
Dansk madspild er gået 
globalt
Med 63.000 trofaste støtter, over 7.000 artikler 
og en film på BBC med 22 mio. visninger på blot 
14 dage, er den danske non-profit organisation 
Stop Spild Af Mad gået worldwide.  
  Læs hele artiklen på side 4

Spildevand bliver 
til grøn energi
Det er ikke længere nok, at vandet er rent, når 
det forlader renseanlægget. I dag skal processen 
også være bæredygtig og producere energi.
 Læs mere på side 12
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Medfølger som bilag i Dagbladet Børsen maj 2017

Robotterne kommer
For første gang i Danmark er det muligt at sortere affaldsplast ved hjælp af robotter. Mød Nomi4s i/s, der er en af hovedarkitekterne bag den nye 
løsning og selskabets direktør Hans Bloch.  Læs mere på side 24

Læs mere på side 14

ANALYSE GENBRUG & AFFALD

FLEMMING BESENBACHER
FORMAND FOR REGERINGENS ADVISORY BOARD  

FOR CIRKULÆR ØKONOMI

”Det er sund fornuft  
at erstatte den  

lineære økonomi”

MED FOKUS PÅ CIRKULÆR ØKONOMI OG AFFALDSHÅNDTERING NR. 5 ∙ MAJ 2017 ANALYSESAMFUND.DK

MULIGHEDER

Læs flere reportager på 
analysesamfund.dk
På analysesamfund.dk finder du flere artikler 
om bl.a. genbrug, affald og cirkulær 
økonomi og du kan også læse profil-
interviewet med Selina Juul.
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“Omstillingen til cirkulær 
økonomi kræver en 

indsats fra alle parter.”

Følg os digitalt: Giv avisen videre!analysesamfund.dk@europeanmediapartnerdanmark

CIRKULÆR ØKONOMI KRÆVER  
SAMARBEJDE HELE CIRKLEN RUNDT
Cirkulær økonomi er på alles læber i disse år. Hvis vi i Danmark 

udnytter vores ressourcer og affald bedre i mere lukkede kreds-
løb, frem for en gammeldags forbrug-og-smid-væk-kultur, kan vi 
både skabe nye jobs såvel som reducere vores miljøbelastning.

Desværre er der et stykke vej endnu. På landets genbrugspladser kan borge-
re og virksomheder aflevere op til 60 forskellige typer affald, lige fra printer-
patroner til asfalt. Selvom det meste kan bruges igen, er det kun en lille del 
af affaldet – som f.eks. metal – der rent faktisk er noget værd. Resten betaler 
kommunerne og affaldsselskaberne penge for at komme af med til private 
genanvendelses-virksomheder.
Produkterne i vores hverdag består nemlig af stadig mere sammensatte og 
komplekse materialer. Samtidig kæmper vi stadig med miljøfarlige stoffer 
i affaldet som asbest og PCB – og vi risikerer endnu ukendte udfordringer 
med f.eks. nanopartikler og kulfiber i de produkter, som nu viser sig i vores 
affaldsstrømme.
Derfor kræver omstillingen til cirkulær økonomi en indsats fra alle parter. 
Men vi skal sætte ind, hvor potentialet er størst. Politikerne skal stille flere 
krav til design og produktion i industrien med fokus på længere holdbar-
hed, nemmere reparation og større brug af genanvendte materialer. Forbru-
gere og virksomheder skal købe kvalitet, reparere og genbruge mere. Og i 

den kommunale affaldssektor skal vi blive endnu dygtigere til at håndtere 
affaldet med cirkulære kredsløb for øje. 
I Dansk Affaldsforening og hos vores medlemmer indgår cirkulær økonomi 
naturligt i vores daglige arbejde og visioner for fremtiden. 
1. Vi har fokus på affaldssortering og bl.a. lanceret et sæt fælles symboler 
til affaldssortering, uanset om man er hjemme eller i virksomheden. 2. Vi 
vil have de miljøfarlige stoffer ud af byggeaffaldet, så byggebranchen kan 
genanvende affaldet i højere kvalitet end i dag. 3. I mit eget område i det 
vestjyske har vi sammen med tre virksomheder etableret et forsøgsanlæg 
til robotsortering af det komplekse plastaffald, så det kan sorteres bedre og 
bruges i nye produkter. 4. Derudover vil vi sammen med private partnere 
etablere produktion af bioethanol på basis af organisk affald til gavn for 
både borgere, industri og landbrug.
Det lyder besværligt og dyrt, men Danmark har et godt udgangspunkt. Vi 
er verdensførende i grønne løsninger og affaldshåndtering, takket være 
visionære politikere og ansvarlige kommuner, der har tænkt langsigtet, og 
dygtige virksomheder, som har været i stand til at samarbejde både lokalt 
og nationalt. Kan vi videreudnytte den styrkeposition, rummer cirkulær 
økonomi store muligheder for et rigere og grønnere Danmark.
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Denne kampagne fokuserer på fremtidens 
affaldsstrategi og hvordan vi kan genbruge 
vores ressourcer smartere i fremtiden. Jeg vil 
anbefale at man læser profilinterviewet med 
Flemming Besenbacher på side 14-15.

 Jesper Krogen, projektleder

Mads Jakobsen
Formand for Dansk Affaldsforening 
og borgmester i Struer Kommune (V)

TRE DIGITALE FAVORITTER – LÆS ALLE ARTIKLERNE I SIN HELHED PÅ ANALYSESAMFUND.DK
1. København har igen fået vokseværk
Frem mod 2027 skal der bygges 45.000 
nye boliger i København. Men byen må for 
alt i verden ikke blive en klub for de rige, 
siger overborg mesteren.

2.  Tesla satser på et bæredygtigt sam-
fund

Sydafrikaneren Elon Musk vil revolutionere 
brugen af energi og drømmer om at befol-
ke andre planeter. Og han er godt på vej.

3.  Central sortering af affald
Når borgerne er motiverede for at foretage den 
indledende sortering, har central sortering en selv-
forstærkende virkning gennem hele processen til 
glæde for industri, miljø, kommuner – og borgere.

JESPERS 
TIPS!

European Media Partner Danmark ApS 
Amagertorv 11, 1160 København K. 
Email: dk@europeanmediapartner.com 
www.europeanmediapartner.com 
European Media Partner er specialiseret i 
content marketing. Vi hjælper virksomheder 
med at nå en præcis målgruppe gennem em-
nespecifikke	aviser,	magasiner	og	kampagne-
sites. Vi distribuerer relevant information med 
tankevækkende og aktuelle emner i fokus, og 
vi skaber og tilbyder den rette medieekspone-
ring for vores kunder. European Media Partner 
Danmark er en del af EMP International.

ANNONCE

Det vil Dansk Affaldsminimering lave om på. Virksomheden, der ligger i udkanten 
af Langå, blev grundlagt i 2011 og har siden første dag specialiseret sig i at gen-
anvende affald – og i særdeleshed plastaffald. 

Når plast ryger ud, ryger det typisk til forbrænding eller til anlæg uden for Dan-
marks grænser. Årsagen til dette er såkaldt organisk forurening. Altså rester af 
fødevarer, der kan være svære at håndtere. 

Men fra august er det slut. Dansk Affaldsminimering har udviklet et behandlings-
anlæg, der skal gøre det muligt at rense og dermed også genanvende denne 
plast til fremstilling af nye produkter. 

Anlægget forventes at kunne håndtere op mod 5.000 tons plast om året, og 
der er mange gode grunde til at klappe i hænderne. Med det nye anlæg, kan 

man holde produktionen på dansk jord og dermed ikke alene servicere en lang 
række danske virksomheder, med behov for at rense forurenet plastmateriale 
– man sikrer også danske arbejdspladser. Og så er der naturligvis den miljømæs-
sige fordel, at materialerne kan genanvendes i næsten det uendelige, da de ved 
rensning kan bevare en høj kvalitet, som dermed gøre det muligt at samarbejde 
med andre danske virksomheder omkring cirkulær økonomi. 

Det nye behandlingsanlæg bliver dermed det første på dansk grund, og Dansk 
Affaldsminimering – og ikke mindst deres nuværende kunder, forventer sig me-
get af det. 

Dansk virksomhed sætter 5000 tons plast på dagsordenen
Plastemballage kan holde i næsten et halvt hundrede år. Alligevel bliver det sjældent mere 

end et par dage gammelt, inden det smides ud. Gerne smurt ind fra top til tå i remouladerester, 
kaffegrums og kødsaft. Og dermed svært at genanvende. Ind til nu. 

http://analysesamfund.dk/
https://da-dk.facebook.com/europeanmediapartnerdenmark
https://da-dk.facebook.com/europeanmediapartnerdenmark
https://www.instagram.com/europeanmediapartnerdanmark/
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Samlet IT-system øger effektiviteten 

-fra indsamling til genvinding
 

Bestil en 2-timers gratis workshop

AMCS tilbyder en platform af software og hardware, som skaber grundlag for 
samarbejde mellem aktørerne. Transportører, kommuner og interkommunale 
selskaber kan med samme system opnå gennemsigtighed og store besparelser! 
På en 2-timers workshop vil vi gennemgå jeres udfordringer og behov i forhold 
til indsamling og genvinding af affald.

Bestil en gratis workshop på: bit.ly/2okTY1Y

http://makingmore.amcsgroup.com/workshopforaffaldsindustrienmaj2017
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Med 63.000 trofaste støtter, over 
7.000 artikler og en film på BBC med 
22 mio. visninger på blot 14 dage, er 
den danske non-profit organisation 
Stop Spild Af Mad gået worldwide. 

Det har været en del af vores ord-
forråd og en stadigt stigende del af 
vores bevidsthed siden 2008. I dag 
er det så fast en bestanddel af vores 
hverdag, at selv den mest standhaf-
tige storkøbsfetichist har måtte bøje 
nakken og erkende, at der er noget 
om snakken. Og netop i disse dage 
tales der om det på et væld af andre 
sprog. 

Ordet er madspild. Men hvad er 
det for en størrelse? Spørger man 
grundlæggeren af Stop Spild Af 
Mad, Selina Juul, er svaret enkelt: 

– Madspild er, når mad der kan 
spises smides ud. Kort og godt.

Der er dog tale om mere end den 
bløde agurk, der har fået lov at gem-
me sig nederst i grøntsagsskuffen. 

Madspild dækker i lige så høj grad 
over de salathoveder, som landman-
den pløjer ned på marken, fordi de 
er for små til at kunne sælge. Over 
spild i forbindelse med forarbejd-
ning af fødevarer til færdigretter. 
For slet ikke at tale om den overpro-
duktion, der finder sted i fødevare-
industrien, for at sikre at der altid 
er friske varer på supermarkedets 
hylder. 

