som først og fremmest 
skyldes, at lovgivningen ikke tilskynder til cirkulært byggeri. 

Lovgivning Barrierer Løsninger

Udbudslov  

Almenboliglov

Byggeloven

Bygningsreglementet  2015

Byggevare-forordningen

AB92, ABT93, ABR89

Affaldsbekendtgørelsen og 
restproduktionsbekendtgørelsen

—   Tildelingskriterier vægter ofte laveste pris.

—   Rammebeløb for anlæg kan ikke hæves, hvis 
driften kan billiggøres ved cirkulære løsninger.

—   Mangler krav om begrænsning af 
ressourceforbrug og spild samt om genbrugte 
byggematerialer.

—   Mangler krav om begrænsning af 
ressourceforbrug og spild samt om genbrugte 
byggematerialer.

—   Genbrugte materialer er svære at CE-deklarere – 
eller deklarere på anden vis.

—   Ansvar for fremtidig genbrug af byggematerialer 
kan ikke placeres.

—   Usikkerhed om fremtidig genanvendelse af 
cirkulære byggematerialer.

De væsentligste af disse de facto barrierer er:
—   At totaløkonomiske hensyn fylder lidt i eksisterende udbud 

af byggeri. Lovgivningen muliggør totaløkonomiske hensyn, 
men kræver dem ikke.

—   At det er svært at deklarere brugte byggematerialers 
ydeevne, indhold og holdbarhed.

—   At der er for få krav om ressourceoptimering i lovgivningen.

Analysen gennemgår relevante love i forhold til, hvor de bremser 
udviklingen af et cirkulært byggeri, og hvordan de vil kunne 
justeres for i stedet at skubbe på den cirkulære udvikling.

—  Krav om totaløkonomiske hensyn.

—   Mulighed for at hæve rammebeløb for anlæg, hvis 
besparelser på drift gennem cirkulære løsninger 
kan dokumenteres.

—   Krav om dokumentation af ressourceforbrug og 
anvendelse af genbrugte ressourcer.

—    Krav om anvendelse af genbrugte ressourcer.
—   Krav om kortlægning af materialer samt plan for 

nedtagelse og design-for-adskillelse.

—   Lette muligheden for at CE-deklarere brugte 
byggematerialer – eller deklarere på anden vis.

—   Udarbejdelse af særlige forældelsesregler for 
cirkulært byggeri.

— Udvikling af nye forsikringsordninger.

—  Krav om optimal nyttiggørelse af byggematerialer.





Brugscykler

Kapitlet præsenterer beskriver en lang række 
cirkulære produkter og tiltag det er muligt at 
implementerer i byggeri allerede nu.

Kapitlet er bygget op omkring bygningens brug 
cykler. Det er fundamentalt at designe så de 
forskellige lag ikke overlapper hinanden og 
dermed forhindrer adskillelse og genbrug.

—   Ting 0-5 år.
—   Inventar 5-15 år.
—   Installationer 15-25 år.
—   Facade 25-50 år.
—   Råhus 50-100 år.

Billede © GXN
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Circle House udstilling på Building Green
Billede © GXN
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Stuff 0-8 years

5-15 years

15-25 years

35-50 years
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Space Plan

Services

Skin

Structure

Site
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Hvad indeholder kapitlet?

Ting 0-5 år

Råhus 50-100 år

Facade 25-50 år

Inventar 5-15 år

Installationer 15-25 år

Brugscykler
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Miljøgevinst

Ved at bruge Mosa tæppefliser som kan 
genanvendes, opnåes en CO2 besparelse på 66% 
med antagelse af at 100% af tæppets materialer 
kan genanvendes. 

Beregningen er baseret på én genanvendelse 
af produktet. Ved yderligere genanvendelser 
forøges den procentvise-effekt af miljøgevinsten. 

Resultatet er baseret på Life Cycle Assessment 
(LCA) og Environmental Product Declaration 
(EPD) data. Beregningen er foretaget af Statens 
Byggeforskningsinstitut (SBi).

METODE

CASE

66%  
Tæppefliser

co2



Brugscyklus 

— Ting
De ting, vi bringer ind i vores bygninger; møbler, gardiner, lamper, etc., har en meget kort 
livscyklus og udskiftes jævnligt, for eksempel så de matcher årstidens farver. 
Ting bør derfor overvejes i forhold til bygningens samlede ressourceforbrug, så de er så 
cirkulærer som muligt og ikke hindrer fleksibiliteten og genanvendelsen.

0-5
år
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’Tarkett er verdens tredjestørste producent af gulv og vi 
producerer alle typer af gulv i eget regi på nær keramiske 
fliser. I forbindelse med Circle House taler vi dels om trægulve, 
men også om tæppefliser og tæpper. De tæpper som vi 
leverer i dag, bliver produceret af vores fabrikker i Holland og 
Belgien, der hedder Desso. Et gulvtæppe produceret efter 
cirkulære principper er et tæppe, som kan returneres, hvor 
garnet bliver til nyt garn igen, og bagsiden går direkte ind i 
vores produktion igen og blive til nye bagsider. 

Årsagen til, at vi er med i Circle House er dels selvfølgelig 
fordi, det er et vigtigt projekt i forhold til endnu engang 
at få fokus på det cirkulære tankesæt inden for 
byggeindustrien, men også fordi det ikke bare er en tegning 
på et papir, der er faktisk et projekt i den anden ende. En 
bygning, der skal opføres ud fra det, vi udvikler og kommer 
frem til gennem hele projektet. 

Det, vi får ud af at være med i Circle House, er blandt 
andet partnerskaber på tværs af branchen, at lære 
mere om andre brancher, som beskæftiger sig dels 
med byggebranchen. Vi ser i dag, at en af vores 
hovedleverandører til vores bagside er den hollandske 
vandindustri, som vi jo aldrig havde drømt om skulle blive 
underleverandør til os på en tæppebagside.

At tænke cirkulært og producere cirkulære produkter 
er helt klart en god forretning. For os har det betydet, 
at markedet i dag efterspørger produkter, der kan 
recirkuleres. 

Da vi certificerer ud fra Cradle to Cradle®, hvor kravene er 
selvfølgelig recirkulering, men også at det skal bestå af 
positivt definerede produkter, så det bidrager til et sundere 
indeklima, gør også, at flere og flere efterspørger det’.

— Michael Aastrup, 
Direktør, Tarkett

Gulvsystemer som en del af en cirkulær proces

Interview

’Cirkulær økonomi har for 
os betydet, at markedet i 

dag efterspørger produkter, 
der kan recirkuleres’. 
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Forestil dig at dine gulve var sat sammen ved 
hjælp af et simpelt kliksystem, der gør det muligt 
for dig let at udskifte dele af gulvet, genbruge det 
eller tage det med dig når man flytter.

Nye forretningsmodeller

Cirkulær økonomi i alle produktionsled

Limfri løsning der giver mening
En af verdens absolut førende gulvproducenter Tarkett 
anvender et såkaldt ’Click System’ til deres trægulve, 
laminat og LVT click gulve. En unik men meget simpel 
samlingsløsning gør det muligt for forbrugeren nemt, at 
samle og skille gulvet ad. Et system der i stigende grad 
bliver anvendt til gulvløsninger. Samlingen kræver intet lim 
eller andre befæstigelsesmidler og kan let genbruges eller 
genanvendes når gulvet engang skal udskiftes.

Det er opgøret med den lineære økonomi, som er 
udgangspunktet for Tarketts produkter og udvikling. Derfor har 
Tarkett implementeret et cirkulært system, der fungerer som et 
kredsløb. Et eksempel på dette er Tarketts DESSO tæpper. 

Disse tæpper er produceret af end-of-life materialer og er 
sammensat således, at Tarkett kan skille tæppets delelementer 
ad for derefter at genbruge dem i nye tæpper. 

Tarketts produkter produceres af materialer hvor 95% følger 
Cradle to Cradle® reglerne, imens 68% af råvarerne er rige på 
mineraler, nemme at forny eller allerede genbrugte materialer. 
I alt bruger Tarkett 80.000 tons genbrugsmaterialer i deres 
produktion om året. Derudover arbejder 60% af fabrikkerne 
med lukkede vandkredsløb eller helt uden brug af vand.     
Efter endt brug sendes de udtjente materialer tilbage til 
Tarkett, via deres ’ReStart’ program, som har indsamlet 8.900 
tons gulvbeklædning. Disse produkter indgår derefter på ny i 
produktionskredsløbet, hvor de separeres til sine enkeltdele 
og bruges som nye råvarer. ReStart programmet omfatter 
blandt andet DESSO tæppefliser og LVT vinyl click gulve. 

Tarketts cirkulære økonomi.

Click systemet.

Hvad nu hvis, dine gulve var som 
legoklodser? 

Kontakt: Jørgen Baden, Techical Manager, Tarkett

Case leverandør

Tarketts 
Cirkulære design

Gode materialer

Sunde rum

Genbrug Ressource 

Mail: jorgen.baden@tarkett.com

forvaltning

‘Brugen af limfrie systemer gør det nemt, at 
genbruge eller genanvende gulvene’.

— Jørgen Baden, Techical Manager, Tarkett

Brugscykler

Cradle to Cradle® er et registreret varemærke af MBDC, LLC.

Tarkett 
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Forestil dig at dine tæpper var lavet af vandflasker 
og udtjente fiskenet. Forestil dig dernæst at 
selvsamme tæpper kunne renses op så de stod 
som nye, for derefter at blive brugt af andre.

Egetæpper anvender brugte vandflasker i produktionen af deres Ecotrust filtbagside

Billede © GXN
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Fra regenererede fiskenet til tæppeforsider Fra brugte vandflasker til tæppebagsider
Efterladte fiskenet udgør 10% af affaldet i havene og kan 
drive rundt i måneder eller år, hvor de udgør en stor trussel for 
dyrelivet. Hos egetæpper bruger de Aquafils ECONYL® garn, 
som er produceret af brugte fiskenet, der indsamles, renses og 
nedbrydes fysisk og kemisk, for til sidst at blive genfødt som 
slidstærke tæppegarn, der kan genbruges igen og igen. 

ECONYL indsamler fiskenettene via deres ’Reclaiming 
Program’, hvor de igennem initiativer over store dele af 
verden, er i stand til at få materiale nok til deres råvarer. 
Disse råvarer sendes derefter til produktionsfaciliteterne i 
Slovenien, hvor de gennemgår en sorteringsproces inden 
de sendes videre i produktionskredsløbet, hvor de til sidst 
ender som garner eller tekstiler som anvenderfor eksempel i 
badedragter.

Brugte vandflasker er et materiale, som de fleste mennesker 
kender fra husholdningsaffald, og er et affaldsprodukt 
der ikke tillægges den store værdi. Men i hænderne på 
egetæpper tillægges affaldet en ny og unik funktion. 
Egetæpper anvender nemlig brugte vandflasker i 
produktionen af deres patenterede Ecotrust filtbagside til 
deres tæppefliser.

Dette sker igennem en innovativ produktionsteknik, 
som forvandler flaskerne til et blødt men utroligt stærkt 
PET-filtmateriale med lang holdbarhed og enestående 
akustikegenskaber. Denne PET-filt indgår derefter som 
byggestenen for tæppeflisernes slidstærke bagside, som kan 
genbruges. Denne filt kan genanvendes igen og igen.