Alene i Danmark løber denne 
spild af mad op i omtrent 700.000 
tons. Hvert år. Der er dog lys forude. 
Ikke mindst takket være en organi-
sation som Stop Spild Af Mad. 

– Da jeg grundlagde bevægelsen 
i 2008, var der stort set intet fokus 
på vores enorme madspild. I nyere 
tid har danske forbrugere – ifølge 
et estimat fra Landbrug & Føde-
varer, som er det bedste bud på 
udviklingen vi p.t. har, formået at 
mindske vores madspild med hele 
25 procent! Samtidig har vi som de 

første sat emnet på menukortet og 
kommet med en række konstruktive 
løsningsforslag til, hvorledes vi alle 
kan være med til at gøre en forskel, 
forklarer Selina, der om kort tid 
skal tale på FN FAO’s verdenskon-
gres om madspild SAVE FOOD i 
Düsseldorf, blandt globale toneangi-
vende aktører og politikere.

Der har hersket en del debat i medi-
erne om metoderne, der ligger til 
grund for de estimerede 25 pro-
cent, men uanset hvad, så hersker 
der ingen tvivl om, at der gennem 
øget fokus er sket et markant fald i 
mængden af madspild i Danmark. 

Det har sendt bølger af begej-
string ud over landets grænser til 
lande som USA, Bolivia, Ecuador, 
Mexico og Chile. Og naturligvis 
BBC i England, der i februar i år 
besøgte Danmark og Selina Juul, for 
at lave et radioprogram og en do-
kumentarfilm om vores kamp mod 

madspild, som i skrivende stund er 
set af 22.000.000. 

Selina selv er ikke i tvivl om, hvad 
succesen for Stop Spild Af Mad 
skyldes: 

– Vi kom på rette tid – ligesom fi-
nanskrisen begyndte at kradse. Folk 
skulle spare og var derfor meget 
motiverede. De forstod tankegan-
gen og kunne se fordelene ved det. 
Både for sig selv – men også verden 
omkring dem.

Og i bund og grund er det jo 
meget simpelt. Hvor begreber som 
klimaforandring kan være meget 
uhåndgribelige, så er madspild en 
størrelse de fleste kan forholde sig 
til. Det er bare en nemmere måde at 
redde verden på.

Og det er faktisk slet ikke så 
svært. Ifølge Selina bliver mange 
overraskede over, hvor enkelt det er, 
at minimere sit madspild – og hvor 
stor forskel det gør. Både økonomisk 
og tidsmæssigt: 

– Kigger man på vores indkøbsva-
ner, så bruger de fleste i gennemsnit 
20 timer om året på at handle – til 
skraldespanden. Tænker man sig 
derimod om, både når man vælger 
varer på hylderne og når maden 
skal tilberedes hjemme, kan en helt 
almindelig husholdning spare op til 
72.000 kr. på ti år.

Madspild er altså meget mere 
end spild af tid, og der er ingen 
undskyldning for ikke at gøre en 
indsats. 

Tekst: Rikke Kokholm

Alene i Danmark løber spild af mad op i omtrent 700.000 tons hvert år. Selina Juul, grundlægger af Stop Spild Af Mad.

Overskydende mad fra donorer forvandles 
hos Projekt Hjemløs til tallerkener med kød, 
kartofler og masser af sovs, som Køben-
havns hjemløse sætter til livs hver lørdag og 
søndag. 
Læs hele artiklen på analysesamfund.dk

OVERSKUD SERVERET 
MED OVERSKUD

DA DANSK MADSPILD GIK GLOBALT
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En bæredygtig løsning til affaldssortering, produceret af genbrugsplast!

flexobox.dk

Forhandles af qualitybrands.dk

Læs mere på

http://analysesamfund.dk/
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De kommunale affaldssystemer skal 
ensrettes og have fælles sorterings-
kriterier, hvis drømmen om cirkulær 
økonomi skal realiseres, lyder det 
fra regeringens Advisory Board.

I Danmarks 98 kommuner sorteres 
husholdningsaffaldet på mindst 20 
forskellige måder. Og det er et stort 
problem i forhold til at realisere 
regeringens vision om en mere 
cirkulær økonomi.

Sådan skriver formand for rege-
ringens Advisory Board for cirkulær 
økonomi, Flemming Besenbacher, i 
en kronik i Politiken den 23. marts. 

Og han fortsætter:
– Sorteringskriterier varierer i dag 

fra kommune til kommune. Selvom 
nogle kommuner har indført kil-
desortering af plastaffald, gælder det 
i kommune A kun hård plast, mens 
kommune B indsamler både hård 
og blød plast i den samme spand. 

Resultatet er en række små 
affaldsmængder, der er sorteret på 
forskellige måder, og som det derfor 
er umuligt for virksomhederne at 
lave en god forretning ud af at gen-
anvende. Dermed sakker Danmark 
bagud i det internationale kapløb 
om at opbygge og udvikle nye cir-
kulære løsninger og den knowhow, 
som ifølge Flemming Besenbacher 
allerede efterspørges på det globale 
marked.

Hvis man spørger Advisory Boardet, 
er en af løsningerne, at den kom-
munale affaldssortering ensrettes og 
standardiseres. Det kunne f.eks. ske 
ved, at man indførte fælles sorte-
ringskriterier for husholdningsaffald 
og desuden etablerede en landsdæk-
kende instans, der kan afgøre, hvilke 
typer affald der skal brændes, og 
hvilke der skal genanvendes.

Et sådant tiltag ville medvirke til, 
at Danmark tog et skridt i retningen 
af en mere cirkulær økonomi – en 
udvikling, der kan vise sig at være 
en overordentlig god forretning, 
lyder det fra Miljø- og Fødevaremi-
nisteriet.

– Ellen MacArthur Fonden har 
beregnet, at Danmark i 2035 kan 
opnå en stigning i BNP på 0,8-1,4 
procent, og samtidig skabe 7.000-
13.000 nye job, hvis vi i højere grad 
får etableret en cirkulær økonomi, 
siger funktionsleder i Cirkulær 
Økonomi og Affald, Anne Elizabeth 
Kamstrup.

Hun peger på, at det ifølge be-
regningerne også vil være muligt, 
at øge nettoeksporten med tre-seks 
procent, og at Danmarks CO2-af-
tryk vil kunne reduceres med op til 
syv procent.

– Men det er som sagt det po-
tentiale, der foreligger, hvis man 

forfølger den dagsorden hele vejen 
rundt. I det samlede billede er af-
faldssortering fra husholdningerne 
en mindre, men bestemt væsentlig 
del, siger Anne Elizabeth Kamstrup.

Regeringens Advisory Board for 
cirkulær økonomi består af 12 lede-
re fra både store og mindre virk-
somheder. I sommeren 2017 skal de 
over for regeringen fremlægge deres 
øvrige forslag til, hvordan cirkulær 
økonomi bedst fremmes.

Tekst: Frank Ulstrup

CIRKULÆR ØKONOMI  
KRÆVER ENSRETNING

Anne Elizabeth Kamstrup, funktionsleder i Miljø- 
og Fødevareministeriet.

Flemming Besenbacher, formand for regeringens 
Advisory Board for cirkulær økonomi.

BYGGEAFFALD SKAL IND I 
DEN CIRKULÆRE ØKONOMI

Genanvendelse af byggeaffald rummer et 
enormt potentiale for cirkulær økonomi, men 
der mangler viden og ensretning i reglerne. 
Læs hele artiklen på analysesamfund.dk
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Marius Pedersen A/S er aktiv i
omstillingen til cirkulær økonomi

Se mere på www.mariuspedersen.dk eller kontakt os på 70 13 40 40

Cirkulær økonomi sigter mod at holde 
materialer og produkter i det økonomiske 
kredsløb længst muligt. De ressourcer, som 
ellers ville være endt som affald, skal f.eks. 
gå et eller flere skridt tilbage i værdikæden 
og på ny indgå i produktionen. Cirkulær 
økonomi er dermed et opgør med brug-og-
smid-væk-tankegangen.

FAKTA

HURTIGE
SPØRGSMÅL

Hvordan kan software optimere 
affaldskørsel? Vi har stillet Hen-
ning Stiig Jensen fra Pro-Sat tre 
hurtige. 

Hvad er det for en løsning I kan 
tilbyde?

Pro-Sat Planner er en webbase-
ret ruteplanlægning, der beregner 
den optimale køreplan for chauf-
førerne. Løsningen kan planlægge 
selv store mængder opgaver på 
kort tid – uden at det går ud over 
kvaliteten, og kan bruges alene 
eller sammen med andre systemer, 
hvis man ønsker det. 

Hvordan optimerer Pro-Sat Planner 
kørslen?

Ved indsamling af affald, kan 
man ikke på forhånd sikre sig mod 
at overstige bilens lasteevne, så 
det er vigtig at kunne lægge ruten, 
så aflæsning kan ske på de mest 
hensigtsmæssige tidspunkter. 
Pro-Sat Planner sikrer desuden, 
at chaufførernes arbejdstider 
overholdes, ligesom det er muligt 
at følge og dokumentere dagens 
arbejde.  

Hvordan ser fremtiden ud på 
området? 

Man ser hele tiden nye funk-
tioner målrettet bedre og mere 
realistiske køreplaner. Hos Pro-Sat 
arbejder vi hele tiden for at spare 
på kilometerforbruget ved at køre 
mere effektivt, og dermed sikre en 
grøn og miljøvenlig løsning.

Tekst: Rikke Kokholm

ANALYSESAMFUND.DK – AKTUELT

http://analysesamfund.dk/
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Næsten som verdenshavene 
omkring os, stiger mængden af 
affald også. Det kræver nye måder 
at tænke renovationskørsel på – og 
her kan teknologien hjælpe. 

I takt med at vi bliver flere på klo-
den, efterlader vi også en stadigt 
større mængde affald. Affald, der 
ikke alene skal sorteres og smides 
korrekt ud. Det skal også transpor-
teres til rette sted på rette tid, for at 
kunne blive brændt, deponeret eller 
genanvendt. 

Det kræver flere renovations-
kørsler. Og at man i endnu højere 
grad skal tænke, før man kører. En 
af dem, der for alvor har foden på 
speederen, når det gælder optime-
ring af bl.a. affaldsindsamling, er 
AMCS Group, der leverer ressour-
cesoftware til bl.a. affalds-, gen-
brugs- og ressourcebranchen. 

– Hos borgerne er det som ud-
gangspunkt enten kommunen eller 
et privat transportfirma, der forestår 

renovationskørslen. Her hjælper vi 
typisk med at skabe såkaldte “stam-
ruter”. Altså en nøje plan for hvilke 
ruter der skal køres, når der f.eks. 
indsamles restaffald hver torsdag i ét 
område, og haveaffald hver 14. dag i 
et andet, forklarer nordisk salgsdi-
rektør Jan Tønder. 

Planerne udarbejdes i AMCS Route 
Planner, der på baggrund af alle 
relevante informationer som hvilke 
borgere, adresser og tidsinterval-
ler det drejer sig om, udarbejder 
en kørselsplan. Typisk for et år ad 
gangen, med mulighed for løbende 
justeringer. 

Systemet består af avancerede 
algoritmer der, sammen med en 
intuitiv brugerflade, ikke alene øger 
effektiviteten og reducerer driftsom-
kostningerne, men også sikrer en 
bedre service, forklarer Jan Tønder: 

– Algoritmerne kan optimere 
kørslen som ingen andre. Måske er 
der budgetteret med seks lastbiler, 

men det viser sig, at man kan nøjes 
med fem.

Nyeste tiltag inden for affaldshånd-
tering, er underjordiske containere, 
der giver mulighed for at samle 
affald fra endnu flere på ét sted. 
Odense og Aarhus har allerede 
begravet store dele af deres skrald 
under jorden – og det kan der være 
mange fordele ved: 

– Det er en mere dynamisk real-
tidsbaseret tømning, forklarer Jan 
Tønder og fortsætter: AMCS Waste 
Planner, giver et unikt overblik over 
fyldningsgraden og dermed mulig-
hed for at kunne reagere efter behov. 
Således kører bilerne aldrig tomme 
rundt på må og få, men i stedet 
målrettet og i en optimal rute. Og 
så undgår man gener ved overfyldte 
containere.

Spørger man Jan Tønder er vi alle-
rede et skridt i den rigtige retning, 
når det gælder renovation og affald. 

Men der er plads til forbedringer. 
Det kan Rasmus Andersen, chef-
konsulent i Multiflash, tale med om: 

– Vores løsning, MultiRoute, 
benyttes allerede i forbindelse med 
erhvervsaffald, hvor virksomhe-
derne kan bestille afhentning efter 
behov via en app. På den baggrund 
planlægges og sendes den optimale 
rute til chaufførerne. Det er der 
mange fordele ved:  

– Man sparer ikke alene penge på 
selve planlægningen, hvor systemet 
på få minutter erstatter adskillige 
medarbejdertimer. Man sparer også 
op til 30 procent på vejen, da man 
ikke kører forgæves efter halvtom-
me containere. Det kommer både 
kunderne og miljøet til gode. 

Ifølge Partex Data, der udvikler 
softwareløsninger til transportbran-
chen, er samarbejde et af kodeorde-
ne for en mere effektiv indsamling 
af affald:  

– Hvis både virksomheder og 
private er en del af den samlede 

opgave, kan der spares både tid og 
penge, siger Steen Baggersgaard, 
account Manager i Partex.

En af Partex’ løsninger er Easy@
Cargo, der sammen med WasteApp 
hjælper vognmanden med at udføre 
opgaverne på rette tid og i rette 
rækkefølge. 

– Det sikrer vognmanden over-
blik, kundernes tilfredshed og færre 
kilometer på vejene, slutter Steen 
Baggersgaard.

Tekst: Rikke Kokholm

NÅR AFFALD SÆTTES I SYSTEM

OPTIMAL RESSOURCE
HÅNDTERING STARTER  
MED OVERBLIK

www.renomatic.dk
9634 7000

lmc@logimatic.dk

• Komplet IT-løsning til affaldsadministration

• Selvbetjening til borgere og virksomheder via web og AffaldsApp

• Styr på tømningsplaner, afvigelser og økonomi

• Standard integration til renovatørsystemer

RENOMATIC

Jan Tønder, nordisk salgsdirektør i AMCS Group. 

NYE TIDER FOR AFFALDET

Regeringens affaldspolitik betyder ændrin-
ger i den kommunale håndtering af affald og 
nye tider for mange virksomheder. Læs hele 
artiklen på analysesamfund.dk

http://analysesamfund.dk/
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GRØN OMSTILLING  
KRÆVER BREDT FOKUS

Et rent og sundt miljø og en bæredygtig 
fremtid forudsætter, at vi omstiller den 
danske affaldshåndtering fra primært at for-
brænde affald til genbrug og genanvendelse. 
Læs hele artiklen på analysesamfund.dk

FREMTIDENS ASFALT ER BÆREDYGTIG 
Genanvendelse og cirkulær økonomi 
har ramt de danske landeveje, og 
netop nu er Teknologisk Institut i 
samarbejde med Asfaltindustrien 
ved at lægge sidste hånd på et 
forskningsprojekt om cirkulær 
asfaltproduktion. 

Asfalt. En naturlig del af de flestes 
hverdag, der viser vejen for os – næ-
sten uanset hvor vi ønsker at bevæge 
os hen. Men stopper vi op et øjeblik 
og kigger ned, så er asfalt en tem-
melig forunderlig størrelse. Det be-
står af ca. 95 procent stenmateriale, 
der som oftest er en blanding af små 
og lidt større sten, sand og kalk. De 
resterende fem procent er bitumen, 
et olieprodukt, hvis fornemmeste 
formål er, at få tingene til at hænge 
sammen – og som samtidig giver 
asfalten sin karakteristiske farve. 

Eftersom asfalt er fremstillet af natu-
rens egne ressourcer, og dermed 100 
procent genanvendelig, giver det 
fremragende muligheder for at lade 
den indgå i et cirkulært produkti-
onsforløb. Og det er netop hvad det 
toårige forsknings- og udviklings-
projekt ”Cirkulær Asfaltproduktion 
i Danmark” har til formål at belyse. 
Projektet gennemføres af Teknolo-
gisk Institut og deres samarbejds-
partnere med støtte af Miljøstyrel-
sen, og en af dem, der for alvor har 
fingrene i den varme asfalt er Ole 
Grann Andersson, faglig leder på 
Teknologisk Institut: 

– I Danmark har vi en stolt tradi-
tion for at genanvende asfalt. Faktisk 
har vi gjort det siden 40’erne, hvor 
man under 2. Verdenskrig kunne 
bytte gammelt asfalt til nyt, og siden 
80’erne har det været noget alle dan-
ske asfaltproducenter, har arbejdet 
målrettet med.

Hvert år fræses 1.300.000 tons asfalt 
af både små og store veje i forbin-
delse med almindelig vedligeholdel-
se eller udlægning af ny belægning 
på hele eller dele af strækningerne. 
På trods af, at asfalt kan genbruges 
stort set 100 procent, er dette i prak-
sis langt fra tilfældet.

Potentialet er altså stort. For 
umiddelbart er der intet til hindring 
for at affræset asfalt kan blandes 
med ny og genbruges. Derfor er der 
også en stor interesse for at skubbe 

udviklingen i retning af at genbruge 
endnu mere – og endnu bedre. Og 
det er netop formålet med dette 
igangsatte projekt:

– Vi ønsker og forventer at 
dokumentere, at genbrugsasfalt 
fra kendte asfalttyper, hvor vi på for-

hånd kender sammensætningen og 
kvaliteten, kan tilsættes selv de mest 
krævende typer ny asfalt med ny 
bitumen. Uden at gå på kompromis 
med kvaliteten, forklarer Ole Grann 
Andersson.

I stedet for at genbruge asfalt, der 
er udtjent ét sted, som grusbærelag 
eller fyld et andet sted, bør man i 
stedet gå efter en mere bæredygtig 
udnyttelse af asfalten. Det vil sige 
fuld udnyttelse og genbrug af den 
gamle asfalts bindemiddel og sten-
kvalitet. Eller som Ole siger: 

– Det gælder om at genbruge as-
falten der, hvor det har størst værdi.

For asfalt er ikke bare asfalt. Og 
en vej er ikke bare en vej. Typisk 
består den af følgende opbygning: 

Et tyndt asfaltslidlag øverst, et eller 
flere asfaltbærelag, et grusbærelag 
og et tykt bundsikringslag nederst. 
Slidlaget fungerer som membran, 
der beskytter underlaget mod vind 
og vejr. Det udsættes for direkte sli-
tage fra trafik og der anvendes der-
for typisk knuste klippegranitsten i 
for at sikre robustheden. Bærelaget 
sikrer en vis holdbarhed og evne 
til at fordele trykket fra tungere 
køretøjer, og fremstilles oftest med 
lidt billigere lokalt grusgravs-sten-
materiale. 

Og det er netop typen af asfalt 
og den anvendte stenkvalitet, der 
betyder, at man ikke bare kan hælde 
”gammel asfalt i nye huller”. Og det-
te er en del af udfordringen – ikke 

mindst, da der hidtil ofte har været 
tale om ”blandet asfaltgenbrug” 
hvor slidlagsgenbrug ikke har været 
sorteret for sig selv. For at sikre den 
optimale stenkvalitet i nye slidlag, 
er løsningen derfor at affræse og 
opbevare slidlagsgenbrug særskilt, 
så det kan genbruges. 

Men selvom det medfører en del 
logistikmæssige udfordringer, er der 
mange åbenlyse fordele ved cirkulær 
asfaltproduktion: 

– Ved at kunne genbruge affræset 
asfalt i ny asfalt vil vi kunne spare 
samfundet for en dyr import af 
tonsvis af bitumen – og dermed vil 
det ikke alene være en samfunds-
mæssig, men også miljømæssig 
gevinst, for slet ikke at tale om en 
væsentlig CO2-reduktion.

Foreløbig ser resultaterne lovende 
ud, og ifølge Ole Grann Andersson 
bør man for alvor begynde at se 
genbrugsasfalt som en værdifuld 
ressource. Det vil derfor være et af 
hovedpunkterne i den rapport, der 
vil blive videregivet til mulig indar-
bejdelse i vejreglerne, som danner 
rammebetingelserne for det danske 
asfaltarbejde.

Tekst: Rikke Kokholm

Ole Grann Andersson, faglig leder på Teknologisk Institut.

”Det gælder om 
at genbruge 
asfalten der, hvor 
det har størst 
værdi.”

Om projektet
”Cirkulær asfaltproduktion i Danmark” er 
et toårigt udviklingsprojekt. Resultaterne 
dokumenteres ved både laboratorieprøver 
og fuldskala-afprøvning på en motorvejssek-
tion, samt med livscyklusanalyser af både 
miljømæssige samt økonomiske aspekter og 
gevinster.