Hvad nu hvis, dine tæpper var på 
abonnement? 

Kontakt: Johannes Nørgaard, Distrikschef, egetæpper

Case leverandør

Fremstilling af tæppeforsider. Fremstilling af tæppebagsider.

Mail: jn@ege.dk

‘Vi tager brugte tæppefliser tilbage og 
renser dem op, for derefter at sælge dem 
videre til en favorabel pris’.

— Johannes Nørgaard, Distrikschef, egetæpper

Brugscykler
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‘Think’ stol i alle dens dele og komponenter
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Fra helhed til del og tilbage igen  
‘Think’ stolen udviklet af Steelcase er en stol med helt 
unikke egenskaber indenfor cirkularitet. Stolen kan let 
skilles ad, blot ved hjælp af almene værktøjer og håndkraft, 
hvilket gør at man let kan udskifte ødelagte dele eller 
genanvende specifikke elementer af stolen. 

Genanvendelighed
Stolen er designet ud fra Steelcases ambition om at 
skabe et produkt, der bidrager positivt til både bruger og 
miljø igennem hele anvendelsen. Stolen består af 28% 
genbrugsmaterialer, imens hele 95% (baseret på vægt) er 
genbrugeligt efter dens levetid. 

Hvad nu hvis, dine møbler var en ressource 
for andre? 

1. Hjul

2. Fod

4. Sæde

5. Ryglæn

3. Armlæn

Forestil dig et møbel som man kan skille ad til 
alle sine enkeltdele som man så kan udskifte, 
opgradere eller genbruge til nye produkter.

Kontakt: Christian Nørbæk, Sales Director, Movement

Case leverandør

Think stolens materialefordeling

95% genanvendeligt med 
nutidens affaldshåndtering.

Koncept for ‘Think’ stolen.

Genbrugt materiale før forbrug         3,3

Kg

Genbrugt materiale før forbrug         

Mail: christian@movement.dk

Genbrugt materiale efter forbrug 1,0

Genbrugt materiale efter forbrug 
Nye materialer 

Total                                                            4,3

Brugscykler

• 
• 
• 



52

Forestil dig at dine gamle tekstiler var en 
af grundstenene for unikke produkter der 
skubber til vores mindset og forståelse af 
ressourcestrømme.

Billede © Really

Reallys akustiske filtplader.
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Hvad nu hvis, dine viskestykker og 
håndklæder blev til byggematerialer? 

Tekstilindustrien som leverandør af råvarer Cirkulært bidrag til byggeindustrien
De danske industrielle vaskerier smider årligt 1.000 tons 
tekstiler væk. Firmaet Really beskæftiger sig med netop dette 
paradoks, og er fast besluttet på at ændre måden, hvorpå vi 
som forbrugere og virksomheder tænker cirkulært. 

Really udvikler materialer der tilbyder et miljøvenligt og 
bæredygtigt alternativ til nuværende materialer indenfor 
for eksempel vægbeklædning. Produkterne kommer til 
live igennem en upcyclingsproces af tekstilaffald, der i tæt 
samarbejde med frontløbere inden for materialeudvikling, 
har skabt rammerne for unikke produkter, der kan indgå i 
flere sammenhænge.

Materialerne er bæredygtige og muliggør nye 
produktservicesystemer, via deres evne til at blive fuldt ud 
genanvendt. Nogle produkter bidrager også til et bedre 
indeklima gennem for eksempel lydabsorption. Gennem en 
kombination af eksisterende processer fra forskellige industrier, 
kan Really producere tekstilmåtter bestående af 70% tekstiler 
og 30% plastbindemiddel. Produktionen er baseret på ikke-
giftige materialer, lav energi og en vandfri produktion.

Ellen MacArthur Foundation estimerer at vi i Danmark 
fastfryser omkring 100-150 million Euro, igennem vores 
ukonsekvente genbrugsindsats. Dette er midler der med 
tiden kan frigives ved at anvende design for adskillelse, 
innovative forretningsmodeller og etablering af et effektivt 
logistisk økosystem.

Akustiske filtplader. Solide tekstilplader.

Reallys cirkulære værdikæde.Anvendelse af tekstilaffald i dag.

Brandes Deponeres Downcycling Recycling

Genbrugsmateriale

Materialeudvindelse

Fabrik Designer

Forbruger

Kontakt: Troels Theilby, Production Manager, Really

Case leverandør

Mail: troels@reallycph.com

Designer

Reallys akustiske Textile Felt er deres seneste initiativ 
til denne dagsorden. Et nyt produkt der indeholder de 
ovennævnte værdier, samt muliggør en vision for et nyt grønt 
produkt. Et produkt der giver byggeindustrien et miljøvenligt, 
omkostningskonkurrerende, funktionelt og æstetisk alternativ 
til nuværende materialer.

Brugscykler

***** ***** 

14 Om •• 

Really. 
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Forestil dig et møbel bestående af 
husholdningsaffald, der efter endt brugscyklus kan 
tilbagekøbes og genbruges til nye produkter.

Billede © GXN

Affaldsfibre kan anvendes i produktionen af nye møbler.
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En tilførelse af værdi
Ifølge Miljøstyrelsen smider hver dansker 600 kg affald ud om 
året. Lægger man erhvervsaffald oveni, skaber hver dansker 
knap tre ton affald om året. Sådan behøver det ikke være – for 
meget af det kan faktisk bruges igen. 

Upcycling Scandinavia er en dansk virksomhed, som 
forhandler bæredygtige kontormøbler bestående af 100% 
genanvendt affald, til konkurrencestærke priser.

 Ved hjælp af koldt og varmt vand tilført pres, er de i stand til 
at producere møbler som dem, man kender fra konventionelle 
producenter – forskellen er dog, at Upcycling Scandinavia 
benytter 100% grøn kemi i hele fremstillingsprocessen.

Grøn kemi betyder, at man reducerer eller eliminerer brugen af 
farlige stoffer ved konstruktion, fremstilling eller anvendelse 
af kemiske produkter. Ydermere tilbagekøber Upcycling 
Scandinavia deres produkter efter brug, da de kan genbruges 
som fiberholdigt materiale i produktionen af nye møbler.

Hvad nu hvis, dine plastflasker var din 
fremtidige lænestol?

Fra affald til genanvendeligt møbel 

Upcycling Scandinavia - Produktions diagram.

Kontakt: Erik Jørgensen, CEO, Upcycling Scandinavia

Case leverandør

Upcycling Scandinavias bord og stol.Mail: erik@upcyclingscandinavia.com

Vand Press VarmeOrganiske
Additiver

Affalds
fibre

‘Det handler om ikke at se affald som et 
slutprodukt - men som en ressource’.

— Erik Jørgensen, CEO, Upcycling Scandinavia

Upcycling Scandinavias vision er, at reducere mængden af affald 
og samtidig skabe økonomisk, miljømæssig og social værdi i 
partnerskab med deres kunder, ved at producere bæredygtige 
møbler. Hermed anvender de de en cirkulær udviklingsmodel, 
der arbejder for at reducere mængden af affald ved at 
genanvende det som en ressource i deres møbelproduktion. 

Brugscykler

Upcycling Scandinavias cirkulære forretningsmodel.

+ il + 

UPCYCLING 
5CANDINAVIA 



Miljøgevinst

Ved at bruge Gyproc Ergolite systemvæg, spares 
45% CO2 i forhold til en konventionel gipsvæg. 
Årsagen til besparelsen er at systemet gør det 
muligt at skrue pladerne ned og genbruge 90% 
direkte, uden først at skulle knuse dem ned 
for efterfølgende at fremstille nye gipsplader. 
Yderligere er pladerne lettere, og dermed 
hurtigere at sætte op.
 
Beregningen er baseret på én genanvendelse 
af produktet. Ved yderligere genanvendelser 
forøges den procentvise-effekt af miljøgevinsten. 
Resultatet er baseret på Life Cycle Assessment 
(LCA) og Environmental Product Declaration 
(EPD) data. Beregningen er foretaget af Statens 
Byggeforskningsinstitut (SBi).

METODE

EKSEMPEL

45%  
Gipsvæg

co2



Brugscyklus 

— Inventar
Indervæggene er det der definerer rummene i vores bygninger, både rumligt og 
overfladerne. Det er derfor også denne del om er udsat som størst omskiftelighed, for at 
bygningen kan tilpasse sig brugerens skiftende behov. Det handler derfor om at optimere 
fleksibilitet og tilpasbarhed uden at det påvirker bygningens resterende lag.

5-15
år
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’Der er ingen tvivl om, at for Gyproc, og moderkoncernen 
Saint-Gobain, er bæredygtighed en mærkesag, og det er 
derfor vi arbejder med projekter som Circle House. 

Vores bidrag til Circle House og til cirkulær økonomi i denne 
sammenhæng er, at vi indgår med gipsvægge. En cirkulær 
gipsvæg er at skrue gipsvæggen sammen på rette vis. Det 
vil sige, at man kan skille den ad igen, uden at ødelægge den 
og ikke mindst at kunne anvende den igen. De løsninger, 
der tænkes i forhold til Circle House, er ikke så meget 
anderledes end som mange andre konventionelle byggerier. 

Det er selve tilgangen i montageformen, der er ændret lidt. 
Fordelen for mine kunder i forhold til at anvende cirkulære 
løsninger i gipsvægge er, at de også er med til at bidrage 
på bæredygtighedskontoen. 

På lang sigt er vi jo med til at drive en udvikling; det skal 
vi også. Der er ingen tvivl om, at kan vi være med til at 
montere gipsvægge, som man kan skille ad og sætte op 
igen, så sparer vi også naturens ressourcer. Forstået på 
den måde, at den naturgips, der normalvist indgår i en 
gipsplade, vil vi spare, hvis vi kan anvende en gipsvæg en, 
to, tre eller flere gange mere’.

— Søren Rasmussen, 
Rådgivning, Gyproc

Cirkulære gipsvægge

Interview

’Når vi skaber et produkt, 
der kan skilles ad og 

genanvendes, så sparer vi 
på naturens ressourcer’.
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Materialet, systemet og komponentet
Gipsvæggen som råmateriale har i mange år indgået i en 
cirkulær produktion og økonomi. Hos gipsproducenten Gyproc 
anvender man i dag op til 40% genanvendte materialer og 
restprodukter til de færdige gipsplader, og genanvendelse af 
gips er blevet en systematiseret symbiose mellem industrier.

 Forarbejdningen af det rene gips, fra restprodukt til råmateriale, 
kræver store mængder energi på fabrikkerne samtidig med at 
produktets værdi falder. 

Hvis man i stedet for at nedbryde gipsvæggen til råmateriale, 
genanvender gipskomponenten, eller den fulde systemvæg, 
spares der på energien samtidig med at værdien på gipsen 
opretholdes.

I materialekredsløb er det mindste kredsløb det billigste og det mest bæredygtige.

Hvad nu hvis, du kunne flytte dine vægge 
på en weekend?