FAKTA

Ring og 
få mere 
at vide

  

Morten Rasmussen 
mobil 21 41 17 31
mra@genvej.dk
www.genvej.dk
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GenVej A/S er en konkurrencedygtig aktør på 
markedet for miljøvenlig modtagelse, oparbejd-
ning og salg af genanvendelige materialer. 
Vi gør det let at vælge den miljørigtige løsning, da 
vi sørger for alt - praktisk og administrativt - fra 
start til slut. Lemminkäinen er en af vores store 
kunder, men vi leverer også gerne til andre miljø-
bevidste virksomheder.

VANDEL

EJBY

http://analysesamfund.dk/


En af de væsentligste aktører inden for 
produktion og udlægning af asfalt på de danske 
veje er Lemminkäinen A/S – en del af den finske 
Lemminkäinen Group, der siden 1910 har drevet 
entreprenørvirksomhed i Norden og i dag tæller 
over 4.700 kompetente medarbejdere. 

Det danske selskab er tidligere kendt under 
navnet LMK Vej A/S og er med 300 medarbejdere, 
syv asfaltfabrikker og seks kontorer fordelt 
over hele Danmark i stand til at løfte og 
varetage enhver opgave inden for produktion 
og udlægning af asfalt samt vedligeholdelse af 
veje i alle længder og bredder. Dertil kommer en 
specialafdeling, der kan varetage specialopgaver, 
hvor der stilles særlige krav til materialer og 
kompetencer. F.eks. i forbindelse med broer, 
industrigulve og belægninger til p-dæk. 

Lemminkäinen udfordrer videnskaben
For os almindelige mennesker – der bevæger os 
på enten 2 eller 4 hjul – er asfalten en del af vores 
hverdag, som vi ikke altid tænker over. Men for 
fagfolk er det en videnskab, som ikke bygger på 
tilfældigheder. Og en videnskab der til stadighed 
bliver udfordret. Derfor har Lemminkäinen 
også eget laboratorium beliggende samme sted 
som hovedkontoret i Silkeborg. På laboratoriet 
analyseres der på asfaltblandingen for at sikre 
den korrekte sammensætning og der arbejdes på 
hele tiden at forbedre asfaltens levetid, som ofte 
afhænger af sammensætningen i den enkelte type 
af asfalt. 

Endelig er det også her, at der udvikles nye 
og bedre produkter. Det var f.eks. tilfældet, 
da transportbranchen gik fra dobbeltdæk til 
supersinglehjul, hvilket gav et øget tryk på 
motorvejene og resulterede i sporkøring. Her 
deltog Lemminkäinen i udviklingen af et nyt 
superstærkt binderlag, som med en placering 
mellem bærelag og slidlag kunne afhjælpe 
dette nyopståede problem. Af andre nye 
løsninger kan nævnes støjreducerende 
asfalt, permeable lag til håndtering 
af overfladevand i forbindelse med 
skybrud, og i den anden ende af 
spektret – særligt tætte lag, der 
bl.a. anvendes i landbrugets 
ensilagetanke. Der er 
altså tale om en meget 
alsidig produktion 
med noget 
nær uanede 
muligheder. 

Vejen til fremtiden går gennem Lemminkäinen
En del af denne fagre nye udvikling omfatter 
også et øget fokus på miljøet og de omgivelser 
løsningerne skal indgå i. Og her er anvendelse af 
genbrugsmaterialer i produktionen kommet på 
dagsordenen – også hos Lemminkäinen. Således 
har Lemminkäinen A/S investeret et betydeligt 
millionbeløb over de seneste fem år på de danske 
fabrikker i bestræbelserne på at værne om miljøet 
gennem øget fokus på asfaltgenbrug. 

Der eksperimenteres også med anvendelse af 
andre genbrugsmaterialer som f.eks. fejesand, 
ligesom der løbende udvikles stadigt mere 
miljøvenlige belægninger som f.eks. den 
støjdæmpende Whisper, den CO2-besparende 
og miljøvenlige Warmfalt, som kan fremstilles og 
udlægges ved lavere temperaturer end tidligere, 
hvorved arbejdsmiljøet forbedres for folkene på 
vejen. Senest har Lemminkäinen i samarbejde 
med Teknologisk Institut, Vejdirektoratet, 
KL og Asfaltindustrien indgået i et toårigt 
udviklingsprojekt, der skal sætte fokus 
på cirkulær asfaltproduktion. Et 
projekt, der forventes afsluttet i 
juni i år og som allerede har vist 
stort potentiale og håb for 
fremtidig genanvendelse 
i asfaltproduktionen. 
Og således arbejder 
Lemminkäinen 
løbende på at 
bidrage til 
udviklingen 
af 

miljøvenlige produkter og 
produktionsmetoder. Ikke blot til det 
danske marked, men til alle de lande, 
de opererer i.

Lemminkäinen er i dag blandt 
de største aktører inden for 
infrastruktur på Nordisk 
plan. En position som 
vil blive fastholdt 
og udviklet i de 
kommende år.  

ANNONCE

Lemminkäinen baner vejen for fremtidens asfalt
Med over 100 års erfaring, skaber Lemminkäinen hver dag et sikkert grundlag for, at mennesker i hele 
Nordeuropa kan leve, arbejde og rejse under både sunde og sikre forhold. 

Tlf.: 8722 1500 | info@lemminkainen.dk



Annonce Denne udgivelse er et indstik fra European Media Partner 

10 MULIGHEDER – ANALYSESAMFUND.DK

NÅR AFFALD BLIVER EN RESSOURCE 
De tider er ovre, hvor alt skrald røg 
i samme spand. I takt med, at vi 
bliver flere på kloden og ressourcer-
ne knappes, er det blevet tid til at 
tænke anderledes og ikke se affald 
som skrald, men som en vigtig 
ressource. 

Op til 80 procent af alle danskere vil 
gerne sortere deres affald. Men ét er 
vilje, et andet er virkeligheden. For 
hvor er det lige de tomme syltetøjs-
glas skal hen? Hvad stiller man op 
med sit køkkenaffald? Og kan man 
putte pap og papir i den samme 
affaldsspand? Ofte er usikkerheden 
den korteste vej til forkert affalds-
håndtering. 

Ifølge Jacob Hartvig Simonsen, 
direktør i Dansk Affaldsforening, er 
der heldigvis hjælp at hente: 

– I løbet af de kommende år vil vi 
kommunikere på samme måde til 
alle borgere i hele landet om hvor-
dan man skal sortere sit affald.

Systemet der refereres til, er udviklet 
af Miljøstyrelsen, Kommunernes 

Landsforening og Dansk Affaldssor-
tering og har til formål at sikre min-
dre forvirring ved skraldespandene 
og dermed en bedre sortering ved 
hjælp af særlige farver og symboler. 
Affaldssorteringen deles dermed 
op i endnu flere fraktioner end 
tidligere – bl.a. metal, plast, papir, 
organisk affald og tøj. Og det er der 
god fornuft i: 

– Vi skal se på affald som en 
ressource. Sorteres det ikke korrekt 
er det svært at genanvende det, 
forklarer Jacob Hartvig Simonsen, 
og fortsætter: Målsætningen med, at 
vi alle skal tale samme affaldssprog 
er, at mindst halvdelen af hushold-
ningsaffald som pap, papir, metal, 

træ, plast, organisk affald og glas 
fra husholdninger og lignende skal 
kunne genanvendes eller genbruges 
fra 2022.

Afgjort en god løsning for bl.a. 
boligforeninger, men gælder det 
erhverv, er der stadig et stykke vej at 
ønske sig. 

– Tidligere var det kommuner-
nes forpligtelse at håndtere affald 
fra erhvervslivet – men i dag er 
denne ordning væk, forklarer Jacob 
Hartvig Simonsen med beklagelse, 
for ofte var der netop her tale om 
større og ensartede mængder, der 
var forholdsvis nemme at gå til. I 
stedet skal man som erhvervsdri-
vende selv stå for at finde løsninger 

på at genanvende sit affald, og det er 
en omkostning som en del desværre 
fravælger. Her kunne en løsning 
være at genoptage ordningen eller 
lade erhvervslivet bruge de kommu-
nale muligheder. 

Men hvordan sikrer vi en øget ef-
fektivisering og håndtering af vores 
affald, også i fremtiden?

– Vi skal sikre at vores affald 
bliver nemmere at genbruge. Det 
kræver en omstilling af produk-
tionsapparatet og en optimering 
på den lange bane, men med de 
begrænsede ressourcer og den eks-
plosive befolkningsvækst vi oplever 
allerede nu, er vi nødt til at tænke 
konstruktivt og bl.a. udvikle nye 
teknologier, som f.eks. robotsorte-
ring, som netop nu foretages forsøg 
med i Struer.

Jacob Hartvig Simonsen er dog 
fortrøstningsfuld for fremtiden: 

– Lige nu oplever vi en masse 
komplekse produkter, der kan være 
svære at genanvende – men forhå-
bentlig ser fremtiden lysere og mere 
enkel ud. I hvert fald når det gælder 
affald, slutter han.

Tekst: Rikke Kokholm

“Mindst 50 
procent 
husholdnings
affald skal kunne 
genanvendes 
eller genbruges 
fra 2022.”

GAMMEL  
FLYVEASKE 
BLIVER TIL  
GRØN BETON

Cement- og betonindustrien har 
i mange år benyttet flyveaske fra 
kulkraftværkerne i produktionen. 
Men i takt med, at kul udfases som 
brændsel, reduceres også den 
tilgængelige mængde kulflyveaske. 

Nu er virksomheden Emineral 
a/s, der ejes af energiselska-
berne DONG Energy, HOFOR, 
Fjernvarme Fyn og Nordjyllands-
værket imidlertid begyndt at grave 
gammel deponeret flyveaske frem 
igen, fortæller CEO Birgitte Prim-
dal Dam.

– Vi gør det primært fordi 
forbrændingen i vores kraftvær-
ker ved Studstrup og Avedøre 
kræver en vis mængde flyveaske 
for at fungere optimalt. Den meget 
glædelige sideeffekt er så, at fly-
veasken kommer ud fra depoterne, 
og desuden kan indgå i en mere 
grøn produktion af både cement, 
beton og asfalt.

Opgravningen af flyveaske star-
tede i 2016 og Emineral forventer 
at producere 70.000-80.000 
tons årligt i mange år frem. Når 
flyveasken leveres til kunden er 
den certificeret efter både DS/EN 
12620 og DS/EN 13043.

Tekst: Frank Ulstrup

Jacob Hartvig Simonsen, direktør i Dansk Affaldsforening.