Med GYPROC performance gipsplader og stålprofiler er det 
nemmere end nogensinde at montere en gipsvæg. ACOUnomic 
lydskinner og XR lydlægter sikrer lydtætte vægge og dermed 
optimal luftlydisolation. HABITO™ som inderste pladelag giver 
fuld skruefasthed i hele vægfladen. ERGOlite™ er Danmarks 
letteste gipsplade, der vejer 25% mindre end en standard 
gipsplade – og er stadigvæk ligeså slagfast. 

Vægten gør det muligt at producere gipsplader i fulde 
længder fra gulv til loft, hvilket er rigtig interessant, når 
den anvendes som yderste pladelag. Hermed elimineres 
kortkantsstød. Gyproc stålprofiler og gipsplader samles med 
skrueforbindelser. Lydskinneprofilets EPDM gummifuger 
sikrer mekanisk lydtætning. 

Alle komponenter i gipsvæggen er designet for adskillelse 
og kan til enhver tid skilles ad og samles igen uden den 
konventionelle spartelbehandling og fugearbejde.

En gipsvæg der er designet for adskillelse

Kontakt: Søren Rasmussen, Rådgivning, Gyproc                                                        

Case leverandør

Råmateriale

Komponent

System
Vedligehold

Genbrug

Genfremstilling

Mail: soeren.rasmussen@gyproc.com

Udsnit af systemvæg.

Gyproc XR lydlægte

12,5mm Gyproc HABITO 
skruefast gips

12,5mm Gyproc 

Gyproc ACOUnomic 
lydskinner System tør 
lydfugetætning

Systemvæg

ERGO-Lite letvægtsgips

Brugscykler
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Detalje af Reform køkkenfront.
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I Danmark er det en selvfølge at lade køkkenet stå, når vi 
flytter. Derefter er det op til de nye beboere at vurdere, 
om de vil beholde køkkenet eller bygge nyt. I Tyskland gør 
man det anderledes. Her medbringer man alt fra komfur til 
køkkenskabe og installerer det i sin nye bolig. 

Køkkenet er i større grad noget man skifter ud af æstetiske 
grunde frem for funktionelle, og mange køkkenelementer 
ender deres dage til afbrænding. Tager man udgangspunkt i 
den tyske tankegang, kan vores køkkener designes, så de både 
materialemæssigt og æstetisk kan bruges i mange flere år.

Skift dit køkken på en dag
Køkkenproducenten Reform har med deres køkkenfronter 
skabt en ny måde at udskifte og anvende køkkener på. 
Med IKEA’s køkkenelementer som køkkenkabinet tilføjes 
arkitekttegnede fronter, sokler, gavle og bordplader, 
som tilbyder muligheden for prisvenlige og personlige 
opdateringer til både nye og allerede installerede køkkener. 

Udover det økonomiske og designorienterede 
perspektiv, fokuserer Reform i høj grad på simpliciteten 
af køkkeninstalleringsprocessen. Alle Reforms låger og 
skuffefronter er produceret, så de er klar til montering 
– hængsler er det eneste, der skal monteres, hvor 
fronter efterfølgende kan klikkes på og af kabinetterne.                            
Ældre IKEA-køkkener kan også påmonteres de nye fronte. 

 

Hvad nu hvis, du kunne bytte køkken 
med din nabo? 

Kontakt: Jeppe Christensen og Michael Andersen     

Case leverandør

Mail: hej@reformcph.dk

Det tyske køkkenconcept.
Komfur, hårde hvidevarer og 
køkkenelementer medbringes 
ved flytning.

Tag dit køkken med når du flytter

Den cirkulære løsning.
Køkkenkabinetet bliver 
stående, men frontene og 
bordplade skiftes efter behov. 

‘Reforms køkkenløsninger kan på en enkel dag 
afmonteres og bruges igen, sælges videre 
eller byttes med din nabo’.

— Jeppe Christensen, ejer af Reform

Brugscykler
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Close-up af farveprøver.
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Hvad nu hvis, din maling var sund for 
dig og naturen? 

Kalken tilbage i det konventionelle byggeri
Kalkmaling er et produkt man i flere århundreder har brugt til 
at hvidmale gårdbygninger, kirker og godser. De helt åbenlyse 
fordele ved kalken er, at det både er et porøst og et fleksibelt 
materiale. Det betyder, at fugten kan komme ud, hvilket er godt 
for både huset og menneskerne i huset.

Kalk er desuden et meget elastisk materiale, som holder til, 
at bygningen kan give sig efterfølgende. 30% af den samlede 
mængde affald i Danmark kommer fra byggeriet, men med kalk 
i både mørtel og maling gøres det muligt, at skille materialerne 
fra hinanden igen og genanvende kalken uden tab af værdi. 

REN Vægmaling fra KALK er en miljømærket kalkmaling 
af høj kvalitet til indendørs brug. Malingen kan bruges på 
lige fod med acryl- og silicatmaling og er fri for VOC og 
formaldehyd emissioner. 

Desuden indeholder malingen hverken organiske 
opløsningsmidler, konserveringsmidler, tungmetaller eller 
mikroplast, hvilket gør at malingen kan indgå i et biologisk 
kredsløb og føres tilbage til naturen uden at forurene.

Close-up af Malingen.

En maling, der gør dig og dit hus sundere

KontaKt: Rasmus Jørgensen, Direktør KALK                                        

Case leverandør

Mail: rasmus@kalk.dk

— Rasmus Jørgensen, direktør KALK 

‘I dag er vores huse efterhånden blevet 
så lufttætte, at vi ofte har svært ved at 
opretholde et godt indeklima. Det vil vores 
maling aktiv gå ind og afhjælpe’.

‘Visionen er at alle produkter, der indgår i et 
muret byggeri i 2030 kan genanvendes’.

 — Rasmus Jørgensen, direktør KALK 

Brugscykler
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Close-up af loft panel fremstillet filt fra PET-flasker.
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PET plast som loft elementPlastik, en belastning for miljøet
Lendager Group har i forbindelse med projektet, Copenhagen 
Towers II i Ørestaden, udviklet og designet akustiske 
loftpaneler af PET plastik i form af en PET-filt. PET plast er 
en hård plasttype, der bruges til plastflasker, emballage-
bakker og fiberfyld i dunjakker. Ved at genanvende plastikken 
udnyttes en stor ressource og CO2 udslippet mindskes.

Lendager Group har via deres nytænkende loftpaneler vist, at 
plastikrestprodukter kan bruges på en intelligent og æstetisk 
tiltalende måde. 

I Danmark brænder vi op mod 80% af vores affald af, og 12% 
af den samlede affaldsmængde er plastik. Plastik er en stor 
belastning for miljøet, da den brændte plastik udleder store 
mængder CO2 og giftige kemikalier. 

Derudover ender alt for meget plast i verdenshavene hvor det 
forurener naturen og i sidste ende os selv.

Hvad nu hvis, dit loft var lavet af 
plastikflasker?

Kontakt: Nanna Lee Thusgaard, Innovation og udvikling                                         

Case leverandør

Snit gennem loftpanel.

150mm

14
5m

m

1200mm

Loft panelet monteret.

Mail: nt@lendager.com

‘For hvert kilogram plastik, der 
genbruges, skånes miljøet for 
1,5kg CO2’.

— Lendager Group

Brugscykler

Photo © Lendager Group
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En færdig væg bygget med genanvendte materialer.
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Albertslund Syd er et eksempel på, hvordan små ideer 
skal bane vej for en ny tankegang og nye brugsvaner. 
Genanvendelse af byggeelementer skal systematiseres for 
at skabe værdi for producenten og brugeren. Måske kan vi 
om blot få år leje vores gulve, bytte dem med vores nabo 
eller sælge dem tilbage til producenten vi købte dem af.

Gulvbrædder er en ressource som ved nedtagning og 
renovering ofte bliver sendt direkte til afbrænding. I 
forbindelse med totalrenoveringen af Albertslund Syd, 
skulle 80.000m2 bøgeparket fjernes fra bygningerne, for at 
skabe plads til støbningen af et nyt fundament. 

Arkitekterne bag renoveringen, Vandkunsten, så værdien 
i at genanvende brædderne i stedet for at sende dem til 
afbrænding, og arbejdede med ideer til hvordan træet igen 
kunne få nyt liv i de nyrenoverede boliger. 

Projektet har startet en ny tankebølge i forhold til det 
cirkulære system. De 80.000m2 bøgeparket kom tilbage 
den oprindelige producent, Junckers, hvor de blev slebet 
ned og derefter genanvendt som vægpaneler. 

Hvad nu hvis, dit gulv kunne sælges tilbage
til producenten?

Genanvendelse skal systematiseres

En ny tankegang

Kontakt: Katrine West Kristensen, Ark. MA A 

Case leverandør

Byggeprocessen i Albertslund Syd.Mail: kwk@vandkunsten.dk

Brugscykler

Vandkunsten 
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Miljøgevinst

Ved at bruge Troldtekt akustikloft reduceres 
CO2 udledningen med 65% i forhold til 
konventionelle akustiklofter. Besparelsen opnås 
ved at akustikpladerne nemt kan demonteres og 
materialet kan genanvendes ved produktionen 
af af nye akustikplader. Det antages at 90% af 
pladerne kan genbruges. 

Beregningen er baseret på én genanvendelse 
af produktet. Ved yderligere genanvendelser 
forøges den procentvise-effekt af miljøgevinsten. 
Resultatet er baseret på Life Cycle Assessment 
(LCA) og Environmental Product Declaration 
(EPD) data. Beregningen er foretaget af Statens 
Byggeforskningsinstitut (SBi).

METODE

65%  
Akustikloft

co2

EKSEMPEL
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Brugscyklus Brugscykler

— Installationer
Installationerne i vores bygninger tages let for givet og som noget permanent, fordi de er 
skjulte og helt integrerede. Gennem en bygnings livscyklus kræver de dog tilsyn, vedligehold 
og udskiftning. Ved at gøre dem let tilgengængelige og adskilbare er det muligt at optimere 
driftsomkostningerne og gøre det nemmere at skifte sit badeværelse.

15-25
år
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’Troldtekt er producent af de berømte Troldtekt 
akustiklofter, som er baseret på rødgran fra certificeret 
skov fra den jyske hede og cement fra den danske 
undergrund koblet sammen med vand, hvor vi får denne 
fantastiske flade.

Vi startede for alvor med at fokusere på den cirkulære 
tankegang tilbage i 2009 og 2010, og virksomhedens 
resultater er også blevet derefter. Det har været en god 
businesscase for os, så vi er åbne om at tænke cirkulært 
godt må gå hånd i hånd med at tjene gode penge, og det 
gør vi faktisk.

Projektet Circle House, hvor vi er inviteret med som partner, 
betyder at vi kommer i forbindelse med mange andre 
spillere i værdikæden. Det viser også, at selve tankegangen 
med at have fokus på de knappe ressourcer ikke er noget, 
vi kan løse som virksomhed alene. Vi har lavet mange tiltag, 
men vi er kun en mellemstor dansk virksomhed, så hvis 
ikke hele værdikæden går sammen om tage det her som en 
fælles udfordring og løse det her, så står vi altså med nogle 
store udfordringer.

Der er et fokus i samfundet generelt om, at vi som 
virksomheder skal tage ansvar, og det at vi viser udadtil, 
at vi faktisk har taget ansvar, at vi har taget den cirkulære 
økonomi til os, har betydet en efterspørgsel efter de her 
cirkulære produkter – ikke bare på det danske marked, men 
bestemt også til vores mere end 20 eksportmarkeder, som 
vi også arbejder på. Så det er ikke kun en trend af dansk 
eller skandinavisk. Det er også en trend, som vi også ser på 
mange af vores nære markeder i Europa’.

— Peer Leth, 
Direktør, Troldtekt 

Cirkulære akustiklofter

Interview

’Hele værdikæden 
skal gå sammen og 
løse det her som en 

fælles udfordring’..
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Hvad nu hvis, dit loft naturligt bidrog til et 
sundere indeklima? 

Materialer

Fremstilling

Brug

Transport

Genanvendelse

Kontakt: Tina Kristensen, Kommunikationschef 

Case leverandør

De fleste danskere bruger næsten al deres tid indendørs. 
Det er derfor afgørende, at vores bygninger har et godt 
indeklima, og at materialer i bygningerne er designet til 
den cirkulære økonomi, så de fungerer som en ressource 
for fremtiden. Troldtekt har en klar vision om at være 
trendsætter inden for akustikløsninger, som bidrager til 
et sundt og bæredygtigt indeklima. Derfor er Troldtekts 
forretningsstrategi baseret på det cirkulære designkoncept  
Cradle to Cradle®.

Troldtekt er træbeton, som består af 100% naturmaterialer. 
Træet er dansk rødgran, der er PEFC™- eller FSC®-
certificeret, hvilket sikrer, at det stammer fra ansvarlig 
skovdrift. Aalborg Portland udvinder cementen fra den 
danske undergrund under miljøskånsomme forhold.

Produktionen af Troldtekt akustikplader sker i Danmark 
under moderne forhold i et lukket system uden udledning 
af spildevand. Cirka 95% af energiforbruget til opvarmning 
af tørreovnen på fabrikken stammer fra CO2 neutralt 
træbrændsel. Ligeledes kommer al elektricitet til 
produktionen fra vindkraft.

Troldtekt bliver fremstillet af lokale råvarer, så 
miljøpåvirkningen fra transport er minimal. I Danmark 
forhandles Troldtekt gennem trælaster og byggecentre. 
Det giver mulighed for optimering af transporten 
til slutbrugeren. Tilsvarende har Troldtekt et bredt 
distributionsnetværk på eksportmarkederne.

Troldtekt sikrer god akustik i alle typer bygninger.              
Der er udviklet en række specialløsninger, blandt andet 
ventilationslofter til diffus ventilation, der giver bedre 
luftkvalitet og komfort i skoler og kontorer. 

Akustikpladerne indeholder ingen skadelige eller 
allergifremkaldende stoffer og er indeklimamærket 
i bedste kategori efter Dansk Indeklima Mærkning. 
Teknologisk Institut har i en ny test estimeret, at en 
Troldtekt akustikplade i brugsfasen kan optage så meget 
CO2, at akustikpladens samlede CO2-aftryk efter 10 år er 
reduceret med 35%.

Troldtekt træbetonplade Troldtekt livscyklus

FremstillingMaterialer

Genanvendelse

Brug

Transport

Mail: tkr@troldtekt.dk

Med en levetid på minimum 75 år kan en plade indgå i flere 
brugscyklusser med smarte ophængsystemer. Ved end-
of-life kan træbetonprodukterne komposteres og vende 
tilbage til naturen som jordforbedringsmiddel. 

Dette gælder også produktionsaffald og rent Troldtekt 
affald fra byggepladser. Troldtekt har lanceret et take-
back-system, så fraskær og spild fra byggepladser kan 
indsamles og komposteres. Nedrivningsaffald kan indgå 
i produktionen af ny cement, hvor akustikpladernes 
træindhold bidrager til forbrændingsprocessen, mens 
cementen indgår som råvare i ny cement. 

Brugscykler

Cradle to Cradle® er et registreret varemærke af MBDC, LLC.

Troldtekt~ 1111 
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VELFAC vindue designet for adskillelse.
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Hvad nu hvis, dine vinduer kunne skiftes
 med et klik?

VELFAC 200 ENERGY består af 93% genanvendelige 
komponenter, som er fremstillet af naturlige materialer. 
Vinduet er designet så det nemt kan skilles helt ad i rene 
materialefraktioner med henblik på genanvendelse.

Den nemme adskillelse bidrager til, at langt størstedelen af 
materialerne kan indgå i en livscyklus, hvor de efter endt levetid 
kan genanvendes. Med fokus på recirkulering af materialerne 
øges andelen af materialer, der kan genanvendes løbende.

VELFAC 200 ENERGY er designet så de forholdsvis enkelt kan 
afmonteres fra facaden og genanvendes direkte. I fremtiden 
bliver det måske endnu nemmere med et klik-system, så 
vinduerne nemt kan indgå i flere byggerier gennem dets 
levetid og uden at miste værdi. 

Efter sin livscyklus kan vinduerne nemt skilles ad i enkeltdele, 
og materialerne kan indgå i nye produkter. Det eneste 
specialværktøj, der kræves er en rundsav for at fjerne den 
termiske brydning i aluminiumsrammen.

Design for adskillelseFokus på materialerne

Kontakt: René Lohmann-Jørgensen, Arkitektkonsulent 

Case leverandør

93% af vinduets komponenter  
kan genanvendes

Træ 20,2 

Glas 62,2%
Alu 9,4%

Stål 1,8%
Zink 0,5%
PVC 2,2%

VELFAC 200 ENERGY skilt ad i materialefraktioner.VELFAC 200 ENERGY samlet.

Materialesammensætning i VELFAC 200 ENERGY

Mail: rlj@VELFAC.dk

‘Hos VELFAC tror vi på vigtigheden af at 
undgå unødigt spild af værdifulde ressourcer i 
forbindelse med vores produkters livscyklu’. 
  — Finn Jespersen, adm. direktør Velfac

Brugscykler

Billeder © Velfac
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Altro XpressLay™ - den nubrede bagside sikre let installation og afinstallation.

‘Den største fordel er, at med så mange 
ændringer rundt om på hospitalet har 
vi mulighed for at fjerne gulvet igen og 
genbruge det i andre områder’.   
    

— Duncan Clift, Royal Cornwall Hospital
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Hvad nu hvis, du kunne udskifte dine gulve 
på en enkelt dag?

Altro XpressLay™ og Altro Cantata™ klæbemiddelfrie 
gulve er som skabt til at indgå i projekter, der designes til 
adskillelse. Gulvene kan recirkuleres efter afinstallation 
og er i gennemsnit dobbelt så hurtige at installere som 
traditionelt limede gulve.

Den nubrede bagside sørger for fuldt funktionsdygtige og 
holdbare gulvflader straks efter installationen. Og efter 
afinstallation kan gulvene enten genbruges i andre rum, eller 
genanvendes restfrit i fremstilling af nye gulve. Man slipper 
samtidig for tidskrævende lim- og belægningsrester på gulvet. 

Gulvene kan anvendes på blandt andet hospitaler, plejehjem, 
skoler og institutioner, hvor man har behov for en robust 
gulvløsning, som er nem at rengøre, billig i drift og hurtig at 
installere og afinstallere for eksempel kan gulvene lægges 
direkte på eksisterende parket, linoleum eller vinyl. Får man 
behov for at genetablere det oprindelige gulv, så fjernes nemt 
det klæbemiddelfrie gulv, og man har det oprindelige gulv i 
samme stand igen.

Altro har siden 2009 indsamlet vinylrester til gulvfremstilling 
via take-back-ordningen Recofloor i England og genanvender 
op mod 500 tons vinyl om året. 

Mellem 2009 og 2017 er der blevet genanvendt 3300 tons 
vinylrester, svarende til over 1 million m2 gulvbelægning. Alle 
gulvene fremstilles af op mod 20 genanvendte materialer.

Det klæbemiddelfri gulv

Recirkulering via takeback

Kontakt: Benny Pedersen, Konsulent

Case leverandør

Mail: benny.pedersen@altro.dk

Royal Cornwall Hospital  - Altro Cantata™.

‘Det er det første sikkerhedsgulv, der kan 
genanvendes 100%, og dermed gavner 
det både brugerne og miljøet’.

          — Michael Persson, Områdeleder Altro

Brugscykler

Billeder © Altro
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Installationerne i Circle House er tilgængelige i trappeopgangen.
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Hvad nu hvis, du ikke behøvede være hjemme 
når installationerne serviceres?

Fra byggeaffald til bygningsudsmykning

Planlægning med cirkulære tanker

Kontakt: Erik L. Olsen, Direktør Operational Develpment 

Case leverandør

For at gøre plads til rørene skabes et stort ‘durchsicht’ i 
opgangen, som suppleres med et ovenlys. Det giver både 
dagslys og øger den oplevede rumlighed i opgangen.            
Dagslyset giver derudover mulighed for at planter kan vokse i 
opgangen og dermed forbedre indeklimaet.

Ved at designe for adskillelse og planlægge installationerne 
fra start kan de både blive et forskønnende element og give 
værdi for beboere, administratorer og for fremtidens byggeri. 

Løsningen frigiver ekstra kvadratmeter i boligerne og gør det 
muligt at reparere, udskifte og servicere installationerne uden 
at skulle ind i lejlighederne. 

Ved end-of-life kan rørene nemt adskilles, erstattes af 
nye rør og genanvendes.for eksempel kan de skæres op, 
flades ud og bruges som facadeplader. Du kan se mere 
om genanvendelsen på planchen: Hvad nu hvis, dine 
ventilationsrør kan blive til en ny facade?

Centre Pompidou i Paris..

Med udgangspunkt i et omvendt Centre 
Pompidou trækkes installationsrør frit i 
trappeopgangene, så de er tilgængelige og bliver 
en del af det visuelle udtryk. 

Mail: kebi@bestgreen.dk

Brugscykler

Billeder © Corbis

caverlon 
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Varmepumpe på eksisterende bygning.
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Best Green køber,
installerer og drifter
varmepumpen

Gennem dit abonnement får du:
Fast lav pris
Miljøvenlig varme
Service og vedligehold
Genanvendelse af materialer

GRØN
STRØM

79

Hvad nu hvis, varmen i din bolig var noget
du lejede?

Fordele ved nærvarmeEn cirkulær forretningsmodel

Bedre for miljøet

Best Greens har skabt en cirkulær forretningsmodel der 
sikrer en bæredygtig og vedligeholdelsesfri varmeløsning, 
hvor Best Green sørger for alt det praktiske. Man betaler for 
den varme man bruger gennem et månedligt abonnement. 
Best Green kalder løsningen nærvarme. I stedet for at købe 
et produkt, lejer man udelukkende en varmeløsning.

Best Green står derefter for alt det praktiske og 
efterfølgende sørger de for at genanvende materialerne fra 
varmepumpen. Best Green køber og installerer et state-of-
the-art varmepumpeanlæg og sørger desuden for driften 
og den løbende vedligeholdelse.