FREMTIDENS  
ASFALTPRODUKTION  
ER CIRKULÆR

Cirkulær økonomi er på dagsordenen 
overalt i byggesektoren, og asfaltbranchen 
er der, hvor man er nået længst. Her er 
genanvendelse blevet en naturlig del af 
hverdagen. 
Læs hele artiklen på analysesamfund.dk

www.joca.dk Industrivej 6   DK-7830 Vinderup   +45 97 44 36 66   joca@joca.dk

Intelligent affaldssortering fra joca
jocas intelligente undergrundscontainere er 
fremtidssikrede og kan alle integreres med:

• Adgangskontrol – så kun  bestemte  
 brugere har adgang

• Niveaumåling – hvor beholderen   
 automatisk melder, hvornår den skal  
 tømmes

• Vægt – der kan veje hvert affaldsindkast

• Komprimator – som presser affaldet  
 sammen med stor kraft

• Solceller – så tilslutning til strøm ikke  
 er nødvendig

Kan rumme op til 
5 m3 affald

joca har Danmarks største 
udvalg af nedgravede affalds-
containere

http://analysesamfund.dk/


I dag baserer de fl este kommuner og 
forsyninger deres tømning af affaldscon-
tainere på erfaring. Man ved nogenlunde, 
hvornår de store containere med fl asker, 
pap og andet uorganisk affald er ved at 
være fyldte – men kun nogenlunde. 

Den indbyggede usikkerhed og frygt for 
overfyldte containere og skrald i gaderne 
betyder, at kommunerne hellere tømmer 
containerne en gang for meget, end en 
gang for lidt. 

Resultatet er, at mange containere slet 
ikke er fulde, når vognmanden kommer 
forbi, hvilket igen koster unødigt mange 
ressourcer, udleder unødvendigt meget 
CO2, unødig støj og i øvrigt i mange større 
byer generer trafi kken.

Den gode nyhed
Den gode nyhed er, at det snart er fortid. I 
hvert fald, hvis det står til den rådgivende 
ingeniørvirksomhed Sweco Danmark A/S.

Herfra lyder meldingen, at man fra juni 
2017 vil være parat med et IoT-baseret 
system, der vil revolutionere kommuner-
nes affaldshåndtering og dermed spare 
masser af ressourcer.

Tiltaget handler grundlæggende om at 
udstyre affaldscontainere med sensorer, 
der giver besked, når det er tid til tøm-
ning. Den ide er fl ere år gammel, og er i 
begrænset omfang allerede implemente-
ret visse steder, med SIM-kort baserede 
løsninger.

Problemet med den tilgang er bare, at 
den er dyr, da sensorerne konstant er 
online via et 3G eller 4G data-abonne-

ment. Typisk koster et data-abonnement 
omkring 20 til 30 kr. om måneden pr. 
container. Hertil skal lægges udgiften til 
selve sensoren. 

Swecos løsning baserer sig derimod på 
blandt andet Sigfox, der er en spritny, 
trådløs infrastruktur til datakommunikati-
on, som netop i februar 2017 er færdigud-
rullet i hele Danmark. Der er i realiteten 
tale om et IoT eller Internet of Things, 
hvor små sensorer to til tre gange om da-
gen sender små mængder data trådløst til 
en central modtager. 

Med den løsning er der udsigt til, at det 
kan blive særdeles rentabelt at installere 
sensorer i mange af landets affaldscon-
tainere, siger gruppeleder i Sweco, Anders 
Krøjmand Humle. 

-Det er måske store ord, men der er rent 
faktisk tale om et teknologisk fremskridt, 
der vil kunne revolutionere den måde 
kommunerne planlægger tømning af de-
res affaldscontainere på i dag. Det vil gøre 
affaldsindsamlingen langt mere effektivt, 
og dermed både være mere miljøvenlig 
og økonomisk rentabel.

Beregner tømningsrute og tid
I øjeblikket arbejder Sweco via pilotpro-
jekter i Gentofte, Næstved, Sønderborg 
og Tønder på at kanalisere data fra sen-
sorerne ind i RenoWeb og RenoTrack, der 
er virksomhedens to softwareløsninger til 
henholdsvis kontor og skraldebil. Når den 
øvelse er overstået i juni, åbner der sig en 
helt ny verden for kommunerne og forsy-
ningerne, siger Anders Krøjmand Humle.

-På hovedkontoret kan RenoWeb oplyse 
hvilke containere, der er klar til tømning, 
og samtidig vil RenoTrack beregne den 
mest optimale kørselsrute, så udgifter 
og miljøbelastning holdes på et absolut 
minimum.

Potentialet er kæmpe stort, fortsætter 
Anders Krøjmand Humle, for kommu-
nen eller forsyningen vil i nogen tilfælde 
kunne opnå besparelser i millionklassen 
ved brug af Sigfox baserede sensorer, 
hvor prisen for datakommunikationen er 
ca. 10% af prisen for kommunikation via 
et 3G/4G SIM kort.

-Det åbner op for masser af andre mu-
ligheder inden for Smart City-visionen, 
hvor det meget handler om at optimere 
systemer og fl ow. Med så store besparel-
ser er affaldshåndtering absolut et oplagt 
område for kommuner og forsyninger at 
begynde med. Og når man dertil læg-
ger al den diesel, der bliver brændt af på 
unødigt mange affaldsture, tror jeg rigtig 
mange vil se det som en fordelagtig løs-
ning, siger Anders Krøjmand Humle.

ANNONCE

Sweco vil revolutionere
affalds indsamling med IoT

Med Internet of Things (IoT) vil det blive rentabelt at udstyre af-
faldscontainere med sensorer, så tømningen kan effektiviseres. 

Det vil resultere i mindre CO2 og bedre service til borgerne.

”Det er måske store ord, 
men der er rent faktisk 
tale om et teknologisk 
fremskridt, der vil kunne 
revolutionere den måde 
kommunerne planlæg-
ger tømning af deres 
affaldscontainere på i 
dag.” – Anders Krøjmand Humle



Annonce Denne udgivelse er et indstik fra European Media Partner 

12 MULIGHEDER – ANALYSESAMFUND.DK

Det er ikke længere nok, at vandet 
er rent, når det forlader renseanlæg-
get. I dag skal processen også være 
bæredygtig og producere energi.

Det er ikke ret mange år siden, at det 
var en stor udfordring for landets 
renseanlæg at forvandle spildevand 
fra husholdninger og industri til 
rent vand.

Men op gennem 1990’erne og 
frem til ca. 2005 er der sket en 
mindre revolution inden for spilde-
vandsrensning, så man i dag tager 
det for givet, at vandet fra rensean-
lægget, er helt rent.

Det siger projektchef Per Henrik 
Nielsen fra VandCenter Syd. Her 
leverer man drikkevand og hånd-
terer spildevand for al industri og 
størstedelen af husholdningerne i 
Odense og på Nordfyn.

– Spildevandsrensning er over en 
årrække blevet en højteknologisk 
disciplin, og samtidig har vi fået 
en langt bedre forståelse af den 
biologiske aktivitet i spildevandet 
og i de processer, vi udsætter det 
for. Sammenlagt betyder det, at det 
nærmest er blevet en selvfølgelig-
hed, at vand fra både husholdninger 
og industri er rent, når det forlader 
vores anlæg.

Med selve renseprocesserne på plads 
går bestræbelserne nu i en helt an-

den retning, fortsætter Per Henrik 
Nielsen. Nu handler det i stigende 
grad om at gøre rensningsprocessen 
mere bæredygtig og faktisk produ-
cere energi under rensningen.

– Tidligere byggede vi anlæg, 
der bl.a. omsatte ammonium til frit 
kvælstof, mens vi omsatte kulstoffet 
med store mængder luft. Det var 
ret energikrævende processer, som 
i takt med det stigende fokus på 
bæredygtighed, er blevet udfaset 

på mange af de større anlæg. I dag 
sorterer vi i stedet kulstoffet fra, så 
vi kan lave biogas og dermed produ-
cere både varme og el, siger han.

Faktisk er man i dag blevet så dygtige 
på de store anlæg, at man ikke læn-
gere forbruger energi, men ligefrem 
producerer et netto-overskud.

Som eksempel nævner Per Henrik 
Nielsen, at et anlæg i Odense i 2015 
havde et energiforbrug på 14,5 mio. 

kWh om året. Men med anlæggets 
egenproduktion af energi, resulterer 
det nu i en energibalance på 154 
procent. Man producerer altså et 
overskud på godt 7,8 mio. KWh, 
hvilket naturligvis har resulteret i en 
vis stolthed. 

– Vi har været på forkant med 
udviklingen i Danmark, og er i 
international sammenhæng nogle af 
dem, der er mest bæredygtige, siger 
Per Henrik Nielsen og peger på, at 

omkring 40 procent af spildevandet 
i Danmark er med til at producere 
energi. Men med tiden vil den andel 
formentlig stige, siger han.

– I øjeblikket er det kun de store 
anlæg, der producerer energi til 
forbrugerne, men den teknologiske 
udvikling går hurtigt, og med tiden 
vil spildevandsslam reelt blive til en 
ressource, der skal tages med i sam-
fundets samlede energiregnskab. 

Tekst: Frank Ulstrup

DE FORVANDLER SPILDEVAND TIL 
RENT VAND OG GRØN ENERGI 

Nye teknologier udforskes
I et samarbejde mellem Aalborg Universitet 
og de store danske forsyninger undersøges 
i øjeblikket mulighederne for brug af gen-
teknologi i vandrensningsprocesser. Det 
forventes, at der kan opnås forbedringer og 
besparelser ved en øget viden og forståelse 
af teknologien. 

FAKTA

DANMARK ER  
EKSPERT I RENSNING  
AF SPILDEVAND

Danmark er med helt fremme, når det 
gælder vandteknologi, herunder evnen til 
at skabe merværdi ud af spildevand. Det er 
ikke blot en miljømæssig fordel, det er også 
en økonomisk gevinst. Der er nemlig stor in-
ternational efterspørgsel på de danske kom-
petencer inden for vandteknologi, ligesom 
dansk erhvervsliv er begyndt se rationalet. 
Læs hele artiklen på analysesamfund.dk

Rent vand er i dag en selvfølge. Udfordringen er i stedet at få renseanlæggene til at producere så meget energi som muligt, siger projektchef hos Vandcenter 
Syd, Per Henrik Nielsen.

Ud over de velkendte kvaliteter — 
Har Waterlogic drikkevandskølere endnu et plus. 
De er produceret med stor hensyn til miljøet. Energi, 
brændstof, tid.

Vi er miljørigtige omkring affaldshåndtering samt 
bortskaffelse af drikkevandskølere på den mest rigtige 
måde.