Systemet sikrer høj forsyningssikkerhed. Anlægget 
monitoreres hele døgnet, så der sikres stabil performance. 
På den måde kan man få garanti for en fast varmepris og 
en fast månedlig pris pr. kWh. Desuden dækker Best Green 
udgifterne til el, som varmepumpen bruger, og som købes 
ind fra vedvarende energikilder. Som forbruger skal man 
derfor ikke tænke på hverken performance eller pris.

Ved at leje din varmeløsning bidrager man til den cirkulære 
økonomi, både ved brug og når pumpen ikke længere skal 
bruges. Pumpen leverer i sin levetid bæredygtig varme 
og når pumpen afinstalleres sørger Best Green for at 
materialerne genanvendes.

Med den cirkulære forretningsmodel 
og abonnementsordningen får man en 

miljøvenlig varmeløsning.

Kontakt: Kent Bisgaard, Forretningsudvikler  

Case leverandør

Varme på abonnement.

Mail: kebi@bestgreen.dk

Brugscykler

J, Best Green 
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Miljøgevinst

Ved at bruge Komproment Teglspån som 
facadesystem, opnåes en CO2 besparelse 
på 45%. Årsagen til besparelsen ligger 
i montagesystemet, som er baseret 
på at facadeteglene er skruet ind i en 
bagvedliggende aluminiumsskinne. Dermed 
kan de nemt demonteres og genbruges, 
uden værdiforringelse. Det antages at 90% af 
teglspånene kan genbruges.

Beregningen er baseret på én genanvendelse 
af produktet. Ved yderligere genanvendelser 
forøges den procentvise-effekt af miljøgevinsten. 
Resultatet er baseret på Life Cycle Assessment 
(LCA) og Environmental Product Declaration 
(EPD) data. Beregningen er foretaget af Statens 
Byggeforskningsinstitut (SBi). 

45%  
Teglspån

co2

METODE

EKSEMPEL
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Brugscyklus 

— Facade
Facaden udsættelse for vind og vejr og derfor forventes det, at facaden i løbet af en 
bygnings levetid bliver ændret eller i det mindste undergår større renovering.Derfor er det 
fundamentalt at facaden nemt kan demonteres, uden værdien forringes.

25-50
år



’Det koster ikke ekstra 
at bygge cirkulært, 

hvis det bliver tænkt 
ind fra starten’.
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’Komproment producerer forskellig slags facader. Vi har 
også en division som arbejder med tag, men facader hvor vi 
arbejder med naturskifferfacader og teglfacader er det store 
sats lige nu. Komproment har taget en strategisk beslutning 
om at Cradle to Cradle®-certificere vores facadedivision. Det 
betyder, at vi ved, hvad der er i vores facader. 

Vi ved, hvad der indgår i hver eneste dims, og vi har fået 
andre til at tjekke det. Så vi ved, at vores facader kan 
recirkuleres, og vi behøver ikke en gang at have ondt i 
maven. At være cirkulær er at være first mover, som vi kan 
betegnes for at være det inden for facader. 

Det har haft nogle konsekvenser for vores interne 
kommunikation, at vi skulle til at bruge nogle nye ord om 
det at være cirkulær. Vi har bevist det ved, at vi ved, at vores 
leverandører har været nødt til at gå med på legen. De har oplyst 
alle disse ting, og vi har også ændret nogle af materialerne i 
vores facader, fordi de ikke var gode i den cirkulære tankegang. 

Vi har store forventninger til Circle House, når vi begynder 
for alvor at udbrede det gode budskab, fordi Circle House 
er et eksempel på, hvordan man kan gøre. Eksemplets magt 
er meget bedre end båltaler. Forhåbentlig kommer der 
også det ud af det, at vi får ringene gjort lidt bredere, så vi 
får nogle bygherrer, kommuner og andre til at forstå, hvad 
det er at bygge cirkulært. Så det giver en masse nu, og det 
kommer til at give meget mere fremadrettet. 

Mange af vores kunders beslutningsgrundlag om materialer 
i dag er funktion, design og pris. Det er de primære faktorer, 
når man vælger vores facader. At det så er nede på 7. eller 8. 
pladsen, at det også er cirkulært, gør nok ikke noget. Men vi 
har det faktisk sådan nu og her, at det koster ikke ekstra at 
tænke cirkulært, hvis man tænker det ind fra starten. Og det 
er det, vi har gjort i vores facader’.

— Niels Heidtmann, 
Udviklingsdirektør, Komproment

Cirkulær Facade

Interview
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Praktisk ophængningssystem

Hvad nu hvis, din facade havde et pas 
til fremtiden? 

Facadesystemet Teglspån er skabt udelukkende af 
uorganiske materialer og er udviklet cirkulært. Alle dele af 
ophængningssystemet er gennemtestet og dokumenteret 
bæredygtigt. Dette er gjort i samarbejde med bygherren 
KAB, modulproducenten Scandibyg og arkitekterne ONV 
Arkitekter og JaJa Architects. 

Hele systemet kan skilles ad og sættes op et nyt sted, da både 
teglspån og de bagvedliggende aluminiumslægter er fæstnet 
med rustfrie skruer. Disse ligger skjult og beskyttet inde bag 
de hårdt brændte teglsten, som er vedligeholdelsesfri og kan 
vendes ved en ny montering, så levetiden forlænges yderligere.

En alternativ teglfacade
Komproments Teglspån er udviklet i 9 farver, hver med 2 
muligheder for overflader. På grund af den hårde brænding 
bliver der skabt variationer i farverne i teglen, hvilket giver en 
mere levende overflade. 

Teglen er meget let og kræver derfor ingen ekstra fundering. 
Hele facaden er vedligeholdelsesfri og dermed ikke giver 
nogle driftsomkostninger i sin levetid.

Komproment har udviklet en let ventileret facade 
af teglspån, hvor hele systemet er genanvendeligt.

Med sin Cradle to Cradle® -certificering i kategorien 
sølv er Komproment det eneste firma i Danmark med 
en dokumenteret bæredygtig teglfacade, hvor der ikke 
indgår skadelige stoffer og hvor hele systemet kan skilles 
fuldstændig ad.Komproment leverer et materialepas med 
sine facader, så man i fremtiden kan sortere og recirkulere de 
enkelte komponenter og materialer.

 Dermed videregives vigtig viden om produkterne, hvilket 
sikrer en ordenlig udnyttelse af produkterne og materialerne i 
efterfølgende brugscyklusser.

Medfølgende materialepas

Kontakt: Niels Heidtmann, Teknisk direktør

Case leverandør

Manchester rustik 

Teglspån monteringssystemet.

Mail: niels@komproment.dk

Som et let facadesystem kan Teglspån både bruges i 
nybyggeri og i renoveringsprojekter. Systemet består af 
aluminiumslægter, samleskinne og klapresikring i plast; og 
teglspån som monteres på en samleskinne med rustfri skruer. 
Alle dele kan håndteres af 1 person og kan derfor monteres 
hurtigt og let, da hele systemet samles på byggepladsen og 
nemt kan tilpasses byggeriet.

Chelsea riflet

Westerwald riflet

Brugscykler

Cradle to Cradle® er et registreret varemærke af MBDC, LLC.

KOMPROMENT 
-- TAG OG FACADE 
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Siden 1999 har Derbigum genanvendt ca. 
4.000 ton bitumen om året, hvilket reducerer 
fabrikkens CO2-udslip med mere end 40% årligt.

Billede © Derbigum

Derbigum - Recirkuleret tagpap.
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Hvad nu hvis, dit tag rensede luften 
omkring din bolig? 

Kontakt: Peter Kranz, Adm. direktør, Eurotag 

Case leverandør

Siden 1977 har den belgiske tagpap-producent Derbigum 
lagt miljøvenlige tage i Danmark og genanvendt udslidte 
tage i sin produktion. De grønne tagpapløsninger Derbicolor 
Olivine og Derbipure, har gjort Derbigum til en af verdens 
førende tagpap-producenter af tagpap som forbedrer de 
omgivelserne. 

Derbipure er som den eneste tagpap-løsning i 
verdenCradle to Cradle® -certificeret, samt vinder af EU’s 
mest prestigefyldte miljøpris EMAS.

Derbigum bestræber sig på en udnyttelse af alt genbrugt og 
organisk materiale under produktion. Denne kombination 
sikrer, at det færdige produkt igen er helt genanvendeligt. 

Udviklingen sker på baggrund af firmaets mere end 20 års 
engagement i forskning og udvikling af nye bæredygtige 
produkter, hvor man ønsker udelukkende at anvende 
råmaterialer, der fører til et lavere CO2-udslip.

Recirkuleret tagpap

Derbicolor Olivine renser luften

Derbigum producerer tagpap med råmaterialet bitumen 
som grundbestanddel. Men fabrikken modtager tillige ca. 
4.000 tons tagpap fra gamle tage, svarende til ca. 1 million m2 
tagpap.

Den gamle tagpap bearbejdes, smeltes om og genanvendes 
efterfølgende i produktionen af Derbigum. Materialet indgår 
dermed i flere brugscyklusser. 

Produktet har en dokumenteret levetid på mere end 40 år. 
Levetiden fordobles til 80 år med endnu et lag Derbigum i 
enten den traditionelle sorte eller den reflekterende hvide 
tagmembran.

Mineralet olivin er en af de mest almindelige mineraler på 
jorden og kan opfange CO2 fra atmosfæren. Når det regner, 
bliver CO2 i luften, omdannet til to miljøvenlige stoffer – 
siliciumdioxid og magnesiumcarbonat – bare ved at komme i 
kontakt med olivinen på taget.

Materiale diagram.

Mail: kranz@eurotag.dk

Brugscykler

Cradle to Cradle® er et registreret varemærke af MBDC, LLC.

-- D_ERBIGUM 
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Rockwool indsamler restprodukter, som 
genanvendes i produktionen af ny stenuld. 
I 2016 blev der indsamlet og genanvendt 
16.000 tons stenuld globalt.

Billede © GXN

Restprodukter kan fra byggeriet kan genanvendes til produktion af Rockwool.

‘RockZero systemet er hurtigt og effektivt at 
montere og demontere på byggepladsen og 
har et CO2 footprint som er 50% lavere end 
konventionelle tunge betonkonstruktioner’.

                         — Connie Enghus Theisen, Director Stakeholder Engagement
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Hvad nu hvis, dit toilet kunne blive til væggen 
i dit næste hus? 

Kontakt: Connie Enghus Theisen, Dir. Stakeholder Engagement 

Det primære råmateriale til fremstillingen af Rockwool er 
vulkanske sten - en naturlig og uudtømmelig ressource.  
Hvert år skaber vulkansk aktivitet og pladetektonik omkring 
38.000 gange mere sten end den mængde Rockwool 
koncernen årligt anvender.

Gennem flere årtier har Rockwool genanvendt kasseret 
Rockwool isolering og den overskydende isolering fra nye 
byggerier. Det indgår alt sammen i fremstillingen af ny isolering, 
hvilket lukker kredsløbet, da materialet altid kan nedsmeltes og 
dermed recirkuleres.

Indtil videre er 40-50.000 tons restprodukter blevet 
genanvendt i Danmark, for eksempel filterstøv fra 
cementindustrien og aske fra flisfyrede kraftværker.I 
produktionsprocessen genskabes den vulkanske proces 
ved at smelte sten om til fibre. En proces med meget høje 
temperaturer, hvor overskudsvarmen indgår i det lokale 
fjernvarmesystem. 

Det modulbaserede og højeffektive vægsystem RockZero er 
udviklet med mulighed for design for adskillelse.Systemet er 
zone opdelt og isoleringen fastholdt uden skruer el.lign. 

hvilket gør det muligt, at afmontere dele eller hele 
isoleringslag, hvorefter delene kan genanvendes – uden 
videre forarbejdning – i andre projekter, med samme 
isoleringsevne. Systemet har et CO2 footprint der er 50% 
lavere end konventionelle tunge betonkonstruktioner. 

Stenuld holder hele bygningens levetid

Skabt til bæredygtighed

Recycling og upcycling
I flere årtier har Rockwool arbejdet, med at recirkulere 
materialer. Restprodukter, som er affald for andre industrier, 
bliver til sekundære råvarer i Rockwools produktion og 
erstatter udvinding af nye ressourcer. Sammen med 
genindsamlet stenuld udgør genbrugsmaterialer i dag 1/3 af 
Rockwools råvarer.

En uudtømmelig råvare

Stenulds isoleringsevne forringes ikke i løbet af bygningens 
levetid – hverken på isoleringsevne eller støj. Rockwool 
arbejder for at mindske energibehovet i bygninger – i både 
eksisterende og nye bygninger.

Materiale diagram.

Monteres uden brug af kran/løftegrej og er hurtigt og effektivt 
at montere på byggepladsen og er endvidere baseret på en 
ny ’kuldebrofri’ teknologi, der sikrer et lavt energiforbrug.

Case leverandør

Mail: c.enghus.theisen@rockwool.com

Brugscykler
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Aurubis producerer nye produkter af recirkuleret kobber.
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Hvad nu hvis, din facade var din 
pensionsopsparing?

Kontakt: Henrik Kjær, Marketing, Muncholm

Case leverandør

Det Hamborg-baserede Aurubis er Europas største kobber-
producent og det firma i verden, der genbruger mest kobber. 

Et kobbertag en af de dyreste tagbelægninger man kan vælge, 
men kobber kan smeltes om uden at miste nævneværdig 
værdi og styrke. Dette gør kobber til et materiale, som er let 
genanvendeligt og dermed en langsigtet investering.

Metalaffaldet bliver analyseret, sorteret og renset, før det 
bliver smeltet og på højteknologisk vis finsorteret yderligere, 
inden det bliver til et nyt produkt. Aurubis arbejder fokuseret 
på at forhøje mængden af genanvendte metaller med 20% 
mellem 2013 og 2018.

Kobber anvendt som tag eller facade har en levetid på 100 
år, hvorefter det kan afmonteres, smeltes om og indgå i nye 
produkter med genskabt styrke og glans. Med tiden vil kobber, 
som er udsat for vind og vejr, irre og blive grønt, hvilket er 
kobberets egen beskyttelse mod yderligere korrosion. 

I Europa er der en høj efterspørgsel på kobber, da det 
blandt andet er en effektiv varmeleder. Derfor genanvendes 
restprodukter og kobberaffald meget ofte, for at indgå i 
nye produkter – som et af de første materialer i historien, 
hvor genanvendelsestanken er en selvfølge. Kobber kan 
nedsmeltes og recirkuleres lige så mange gange man ønsker, 
da kvaliteten i metallet bibeholdes.

Kobber er 100% genanvendeligt 
og andelen af genanvendt kobber 
er 40% på verdensplan.

Auribis recirkulerer 700.000 tons 
råmateriale årligt.

Næsten 100% af kobberaffald genanvendes.

Udviklingen i kobbers værdi.

Mail: hk@muncholm.dk

Brugscykler

AAurubis 
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Spirorør som facade materiale
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I 2004 startede Tegnestuen Vandkunsten og 
genbrugsvirksomheden GenByg open source-projektet 
Nordic Built Component Reuse. Projektet tog udgangspunkt 
i ressourcer der går tabt, når bygningskomponenter ender 
som affald ved renoveringer. 

Her blev flere koncepter udviklet som alternativer 
til nyproducerede byggeprodukter, heriblandt 
facadekonceptet SpiroWall.

En stærk facade

Affald med ny værdi
Grundet global efterspørgsel på stål, bliver næsten 100% af 
tilgængeligt stålaffald smeltet om og recirkuleret i ny form. 
Genanvender man i stedet stålrørene direkte udskydes 
energiforbruget ved omsmeltning.

Stålet mister ikke sin styrke ved at blive trykket fladt, 
så man har hurtigt et meget stabilt og langtidsholdbart 
facadeelement, som er lige så effektivt som et nyproduceret. 

Udtjente ventilationsrør er ofte en del af restprodukterne 
ved renoveringer og nedrivninger af bygninger og kan 
meget nemt afmonteres, da de er opsat i et simpelt 
ophængningsprincip. Udgangspunktet for Vandkunsten og 
GenByg var, at bearbejde rørene så lidt som muligt. 

Senere kan panelerne nemt 
vendes, nedtages og renses eller 
bruges et helt andet sted.

Kontakt: Katrine West Kristensen, Ark. MAA

Arbejdet med fladningsprocessen og ophængningen af 
SpiroWall facadeelementer er hurtig og let at håndtere.

De nedtagne rør rulles eller trykkes flade, hvilket kan gøres 
allerede ved nedtagningen, således at transporten også kan 
effektiviseres. Efterfølgende kan de renses, men kræver 
ikke yderligere bearbejdning, for at kunne bruges som 
facadebeklædning. 

Case leverandør

Mail: kwk@vandkunsten.dk

Ventilationsrør.

Hvad nu hvis, dine gamle ventilationsrør 
kunne blive til en ny facade?

Brugscykler

Vandkunsten 
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Vingebeslagene er eksponeret i facaden.

‘Vi skal ikke kun tale om cirkulært byggeri 
som nødvendigt - det skal også være 
smukt og funktionelt’.

— Katrine West Kristensen, Arkitekt MAA
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Hvad nu hvis, du kunne skifte din facade på 
en weekend?

Gårdhusene i Albertslund Syd hører til generationen af 
tæt-lav storskalaprojekter, der skød op i forstæderne i 
1960’erne.

 Et industrielt og ensartet byggeri i en teknisk kvalitet, 
som har været nødvendigt at forbedre over talrige 
renoveringsforløb. Som led i en projektkonkurrence banede 
Vandkunsten vejen for en ny renoveringspraksis ved at 
tilføre både bæredygtighed og autonomi til Gårdhusene. 

Tegnestuen har afprøvet løsninger i flere prøvehuse og ser 
Gårdhusenes renovering som et potentielt vendepunkt i 
større almene renoveringer og i dansk byggeskik generelt.

Der er fokuseret på at arbejde med en markant lavere 
affaldsproduktion, end ved konventionelt byggeri. 

Tegnestuen Vandkunsten har udvilket et 
vingebeslag til renoveringen af Gårdhusene 
i Albertslund Syd.

Ved at bruge industrialiserede materialer og standardmål, 
vil materialerne lettere kunne genanvendes i andre 
fremtidige brugscyklusser - uden at skulle forarbejdes først 
- og indgå direkte i en ny sammenhæng.

En af nyudviklingerne i projektet er vingebeslaget til en af 
facadeløsningerne. Dette beslag holder facadeelemeter 
på plads, uden at skulle gennembore panelerne og 
er samtidig nemt at arbejde med i både montage og 
udskiftningsprocesser. Endda så beboerne selv kan gøre det.

Når facadepanelerne er udslidte, kan beslaget fortsat bruges 
eller omplaceres. Da vingebeslaget er synligt i facaden, er det 
med, til at skabe ornamentik i facaden og viser en ærlighed 
for rå materialer, samlinger og konstruktion.

Let udskiftelig facade

Vingebeslagene fæstnes med én skrue. Case leverandør

Kontakt: Katrine West Kristensen, Ark. MAA

Brugscykler

Mail: kwk@vandkunsten.dk

Billede © Torben Eskerod Vandkunsten 



Miljøgevinst

Ved at bruge betonelementer med Peikko 
samlingsbeslag opnås en besparelse på 45% 
CO2 i forhold til konventionelle betonelementer. 
Dette er muligt fordi betonelementerne kan 
adskilles og genbruges direkte. Beslagene 
medfører at råhuset samles med bolte og skruer, 
i stedet for at være støbt sammen. Det antages 
at 90% af betonelementerne kan genbruges.

Beregningen er baseret på én genanvendelse 
af produktet. Ved yderligere genanvendelser 
forøges den procentvise-effekt af miljøgevinsten. 
Resultatet er baseret på Life Cycle Assessment 
(LCA) og Environmental Product Declaration 
(EPD) data. Beregningen er foretaget af Statens 
Byggeforskningsinstitut (SBi).

45%  
Betonelemener

co2

METODE

EKSEMPEL
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Brugscyklus 

— Råhus
Råhuset er bygningens rygrad, så det er forventeligt at samlingerne ikke er direkte tilgængelige. 
Råhuselementerne har en lang levetid i forhold til bygningens øvrige komponenter, så det er 
vigtigt at disse elementer kan adskilles og genbruges i andre bygninger.

50-100
år



’Betonelementindustrien 
tvunget til at følge med 

og være til stede, når 
branchen skal udvikle sig’.

96

’Peikko er leverandør af indstøbningsdele med mekaniske 
samlinger til betonelementer. Den traditionelle måde man 
er vant til at bygge med betonelementer på, er at man 
sammenstøber betonelementerne til én sammenhængende 
enhed. Den metode vil vi gerne væk fra og gå i en retning af 
at anvende samlinger, som man bolter sammen. 

Circle House er et interessant projekt for os at være med i, 
fordi vi har en unik mulighed for i samarbejde med branchen 
at udvikle nye løsninger og produkter der gør det muligt at 
designe og bygge cirkulært og dermed på sigt muliggøre at 
man kan demontere betonelementerne og genanvende dem 
på ny. 

Mange af de projekter, som danske arkitektvirksomheder er 
med til at designe og udvikle, indeholder allerede i dag en 
vis grad af cirkulær tankegang.

Derfor er betonelementindustrien tvunget til at følge med 
og være til stede, når branchen skal udvikle sig. I dag er alt 
hvad der foregår på pionerstadiet, men på sigt bliver det 
forhåbentlig og forventelig en god forretning’

— Jonas Høg, 
Bygningsingeniør, Direktør Peikko Danmark

Cirkulære samlinger til betonelementer

Interview
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Alle kan få gavn af Peikkos løsninger – det gælder 
både elementfabrikker, bygherrer, rådgivende 
ingeniører, udviklere og arkitekter. 

Mekaniske samlinger til betonbyggerier

Peikko har stort fokus på produktudvikling. De har 
introduceret mange nye og innovative løsninger til 
markederne gennem årene, der har forbedret måden at bygge 
på. Et godt eksempel på en sådan løsning er søjleskoen, der 
sikrer en robust samling af betonsøjler. Peikko deltager aktivt 
i arbejdet omkring standardiseringsarbejdet på europæisk 
plan og i større internationale forskningsprojekter.