Lene Haus Vej 15 - 7430 Ikast
Tlf. 70238055- mail: post@waterlogic.dk
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Envotherm, der er beliggende i Haderslev, har igennem de seneste 10 
år bl.a. leveret vandbehandlingsanlæg til lufthavne, overfladebran-
chen, Risø og metalbearbejdende industrier. BENTELER Automotive 
Tønder A/S, AAO Steel og Scan Bejds er eksempler på virksomheder, 
der har valgt at rense deres eget spildevand. 

Service udføres on-line
Envotherm tilbyder en hot-line løsning, 
hvor op mod 70 procent af service på 
anlæggene kan udføres via nettet. Det re-
sulterer i både hurtigere service, og lavere 
omkostninger.
Via nettet kan anlæggene også sættes til 
rensning, kapaciteten kan hæves eller sæn-
kes, og hvis en komponent er ved at være 
klar til udskiftning, udløser det en alarm. 

Teknologi
• Kapacitet fra 50 l/h til 10.000 l/h
• Kompakte anlæg 
• 35-45 kWh per renset m3 spildevand
• Plug & Play løsning
• Lave driftsomkostninger
• Kører 24/7 360 dage om året

For yderligere information 
se www.envotherm.dk eller 

kontakt Envotherm på
sales@envotherm.dk
eller +45 4027-9217.

Teknisk direktør, 
kemiingeniør Richard 

Dines Schmidt og 
adm. direktør, cand.

merc.aud. Vibeke 
Svendsen.

Teknisk direktør, 
kemiingeniør Richard 

Dines Schmidt og 
adm. direktør, cand.

merc.aud. Vibeke 
Svendsen.

Ny teknologi giver gevinst for industri og miljø

Rensning og bortska� else af industrispildevand 
er ofte en stor omkostning for industrielle 
virksomheder. Men med ny teknologi kan de nu 
nedbringe deres omkostninger med op til
45 procent. 

Inddampning er traditionelt en energitung 
proces, men med Envotherms teknologi MVR 
genanvendes dampen i anlægget til opvarm-
ning af det indgående spildevand. 

Genanvender 95 procent
Dertil kommer, at spildevandet behandles 
”on site”, hvilket betyder, at det rensede vand 
forvandles til destilleret vand, der kan gen-
bruges i produktionen. En typisk kunde med 
Envotherm-anlæg genanvender 95 procent af 
sit spildevand og sparer dermed tilsvarende på 
vandforbruget.

Som producent af vandbehandlingsanlæg, der 
renser industrielt spildevand ved hjælp af ind-
dampning, har adm. direktør Vibeke Svendsen, 
noteret sig et markant industrielt skifte i fokus.

– Vi har inden for de seneste år oplevet et 
ønske fra virksomheders side om at kunne 
rense og genbruge eget spildevand i stedet for 
at få det afhentet og forbrændt. Det giver god 
mening, eftersom afhentning af spildevand 
er en dyr løsning, men fordi det at rense selv, 

passer rigtig godt ind i mange virksomheders 
CSR-politiker og ønske om at have en ansvarlig 
og grøn profil.

E•MVR genanvender overskudsvarme
Som en anden forklarende faktor på den sti-
gende efterspørgsel, nævner Vibeke Svendsen, 
at Envotherms anlæg genanvender overskuds-
varmen, og dermed kun forbruger en tredjedel 
af den energi, traditionelle anlæg kræver.

Metoden, der hedder Mechanical Vapor Re-
compression eller E•MVR, går kort fortalt ud på, 
at man varmer spildevandet op, hvorved van-
det fordamper, og dermed udskiller de forure-
nende sto� er. Disse kan udgøre alt fra tungme-
taller til radioaktivt materiale og olierester. 

Introduktionen af en ny forretningsmodel 
også været med til at stimulere interessen for 
decentrale vandrensningsanlæg.

I 2017 begyndte Envotherm nemlig at tilbyde 
sine kunder at leje/lease rensningsanlæg frem 
for at købe dem. Det har vist sig at være en 
rigtig god ide, siger Vibeke Svendsen.

Styrk dit cash-flow
– Det er et skridt vi har taget, for at ændre 
beslutningen fra en investerings- til en drifts-
beslutning. For en virksomhed, der selv ønsker 

at rense sit spildevand, kan en lejeperiode give 
mulighed for at teste systemet og samtidig 
vurdere en lang række faktorer f.eks. om det er 
dimensioneret korrekt i forhold til virksomhe-
dens behov. 

Tryg og fleksibel ordning
– I lejeperioden kan vi tage os af drift og 
overvågning døgnet rundt, og kunden betaler 
således kun for det antal kubikmeter, der ren-
ses. Dermed er det en meget tryg og fleksibel 
ordning, der også øger virksomhedernes likvidi-
tet og dermed konkurrenceevne. Alt i alt er det 
noget, vi forventer en endnu større efterspørg-
sel på i de kommende år, lyder det fra Vibeke 
Svendsen.

Envotherms E•MVR-teknologi resulterer i besparelser
på op til 45 procent fra første dag.
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CIRKULÆR ØKONOMI ER 
ET STATE OF MIND 

Traditionel og miljøvenlig asfalt 
- til alle formål

SuperAsfalt A/S er Danmarks nyeste asfaltværk, der ligger på Prøvestenen 
i Københavns Havn. Råstofferne sejles med skib direkte til kajkant – og 
fabrikken reducerer derfor unødig transportbelastning på vejene samt CO2. 

Herudover anvender SuperAsfalt de nyeste og mest energivenlige metoder i 
asfaltproduktionen, der kan foregå i døgndrift med en kapacitet på 180 tons i 
timen. Værket har avanceret laboratorium til kvalitetskontrol af asfalten og er 
certificeret efter EN-13108. 

SuperAsfalt producerer både traditionel CE-mærket asfalt og miljøvenlig, 
CO2-reducerende asfalt med bitumenmix, der er udvundet bitumen fra 
nedbrudt tagpap.

Aftal afhentning på vores asfaltværk på Prøvestenen eller i vores opstillede 
siloer i Kvistgård og Slagelse. Få transport til udlægningssteder eller bestil på 
vores webshop på superasfalt.dk.

Uanset, om du er udlægger eller har brug for en færdig leverance, så 
bistår SuperAsfalt gerne med en prisberegning på din opgave – ligesom vi 
også tilbyder hjælp til asfaltudlægning i samarbejde med vores udvalgte 
samarbejdspartnere.

Kontakt os allerede i dag på 70 70 76 06 eller på info@superasfalt.dk. Læs mere på superasfalt.dk

• CE-mærket traditionel asfalt

• CO2-besparende bituasfalt

• Prisberegninger

• Fleksibel afhentning

• Færdig opgaveudførelse

lin
ds

ko
v.c

om



Annonce Denne udgivelse er et indstik fra European Media Partner 

15ANALYSESAMFUND.DK

GRØN  
ANSVARLIGHED 
GIVER TRAVLHED

Arbejdsdagen i nedbrydnings- og 
miljøsaneringsvirksomheden P. 
Olesen byder ikke på ret mange 
ledige øjeblikke. Og forklaringen er 
enkel, siger virksomhedens økono-
michef Flemming Blaabjerg.

– Ønsket om at passe godt på 
miljøet har aldrig været så udbredt, 
som det er i dag, så vi har travlt 
og ekspanderer fortsat over hele 
landet, siger han og henviser til, 
at virksomheden har afdelinger i 
både Hovedgård, Horsens, Aarhus, 
Fredericia og Ringsted.

P. Olesen har da også årelang erfa-
ring med skånsom miljøsanering, 
der traditionelt har bestået af nøje 
kildesortering. De seneste år er 
det imidlertid også blevet muligt 
at blæse overflader rene, som ek-
sempelvis er malet med blyholdig 
maling. Og vel at mærke på en 
måde, så blæsematerialet og det 
miljøfarlige affald ikke blandes.

– Derved reduceres den samle-
de mængde miljøfarligt affald, og 
det gavner naturligvis miljøet og 
stimulerer samtidigt efterspørgs-
len, siger Flemming Blaabjerg.

P. Olesen løser alle opgaver store 
som små inden for nedrivning og 
miljøsanering.

Tekst: Frank Ulstrup

Vi bruger og smider væk hurtigere end kloden 
kan følge med. Skal vi overleve, kræver det, at vi 
ændrer vores måde at tænke på. Ifølge Flemming 
Besenbacher er almindelig sund fornuft et vigtigt 
skridt på vejen. 

Det tager naturen op imod halvandet år at genska-
be de ressourcer verdens befolkning bruger på 
bare ét år. Og levede alle som vi gør her i Dan-
mark, ville det kræve hele 3 jordkloder at leve op 
til vores behov. 

Sammenholdt med en eksplosiv befolknings-
vækst, der forventes at ramme ti mia. i 2050, er 
der ingen tid at spilde. 

– Vi er nødt til at gentænke vores måde at 
forbruge på. Hvor vi siden den industrielle 
revolution har udvundet råstoffer til fremstilling 
af produkter, der er blevet købt for at blive smidt 
ud, når de ikke længere har haft en anvendelse, 
en interesse eller funktion, er vi i dag nødt til at 
tænke og agere anderledes, forklarer Flemming 
Besenbacher, formand for regeringens Advisory 
Board for Cirkulær Økonomi samt bestyrelses-
formand for Carlsberg Group og Carlsbergfon-
det.

Vi skal med andre ord erstatte den hidtidige line-
ære tankegang, der på trods af at have været med 
til at skabe velstand i verden, også har resulteret i 
et betydeligt overtræk på klodens ressourcer, og i 
stedet tillægge os et andet mind-set. 

– I mine øjne er det almindelig sund fornuft at 
lade den nuværende lineære økonomi erstatte af 
den cirkulære, hvor vi kan bevare vores produk-
ter og vores materialer i et ubrudt kredsløb, og 
udnytte deres værdi så længe som muligt. Derfor 
er vi også nødt til fremadrettet at se på affald som 
en ressource, der kan fungere i nye sammenhæn-
ge og nye produkter.