Peikkos produkter gør kundernes byggeproces hurtigere og 
lettere. Produktudviklingen starter med udgangspunkt i kundens 
eller markedets behov. Målet er at påvirke byggeprocessen 
i hele bygningens livscyklus lige fra valg af teknisk løsning, 
igennem byggefasen og i hele byggeriets levetid.

 Det finske firma Peikko er en kommerciel producent af 
mekaniske samlinger til betonelementer. Samlingerne muliggør 
adskilles i fremtiden. Deres væg- og søjleskosystem består 
af sko der støbes ind i præfabrikerede betonelementer, 
og ankerbolte der støbes ind i fundamenter eller andre 
betonelementer.

Elementerne samles on-site og fastgøres til ankerbolte 
med møtrikker og særlige AL-skiver som boltsamling.  Efter 
monteringen fyldes beslagene og samlingerne med mørtel så 
de ikke længere kan skilles ad.

Montering af præfabrikerede 
søjleelementer med Peikkos søjlesko. 

1. Betonelement 
2. Kalkmørtel eller cover-cap

5. Ankerbolt med gevind

3. Møtrik

6. Peikko søjlesko

4. Understøbningsmørtel

7. Peikko vægsko

Fastgørelse og justering af elementerne 
kan enkelt gøres med en svenskenøgle.

Hvad nu hvis, du kunne skille hele dit hus ad 
med en svenskenøgle? 

2.

1.

7.
3.

4.

5.

1.

2.
3.

6.

4.

5.

1.

1.

Kontakt: Jonas Høg, Direktør, Bygningsingeniør                                        

Case leverandør

Mail: jonas.hog@peikko.com

Brugscykler
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Billede © dansk beton

Fliser med 10% (venstre) og 50% (højre) genanvendt beton i. Den med 50% har en 
ru overflade og vil sandsynligvis ikke leve op til gældende kvalitetskrav.
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Hvad nu hvis, du kunne bo i et hus lavet af 
genbrugt beton? 

Dagens brug af beton En erhvervsorganisation for betonproducenterne

—   Genanvendelse af affald til belægninger og fliser, hvor 
der testes med 10-20-30 og 50% tilslag af knust beton. 
Produkterne bliver kontrolleret for at se, om de kan leve 
op til produktkvaliteten.

—   Genanvendelse af restproduktion direkte på 
fabrikkerne, hvor ambitionen er at bruge hovedparten af 
restproduktionen i ny produktion.

Som erhvervsorganisation for betonproducenterne i 
Danmark arbejder Dansk Beton for udvikling af branchen. 
Det gør de igennem to initiativer med genanvendelse i fokus:

Kontakt: Thomas Uhd, Branchedirektør, Dansk Byggeri                                   

90% af alt betonaffald genanvendes allerede i dag som 
bærelag under veje, hvor det erstatter stabilgrus. Faktisk er 
det bedre end stabilgrus, hvilket giver mulighed for at spare 
på asfaltmængden. Derudover er der også mulighed for at 
anvende den nedknuste beton til at erstatte kvalitetssten 
og andet tilslag i ny beton - til eksempelvis konstruktioner 
og fliser, hvis man vel at mærke lever op til gældende 
funktionskrav og normer.

Case leverandør

Mail: thu@danskbyggeri.dk

Dansk Byggeri byder den cirkulær 
økonomi velkommen, vi tror på løsninger 
der bygger på kvalitet og gavner 
økonomien såvel som miljøet.                               

Brugscykler

Billede © GXN

Knust beton skal undgås i fremtiden.
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Billede © GXN

Close-up af fjederstål fuge.

Br
ug

sc
yk

le
r



101

Hvad nu hvis, dine fuger var lavet af metal?

Genanvendelig stålfuge
Connovate er en vidensbaseret virksomhed, der sælger 
licensrettigheder, højstyrkebeton, og rådgivning mm. De 
har opfundet en mekanisk stålfuge til betonelementer med 
en ekstremt lang holdbarhed på +100 år. Fugen monteres 
ved at presse den ind i en reces mellem betonelementerne.

 Fugen fungerer som en fjeder, der opretholder et tryk 
mellem to tilstødende bygningskomponenter og holder 
sig selv på plads, så mellemrummet tætnes. Ved at 
benytte profiler i rustfrit stål som fjedre bevares tætningen 
fleksibiliteten i hele fugens levetid. Stålfugen følger 
de dynamiske bevægelser, der forekommer mellem to 
tilstødende bygningskomponenter over tid.

Stålfugen kan fjernes helt uden at efterlade 
spor. De er 100% genanvendelige, har en lav 
miljøbelastning samt ingen krav til vedligehold.

Fjederstålfuge placeres imellem de 2 elementer. Materialeforbrug / levetid .

SUSTAINABLE BUILD - INNOVATION CHALLENGE  2017

Totaløkonomi / levetid.
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Kontakt: Karsten Bro, CEO, MA in Architecture                                   

Case leverandør

Mail: Kb@connovate.com

Brugscykler
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Billede © GXN

Fjernelse af kalkmørtelprøven.
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Cradle to Cradle® certificeret

Feltstudie

Kalk som primær binder
KALK er verdens første Cradle to Cradle® certificeret 
leverandør af kalkprodukter. KALK ønsker at skabe en 
bæredygtig og bevaringsværdig byggekultur.

Under arbejdet med Circle House er der arbejdet med at 
udstøbe Peikko beslag med kalkmørtel som herefter kan 
fjernes igen ved spuling. 

Mørtlen skal blot beskytte beslaget mod brand og tæring 
og behøver derfor ikke have nogen styrke. Igennem 
feltstudier hos KALK blev denne teknik testet. Tre beslag 
med forskellige styrker mørtel fik lov at ligge i to måneder, 
for efterfølgende at blive spulet væk.

70% af den danske bygningsmasse er bygget med kalk, 
og kalk har i tusinder af år været det foretrukne materiale, 
når sten skulle bindes sammen. Kalkmørtel har modsat den 
cementmørtel, som hovedsageligt anvendes for tiden, den 
fordel at det kan fjernes fra byggeriet igen. Siden cementmørtel 
begyndte at vinde frem i 1960’erne har det hårde og stærkt-
bindende materiale været dominerende i nybyggeri.

Hvad nu hvis, dine samlinger kunne 
spules væk?

Produktionen af kalkmørtel udleder op til 30% 
mindre CO2 pr. m² muret væg end cementmørtel. 

1900
kalkmørtel

1950
cementmørtel

2000
kalkmørtel

Cementmørtel
19501900

kalkmørtel
1950
cementmørtel

2000
kalkmørtel

Kalkmørtel
1900 1900

kalkmørtel
1950
cementmørtel

2000
kalkmørtel
Kalkmørtel
2000

Det var muligt at fjerne den svageste af de tre mørtler  i løbet 
af 10 sekunder.

KontaKt: Rasmus Jørgensen, Direktør KALK

Case leverandør

Mail: rasmus@kalk.dk

Kalkmørtlen spules ud med en højtryksrenser.

Brugscykler

Cradle to Cradle® er et registreret varemærke af MBDC, LLC.
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0 0 0 
0 0 0 

• • • • • • • • • • • • 
0 0 0 • • • • D • 
0 n 0 • 

l<ALI<® 



10
4

Billede © Uretek

Pælene er udformet som store skruer på op til to meter.
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Kontakt: Morten G. Havndrup, Projektleder                     

Case leverandør

Hvad nu hvis, dit hus kunne flyttes uden at 
efterlade spor?

ScrewFast skruepæl.Med Skruepæle kan du 
genanvende dit fundament og 

efterlade din byggegrund uberørt.

Nye funderingsløsninger
I dag støbes de fleste fundamenter til nybyg med beton 
på stedet. Dette umuliggør nedrivning eller flytning af en 
bygning uden at efterlade både et stort fysisk fodaftryk 
og et stort miljømæssigt fodaftryk. Med nye produkter 
på markedet er det nu muligt at flytte og genanvende 
bygninger uden at efterlade spor.

ScrewFast Skruepæle
ScrewFast Skruepæle® er en skånsom metode til fundering 
og efterfundering af bygninger. Metoden er enkel, hurtig og 
vibrationsfri. 

Dermed undgår man blandt andet følgeskader på 
omkringliggende bygninger og omfattende reetablering. 

En anden fordel er at de let kan skrues op og 
genanvendes, og det gør dem således også velegnede til 
funderingsopgaver af midlertidige installationer.

Når en ScrewFast Skruepæl® er skruet i jorden, er det primært 
skruepladerne (helixpladerne), der optager belastningen 
fra jord og konstruktion. Skruepælene kan skrues mere 
end 20 meter ned i jorden, afhængigt af de gældende 
jordbundsforhold. Hver pæl skal forankres mindst halvanden 
meter nede i bæredygtigt jordlag.

Skruepælene installeres med 
entreprenørmaskiner.

Mail: morten@uretek.dk

Brugscykler
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Fremtiden og
Circle House

Dette kapitel er et produkt af et samarbejde 
mellem 3XN Arkitekter og GXN Innovation 
og fem arkitektstuderende fra Center 
for Industriel Arkitektur (CINARK) ved 
Kunstakademiets Arkitektskole.

Undersøgelserne dækker over en rækker 
studier der kan deles i to: De studerende 
forestillede sig først at Circle House 
byggesystemet og de dertilhørende elementer 
skulle bruges i en anden kontekst i deres 2. 
levetid. Dernæst undersøges hvilke muligheder 
der opstår hvis byggesystemet supleres og 
udvides med yderligere elementer og dermed 
skaber en viderebyggelse på systemet.

Photo © GXN



10
8 Sprængt isometri.

CI
N

AR
K

Re
se

ar
ch

 

I: I 
:1 I ,, ,, ,, ,, 
11 I I I I I 

~ I I I I :;Y: 1 I~~ I 

I I I I ic"<, §§~ I 

I I I I ✓;~ ~~~~r:,-,__ 1
1 I I/ I I~ I ~=~::c::s 

1/j' ~/11 I : ~~~r:,-,__~r:,-,__ 
I /I 11 I ~~0'::;:;y 

1
1 

I I "$~:;;,z 
I I I '<:S~ 
I // / 



FLEKSIBILITET

ØKONOMI

GENANVENDELSE

MILJØPÅVIRKNING

FLEKSIBILITET

ØKONOMI

GENANVENDELSE

MILJØPÅVIRKNING

FLEKSIBILITET

ØKONOMI

GENANVENDELSE

MILJØPÅVIRKNING

FLEKSIBILITET

ØKONOMI

GENANVENDELSE

MILJØPÅVIRKNING

FLEKSIBILITET

ØKONOMI

GENANVENDELSE

MILJØPÅVIRKNING

FLEKSIBILITET

ØKONOMI

GENANVENDELSE

MILJØPÅVIRKNING

FLEKSIBILITET

ØKONOMI

GENANVENDELSE

MILJØPÅVIRKNING

FLEKSIBILITET

ØKONOMI

GENANVENDELSE

MILJØPÅVIRKNING

FLEKSIBILITET

ØKONOMI

GENANVENDELSE

MILJØPÅVIRKNING

FLEKSIBILITET

ØKONOMI

GENANVENDELSE

MILJØPÅVIRKNING

FLEKSIBILITET

ØKONOMI

GENANVENDELSE

MILJØPÅVIRKNING

FLEKSIBILITET

ØKONOMI

GENANVENDELSE

MILJØPÅVIRKNING

109

CIN
ARK

Research

Hvad nu hvis, Circle House skulle bygges 
i storbyen?

Circle Houses anden livscyklus  
Her undersøges hvordan Circle House systemets 
fleksibilitet og hvordan bygningssystemet kan tilpasse sig 
en ny kontekst. Circle House-projektet blev placeret i et af 
forslagene i et uendeligt område på Nørrebro.

Her var målet om at komme til en højere stueetage for eksempel 
Butikker eller parkering. Der blev derefter introduceret et nyt 
kolonneelement, stråleelement, elevatorakselement og trapper 
til bygningssystemet. Ud over tagterrasser og et nyt mursten tag.
Et enkelt ranking system blev udviklet for bedre at forstå, 
hvordan de ændringer, der blev anvendt, påvirket systemet. 
Dette bør fungere som en grov indikator.

Fleksibilitet
Anlægsøkonomi

Miljø
Genanvendelse

Elementer

Elementer

Elementer

Rumligheder

Rumligheder

Rumligheder

Kontakt: Andreas Holmøy Ilstad, stud.ark, KADK    
Mail: Stud5120@edu.kdk.dk

KADK - Settlement, Ecology 
& Tectonics   

Studerende

Sammenligningsgrundlag.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



11
0 80% Circle House byggesystem.

CI
N

AR
K

Re
se

ar
ch

 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
I 

' ' ' ' ' ' :n 
~ 

I 



FLEKSIBILITET

ØKONOMI

GENANVENDELSE

MILJØPÅVIRKNING

FLEKSIBILITET

ØKONOMI

GENANVENDELSE

MILJØPÅVIRKNING

FLEKSIBILITET

ØKONOMI

GENANVENDELSE

MILJØPÅVIRKNING

FLEKSIBILITET

ØKONOMI

GENANVENDELSE

MILJØPÅVIRKNING

Tilføjelser

111

CIN
ARK

Research

Hvad nu hvis, Circle House skulle kunne 
optage terræn?

Circle Houses anden livscyklus 

Kontakt: Casper Skrøder Rasmussen Ravn ,stud.ark, KADK                

En af de tre opstillede kontekster var landskabet, hvor 
de studerende implementerede et halvt vægelement 
således at byggesystemet kunne optage terræn og tilbyde 
varierede lofthøjder. 

Samtidig var det væsentligt at de studerende udfordrede 
Circle House på de præmisser det er designet ud fra som 
for eksempel anlægsøkonomi, miljøpåvirkning, fleksibilitet 
og genanvendelse af elementer. 

Derfor udviklede de studerende en 
sammenligningsgrundlag, hvor de eventuelt tilførte 
elementer og rumligheder står målt op over for allerede 
tilstedeværende. 

Ydermere udviklede de et ratingsystem og 
sammenligningsgrundlag for hver af de førnævnte 
designparametre, som er et estimat af den givne løsnings 
performance i forhold til udgangspunktet. 

Sammenligningsgrundlag.

Mail: stud5064@edu.kadk.dk

Elementer

Elementer

Rumligheder

Rumligheder

Eksisterende

KADK - Settlement, Ecology 
& Tectonics  

Studerende

Anlægsøkonomi

Miljø
Genanvendelse

Fleksibilitet

‘Vi ønskede at teste Circle House 
byggesystemet, ved at placere det 
på tre sites der hver især udfordrede 
det på forskellig vis’. 

— Casper Ravn, KADK studerende
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CIN
ARK

Research

Hvad hvis, Circle House kunne bruges som 
byggeklodser til et nyt villahus?

Kontakt: Sarah Sonne Glatz stud.ark, KADK              

Hvis drømmen om et bygning, der kan tages fra hinanden 
og bygges op på ny, skal være brugbar, kræver det, at 
bygningens grundsten kan bruges igen på varierende vis. 
Dette eksempel viser et enfamiliehus, som er bygget op af 
Circle House elementer. 

Circle House systemet er i eksemplet forskubbet og roteret 
for at teste elementernes fleksibilitet og muligheden for at 
skabe nye rumligheder for nye brugere.

 Dette har skabt muligheden for helt åbne facader, tillæg i 
form af udestue og terrasse samt muligheden for erhverv 
eller værksted i bygningens stueetage.

Mail: sglatz@gmail.comEnfamiliehus som samlet bygning.

Villahus første plan.

Villahus anden plan.

Circle Houses anden livscyklus 

KADK - Settlement, Ecology 
& Tectonics  

Studerende
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4 Stueetage indvendigt i Circle House med søjle-/bjælesystem.

‘Systemet af søjler og bjælker giver en 
lang række muligheder for tilpasning 
og rumlig variation’.

     — Rasmus Feddersen, KADK Studerende
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Hvad nu hvis, Circle House var bygget med 
søjler og bjælker?

Udfordring af byggesystemet

Kontakt: Tim Bruun & Rasmus Feddersen ,stud.ark, KADK                

Studerende

Råhuset er den del af Circle House der har den længste 
forventede levetid. Derfor bør det også indeholde en høj grad 
af fleksibilitet i både projektering og brug.

Vi har derfor undersøgt muligheden for at opføre byggeriet 
som et søjle-/bjælkesytem. Det er uden tvivl en dyrere løsning 
fordi der både er flere elementer og flere samlinger. 

Til gengæld bruger man mindre beton og man har flere 
muligheder for at tilpasse systemet til den specifikke 
kontekst. Fordi råhuset har den længste levetid, bør man også 
her sikre at rumligheder har en tilsvarende lang levetid.

System af søjler og bjælker, med mekaniske samlinger.

Mail: tim_bruun@hotmail.com & rbfedders@gmail.com

Type
Antal
Volumen
Antal samlinger

Bjælke
861
232,5 m3
1.722 stk

Søjle
372
113,1 m3
32 stk

Dæk
1.184
769,6 m3
0 stk

I alt
2.417
1.115,2 m3
1.754

Fleksibilitet
Anlægsøkonomi

Miljø
Genanvendelse

5.791,08 m2 brutto  
    
0,42 elementer/m2
30,12% flere elementer  
17,49% mindre volumen  
7,07% flere samlinger

KADK - Settlement, Ecology 
& Tectonics  

•••• •• oo •••• ••• o 
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6 Stueetage indvendigt i Circle House med det udvidede system.

‘Ved at tilføre få nye elementer til 
systemet udvider man mulighederne 
for tilpasning betragteligt’. 

— Tim Bruun, KADK Studerende

CI
N

AR
K

Re
se

ar
ch

 



117

CIN
ARK

Research

Hvad nu hvis, man udvidede byggesystemet 
i Circle House?
Udfordring af byggesystemet

Kontakt: Tim Bruun & Rasmus Feddersen ,stud.ark, KADK                

Vi har undersøgt hvilke muligheder der er indlagret i 
systemet bag Circle House. Projektet skal opføres på en 
kuperet grund, som giver nogle udfordringer i forhold til at 
tilpasse byggeriet. Ved at tilføre få ekstra elementer, men 
stadig udnytte det samme mekaniske samlingsprincip 
åbner man op for en række muligheder.

Man kan blandt andet forskyde byggeriet både vertikalt 
og horisontalt. Samtidig har vi også indført højere 
vægelementer, der kan give en højere loftshøjde i for 
eksempel stueetagen eller i en penthouse lejlighede.

System af bærende skillevægge og bjælker med mekaniske samlinger.

Mail: tim_bruun@hotmail.com & rbfedders@gmail.com

Som man kan se på tallene nedenfor tilfører man en meget 
lille del ekstra elementer og antal samlinger, men opnår en 
langt højere grad af tilpasning. Uanset hvad vil man i skulle 
lave lokaler løsninger i forhold til den givne kontekst.

4.870,21 m2 brutto  
    
0,35 elementer/m2
0,88% flere elementer  
2,61% mere volumen  
1,98% flere samlinger

Type
Antal
Volumen
Antal samlinger

Lang fundament
54
34,56 m3
108 stk

Kort fundament
102
43,86 m3
204 stk

Bjælke 1-sidet
15
6 m3
30 stk

Bjælke
159
71,55 m3
318 stk

Lav væg 1-sidet
42
31,5 m3
168 stk

Væg
188
287,64 m3
752 stk

Højvæg
65
147,2 m3
256 stk

Tværvæg
12
23,88 m3
48 stk

Tværvæg høj
8
24,48 m3
32 stk

Langt dæk
976
634,4 m3
0 stk

Kort dæk
84
40,32 m3
0 stk

I alt
1704
1345,39 m3
1916 stk

KADK - Settlement, Ecology 
& Tectonics  

Studerende

Anlægsøkonomi

Miljø
Genanvendelse

Fleksibilitet

Type
Antal
Volumen
Antal samlinger

Lang fundament
54
34,56 m3
108 stk

Kort fundament
102
43,86 m3
204 stk

Bjælke 1-sidet
15
6 m3
30 stk

Bjælke
159
71,55 m3
318 stk

Lav væg 1-sidet
42
31,5 m3
168 stk

Væg
188
287,64 m3
752 stk

Højvæg
65
147,2 m3
256 stk

Tværvæg
12
23,88 m3
48 stk

Tværvæg høj
8
24,48 m3
32 stk

Langt dæk
976
634,4 m3
0 stk

Kort dæk
84
40,32 m3
0 stk

I alt
1704
1345,39 m3
1916 stk
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Hvad hvis, du kan bruge din væg uden 
at bore huller?

Kontakt: Sarah Sonne Glatz stud.ark, KADK             

I Circle House er en af hovedelementerne de rå 
betonvægge mellem rummene. Betonvæggenes mulighed 
for cirkulært brug kræver, at betonvæggene ikke forurenes 
i form af skruer, spartel, lim osv. 

For at imødekomme den cirkulære tanke, men samtidig 
skabe en brugervenlig bygning for beboerne, arbejder 
disse eksempler med ideen om en betonvæg der kan 
personliggøres med billeder, hylder osv. uden at tilføre 
skruer og søm og på den måde bibeholde betonens værdi 
og elementets potentiale for cirkulært brug.

Mail: sglatz@gmail.com

Udfordring af byggesystemet

Den rå betonvæg og dens aldring gennem tiden.

Indstøbt spor

Æstetisk værdi

Alder

Indstøbt gevind

Påsat skinne

KADK - Settlement, Ecology 
& Tectonics  

Forskere

Sammenligningsgrundlag.
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Circle House
Projektet Circle House opfører med Lejerbo som bygherre 
verdens første almene boligbyggeri bygget efter cirkulære 
principper. Det betyder blandt andet, at byggeriet kan 
skilles ad igen, og de brugte elementer kan genbruges. 
Målsætningen er at 90% af boligernes materialer kan 
genanvendes uden at tabe værdi.
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cirkulært byggeri i hele branchen, på tværs af siloer. Derfor 
samler projektet over 30 forskellige firmaer på tværs af 
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i projektet, samt nye forretningsmodeller, trends og 
scenarier, partnerinterviews, cirkulære forudsigelser og 
meget andet.