Det handler altså om meget mere end at sortere 
sit affald. Det er i lige så høj grad et spørgsmål 

om at designe og producere med henblik på 
at kunne genanvende mest muligt, og dermed 
afskaffe affald. Men hvordan? Det har Flemming 
Besenbacher et bud på: 

– Det gælder primært om at skabe produkter af 
høj kvalitet med længere levetid, samt produkter 
der kan genanvendes – f.eks. ved nemmere at 
kunne adskilles i komponenter. Det kan gøres 
på flere måder, og her er både lovkrav som det 
bruges i EU’s ECO-design direktiv, mærknings-
ordninger som Svanen og Blomsten samt øget 
fokus på uddannelse og værktøjer, en mulighed. 
Endelig er samarbejde og ikke mindst åbenhed 
mellem virksomhederne også af stor vigtighed. 
Her er Carlsberg Circular Community et godt 
eksempel på hvorledes man på tværs af virksom-
heden kan samarbejde om løsninger, der kan 
indgå i en cirkulær økonomi. Et af resultaterne af 
dette er Green Fiber Bottle – en grøn fiberflaske, 
fremstillet af bæredygtige træfibre.

Alligevel løber danske virksomheder med cir-
kulære forretningsmodeller i højere grad end 
andre panden imod regler, som står i vejen for 
deres virksomhed. Derfor er der ifølge Flemming 
Besenbacher brug for en særlig indsats for disse 
virksomheder, så de ikke bremses i deres forret-
ningsudvikling. 

– Et konkret eksempel er Københavns Kom-
mune, der gerne vil åbne for en lavere parke-
ringsafgift for bybiler, men er i tvivl om, hvad 
der er op og ned i de gældende regler. I sådanne 
situationer vil Advisory Board komme med anbe-
falinger til, hvordan myndighederne kan bidrage 
med hurtige løsninger. 

Men kan et lille land som Danmark overhove-
det gøre en forskel? Ifølge Flemming Besenbacher 
er svaret ”ja”. 

– Cirkulær økonomi er ikke blot en nødven-
dighed. Det er også en enestående mulighed. 
Ikke mindst for Danmark, der netop i kraft af 

sin størrelse også kan være så meget mere agil. 
Og det er netop denne agilitet der skal udnyttes, 
fortæller Flemming Besenbacher.

Fordele er til at få øje på: Ifølge en række 
EU-studier vil det ikke alene kunne skabe flere 
arbejdspladser i Danmark. Således har Tænke-
tanken Ellen MacArthur Foundation analyseret 
potentialet i Danmark, og har på baggrund af 
fem udvalgte sektorer beregnet at der vil kun-
ne skabes et sted mellem 7.000 og 13.000 nye 
arbejdspladser. Dertil kommer en styrkelse af 
Danmarks konkurrenceevne og indtjeningsmu-
ligheder. Flemming Besenbacher forklarer: 

– Halvdelen af omkostningerne i de danske 
industrivirksomheder er til materialer. Der er 
derfor et enormt potentiale i de cirkulære løsnin-
ger, som kan være med til at nedbringe dette og 
dermed også skabe store besparelser – hvilket i 
den sidste ende gør virksomhederne mere kon-
kurrencedygtige.

Han lægger da heller ikke skjul på ambitioner-
ne for at Danmark går forrest i denne cirkulære 
omstilling: 

– Hele verdens fokus er på cirkulære løsninger. 
Hvis Danmark kan være med til at drive udvik-
lingen og skabe best-practise inden for cirkulær 
økonomi, vil jeg forvente et kæmpe eksportpo-
tentiale, og dermed også adgang til nye markeder 
og nye kunder som i stigende grad efterspøger 
ansvarlige og bæredygtige løsninger.

Tekst: Rikke Kokholm

Advisory Board
Regeringen har nedsat et Advisory Board bestående af dan-
ske erhvervsledere, som skal rådgive regeringen om cirkulær 
økonomi og dermed øge virksomhedernes indtjeningsmulig-
heder, fremme en bedre anvendelse af ressourcerne og mini-
mere miljøpåvirkningen. Anbefalingerne lanceres den 7. juni. 

FAKTA

”Hvis Danmark kan drive udviklingen inden for cirkulær 
økonomi har vi et kæmpe eksportpotentiale.”

FRA TAGPAP TIL MILJØVENLIG ASFALT
Tarpaper Recycling arbejder målrettet for at minimere miljøbelastningen mest 
muligt i forbindelse med bortskaffelse af tagpap i forbindelse med tagrenovering, 
nedbrydninger og spildproduktion fra tagpapfabrikkerne.

Vores teknikere har udviklet processer og teknikker til at bearbejde tagpappen 
til genanvendelser i asfaltproduktion, hvor både bitumen og granuleret tagpap 
kan anvendes 100%.

Kontakt os, hvis du har tagpap, du gerne vil indlevere på vores modtagestationer 
- eller aftale tid for afhentning på jeres lokation.

Tlf.: 2775 8080 eller mail: info@tarpaper.dk
Læs mere på tarpaper.dk hvor du også kan se vores video om processen

Nomineret til EU 
”Green Awards”
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Klorede paraffiner, asbest, tungme-
taller, tjære og PCB. En uundgåelig 
del af vores bygningskultur, der 
stiller store krav til nutidens nedriv-
nings- og miljøsaneringsfimaer.

Listen over, hvad der gemmer sig in-
den for murene i vores bygninger er 
lang. Og faktisk også blevet længere. 
For som Lorenz Volz, afdelingsle-
der i Dansk Miljørådgivning A/S, 
forklarer: 

– Jo mere man kigger, jo mere 
finder man!

Hvor det i 80’erne var asbest, man 
gik på jagt efter, er det i dag også 
stoffer som bly og kviksølv samt 
PCB og tjære, der er på listen over 
de mest eftersøgte. Det gælder også 
klorede paraffiner, der siden slut-
ningen af 70’erne er blevet anvendt 
i bl.a. fugemateriale i stedet for 
miljøgiften PCB, men som nu også 
er kommet på Miljøstyrelsens liste 
over giftige stoffer. 

Der kommer således stadig nye stoffer 
til – deriblandt også stoffer, som 
man hidtil anså som harmløse. Det 
skyldes ikke mindst, at branchen 
er blevet bedre til at identificere de 

miljøproblematiske stoffer i materi-
alerne: 

– Hvor asbest primært blev fjer-
net fra tagene i 80’erne er vi nu ble-
vet opmærksomme på, at det rent 
faktisk også findes i f.eks. pudslag 
og klæber til bl.a. fliser og gulve, 
forklarer Lorenz og fortsætter:

– Vi har fået mere erfaring, mere 
viden og ikke mindst både bedre og 
billigere analyseværktøjer end tid-
ligere. Det er en naturlig udvikling, 
men også en udvikling, der stiller 
store krav til bl.a. bygherrer og ned-
rivningsfirmaer, for slet ikke at tale 
om miljøsaneringsvirksomheder. 
For selv den dygtigste entreprenør 
kan ikke forudsige, hvad der egent-

lig gemmer sig inde bag murene, 
under gulvene og bag listerne, før 
man har undersøgt det nærmere. 

At man er blevet bedre til både 
at identificere og analysere inden 
en nedrivning sættes i gang, er 
ikke alene godt for miljøet og os 
mennesker, der færdes i det. Det har 
også en positiv effekt for nedriv-
ningsvirksomhederne, forklarer 
Lorenz, der har beskæftiget sig med 
miljøsanering i mere end ti år:  

– Det giver et fornuftigt grundlag 
for en realistisk pris, og for at priser-
ne kan sammenlignes – netop fordi 
man jo i kraft af de omfattende ana-
lyser kender omfanget af nødvendig 
miljøsanering. 

Det giver også virksomheder-
ne mulighed for at leve op til de 
gældende krav om, at ansatte ikke 
udsættes for ukendte, miljøfarlige 
stoffer, da man jo allerede kender 
både forekomsten og placeringen – 
samt en øget kvalitet af de materi-
aler, der skal genanvendes, da der 
foreligger dokumentation for, at de 
afrensede materialer er rene nok til 
at fortsætte i kredsløbet. 

Og dette er netop meningen med 
miljøsanering: At fjerne miljøfarlige 
stoffer fra kredsløbet. Uanset om det 
gælder en hel eller en delvis nedriv-
ning eller en renovering. For selv 
om det ofte er tidligere generationer, 
der har tilført de farlige stoffer til 
bygningerne, så er det bygherrens 
ansvar, at de bliver fjernet, sorteret 
og om muligt genanvendt. 

Tekst: Rikke Kokholm

MILJØSANERING ER  
AFGØRENDE FOR FREMTIDEN

Lorenz Volz, afdelingsleder i Dansk Miljørådgivning A/S.

“Jo mere man 
kigger, jo mere 
finder man!” MILJØGIFTEN PCB BØR TAGES 

LANGT MERE ALVORLIGT

De over 60.000 danske boliger, der vurderes 
at afgive giftige PCB-dampe bør omfattes af 
en langt strammere lovgivning, mener Dansk 
Center for Miljøscreening, der netop har 
rettet henvendelse til Miljøministeriet. Læs 
hele artiklen på analysesamfund.dk

Stigende miljøkrav fra kommuner-
ne og en højere miljøbevidsthed 
hos bygherrerne gør, at der sjæl-
dent er ret mange ledige stunder 
hos virksomheden Screenflex i 
Rønnede.

Her er man eksperter i at 
udarbejde miljøscreeninger, der 
kortlægger miljøfarlige stoffer i 
f.eks. ældre huse. 

Særligt i perioden fra starten 
af halvtredserne til slutningen af 
halvfjerdserne blev der eksempel-
vis anvendt rigtig meget af den 
miljøfarlige PCB for ikke at tale om 
blyholdig maling og asbest.

I dag er det derfor et lovkrav, at 
der laves en miljøscreening, hvis 
en ombygning eller renovering 
forventes at resultere i mere end 
et ton affald – og det gør de ofte, 
siger direktør i Screenflex, Alex 
Krøldrup. 

– Man skal ikke bygge ret meget 
om, før der produceres store 
mængder affald. Og i og med, at 
det er meget giftige stoffer, vi taler 
om her, så glæder vi os naturligvis 
over udviklingen. 

Med screenings-rapporten 
i hånden får bygherre overblik 
over farlige stoffer og gode råd 
til, hvordan de skaffes af vejen. 
Hvis det drejer sig om en egentlig 
nedrivning, vælger bygherre ofte 
at lade Screenflex’ søsterselskab 
AK entreprenørservice APS stå for 
arbejdet.

MILJØ-
SCREENING
BOOMER

Tekst: Frank Ulstrup
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Foretrækker du specialister  
med høj faglighed?

Telefon +45 7020 7050
www.tscherning.dk

RESPEKTERET GENNEM 40 ÅR

N E D R I V N I N G  ·   M I L J Ø S A N E R I N G  ·   J O R D, K LO A K O G B E TO N  ·   BYG G E P L A D S S E R V I C E   ·   M AT E R I E LU D L E J N I N G

Foretrækker du specialister 
med høj faglighed?
n    Byggemodning n    Kloak og stormflodssikring
n    Beton n    Miljøsanering og nedrivning

Tscherning udfører projekter med branchens højeste andel af egne ansatte,  
med fokus på sikkerhed, arbejdsmiljø og trivsel. Det tror vi bedst kan betale sig.  
Hvad tror du? 

Hos Tscherning får du ikke tilfældige arme og ben. Med egenproduktion  
skaber vi værdi med sikkerhed for mennesker og miljø.

For både kunder og vores ansatte.

TSCH_266x180_RT.indd   1 09/05/2017   13.52

SKAL DU RIVE NED 
ELLER MILJØSANERE?

 

kontakt@golder.com 

Tlf: 70 27 47 57

www.golder.com    

Golder Associates er Danmarks førende ekspert i at 
rådgive om nedrivning og miljøsanering. Vi identifice-
rer problemerne, kommer med løsninger og hjælper 
med alt fra prøvetagning til udbud og byggeledelse.

DIT RESULTAT NÅR DU ARBEJDER MED OS: 
Sikker og omkostningseffektiv håndtering 
af byggeaffald, jord og miljøfarlige stoffer 
– uden overraskelser undervejs. 

Kontakt os, og få adgang til over 20 års erfaring.
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Innovationskonsortium har arbejdet 
med at få robotter til at sortere 
vores affald. Det er en løsning, der 
vil gavne både miljøet, eksporten og 
danske arbejdspladser.

Bedre udnyttelse af affaldsressourcer, 
udvikling af nye miljøteknologi-
ske automatiseringsløsninger med 
eksportpotentiale og skabelse af 
flere jobs.

Det er de overordnede mål for In-
nosort – et innovationskonsortium, 
bestående af en række teknologile-
verandører, forskningsinstitutioner 
og aftagere af affaldssorteringstek-
nikker i Danmark.

Over de seneste fire år har kon-
sortiet med Teknologisk Institut i 
spidsen arbejdet med hele værdi-
kæden, fra affaldet opstår ved 
husstandene over oparbejdning 
og til skabelsen af eksempelvis nye 
plastråvarer. 

Man har særligt haft fokus på at 
erstatte den manuelle affaldssorte-

ring med robotter, fortæller projekt-
leder fra Teknologisk Institut, Nils 
H. Nilsson.

– Sigtet er bl.a. at anvende robot-
ter, der kan genkende geometriske 
former og se, om beholdere og 
flasker fra husholdningerne er fyldt 
med væsker, da de kan reducere 
mulighederne for genanvendelse, 
og derfor skal frasorteres. Her har 
én af udfordringerne været, at de 
sorteringsbånd, som transporterer 
affaldet på sorteringsanlæggene, 
bevæger sig med tre-fem m i sekun-
det, hvilket kræver meget hurtige 
robotter. 

Teknologisk Institut har regnet sig 
frem til, at der hvert år produceres 
70.000 ton plastaffald i de danske 
husstande. Kan man ved hjælp af 
robotter sortere plasten endnu bed-
re, vil det ikke bare resultere i langt 
bedre udnyttelse af genanvendelige 
ressourcer – det vil også være en 
stor gevinst for miljøet. 

– Meget af emballageplasten i 
vores husholdningsaffald havner 
stadig i forbrændingsanlæggene, 
og det er en skam, da man ved at 
genanvende plasten kan reducere 
udledningen af CO2 betragteligt, 
siger Nils H. Nilsson.

Udover plastaffald har Innosort også 
haft fokus på elektronikaffald. I 
den forbindelse har virksomheden 
DanRobotics udviklet en robotløs-
ning, der kan frasortere printkort 
fra øvrigt elektronikaffald. 

Frasorteringen er afgørende, da 
printkort i kraft af deres indhold af 
guld, udgør op til halvdelen af vær-
dierne i moderne forbrugerelektro-
nik. Hvis printkortene ikke sorteres 
ordentligt ud, men f.eks. ender i 
sorteringen med jern, mister man 
således en stor del af de værdifulde 
metaller.

– Det er en løsning, der ser meget 
lovende ud kommercielt, og som 
forhåbentlig på et tidspunkt vil 

kunne eksporteres til udlandet, fort-
sætter Nils H. Nilsson, og henviser 
til Innosorts andet delmål, der er at 
omsætte ny viden til kompetencer 
og ydelser i erhvervslivet.

I forfølgelsen af det mål har 
Teknologisk Institut og de øvrige 
partnere også udviklet et bereg-
ningsværktøj, som ud fra en given 
affaldssammensætning og mængde 
kan pege på den mest hensigtsmæs-
sige og rentable form for sorterings-
anlæg. Værktøjet vil i fremtiden 
indgå i Instituttets konsulentydelser 
til industrien og til den offentlige 
sektor.

Tekst: Frank Ulstrup

ROBOTTER SORTERER AFFALD

Innosort, der afsluttes i 2017, er støttet af 
Innovationsfonden. Det samlede budget er 
på 44,3 mio. kr.

FAKTA

VIL DU LÆSE MERE?
ANALYSESAMFUND.DK 

PLAST
INDUSTRIEN OG 
NGO’ER I FÆLLES 
KAMP MOD PLAST 
I HAVET

Projekt Plastfrit Hav er et partner-
skab mellem Plastindustrien samt 
Plastic Change og Det Økologiske 
Råd. Projektet skal bidrage med 
løsninger på problemer med plast 
i havene.

Partnerskabet blev indledt i 
december 2014 og fokuserer pt. 
på fire konkrete projekter.

Et af dem drejer sig om de 1.000 
tons plastik, der hvert år skyller 
op på den danske vesterhavskyst. 
Projektet, der har fået navnet 
”Bænken og spanden”, hylder de 
flere tusinde frivillige, der indsam-
ler plasten, og samtidig sørger 
projektet for, at plasten sorteres og 
laves til bænke og spande, der op-
stilles i kystkommunerne. Her skal 
de fungere som en påmindelse 
om, at vi ikke må tabe plastikken 
til havmiljøet. 

Et andet projekt arbejder med 
at kortlægge Roskilde Fjord for 
indhold af plastik, mens de to 
sidste indsatser er centreret om 
udviklingen af en app, kampag-
neaktiviteter og afholdelse af en 
fotokonkurrence.

Projekt Plastfrit Hav kører frem 
til 2018. Det er støttet af VILLUM 
og VELUX fonden, og har et samlet 
budget på i alt 11 mio. kr.

Tekst: Frank Ulstrup

Gør det nemt for borgerne at genanvende mere...

Se mere på www.danskaff ald.dk/duofl ex

Pap og papir

Plasti kposer

Aviser og reklamer

Plastdunke

Metal

Glas og fl asker

– Innosort har bl.a. arbejdet med at udvikle en kommerciel løsning til frasortering af printplader i elektronikskrot, fortæller projektleder fra Teknologisk Institut, Nils H. Nilsson.

http://analysesamfund.dk/


Telefon: 63 61 25 45
www.eldan-recycling.com

Genvinding af
kabel, dæk eller elektronik?
Husholdningsaffald, køleskabe eller aluminium? Tal med os! Vi 
har gennem de sidste 60 år leveret mere end 1300 komplette 

anlæg og 8000 maskiner til kunder i 69 forskellige lande.

Topkvalitet 
fra Faaborg 

til hele verden
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Tilpasningsvenligt og turnkey robotsortering
  FAKTA
 Kapacitet:  70-140 picks pr. minut, pr. robot
 Fragmenter:  0-3000g / ø5-500mm
 Sortering:  2-4 fraktioner pr. robot
 Materialer:  Plastik, metal, batterier, print mm. 
 Mål (min):  5000 x 1500 mm 
	 Kompatibilitet:		 Inline	&	offline	produktion

Anlægget er modulopbygget med standard industrirobotter 
og et scanningsmodul, som er udviklet ved at kombinere  
flere sensorteknologier i samme visionsystem. Anvendelsen 
af industrirobotter og scanningsmodulet muliggør sortering 

med kundetilpasset kapacitet, sorteringsgrad samt  
sortering i flere fraktioner. Industrirobotterne minimerer 
samtidig drift og vedligeholdelsesomkostningerne, da  
der ikke er behov for store kompressorer mm.

Med visionteknologien fra INNOSORT  
har DanRobotics udviklet et turnkey  
robot-sorteringsanlæg

8 connect 1|16  

- DanRobotics robotanlæg til sortering af elektronikaffald kan frasortere op til 120 stykker værdifuld printplade i minuttet, fortæller Kim Koertsen fra DanRobotics.

DanRobotics' robotanlæg til sortering af elektronikaffald kan frasortere op til 120 stykker værdifuld printplade i minuttet.

 Pro-Sat Planner 
Ruteplanlægning… 

 Kan spare dig for en del! 

 Op til 30% flere opgaver med samme antal biler 
 Hurtig planlægning gør at ændringer hurtigt kan indarbejdes 
 Færre biler og Km giver mindre køretid og CO2 

Webbaseret ruteplanlægning 

 Log på 
 Upload Excel ark med opgaver og krav 
 Hent kaffen 
 Download optimale ruteplaner for alle 

biler eller send ruterne direkte til bilerne 

Mobilplan 
Central logistisk funktion og dokumentation  

Mobil App. til håndtering af opgaverne i bilen med bl.a. 

 Elektroniske kørelister 
 Opgavestatus og dokumentation 
 POD 
 Stregkoder 
 Navigation 

 

 Fra planlægning, direkte til logistikken i bilen med Mobilplan 

 Kom hurtigt og billigt i gang 

 Kontakt Pro-Sat og få mere information +45 40 42 09 17  
 info@pro-sat.dk – www.prosatplan.dk 
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Hvis du bor i København, Århus 
eller andre tætbefolkede områder 
i Danmark, så har du nok fra tid til 
anden været irriteret over at skulle 
køre uden om en container place-
ret ved vejkanten. 

I mange kommuner er det heller 
ikke så nemt længere at få tilladel-
se til at placere en container, når 
man skal af med større mængder 
affald.

Løsningen på dette er de smarte 
Junkbags, som kan erhverves i de 
fleste store byggemarkeder rundt 
omkring i Danmark.

– En Junkbag er en stor blå 
nylonsæk, som nemt kan placeres 
i haven, ved husmuren eller andre 
tilgængelige steder, hvor en kran 
kan hente den. Genererer man 
f.eks. affald i en baggård, kan man 
også placere Junkbag på en palle 
og køre den ud til vejen, når kran-
bilen kommer forbi for afhentning, 
fortæller Jens Risom, direktør i 
Junkbusters Danmark, der tilbyder 
forskellige løsninger til håndtering 
af affald og i 2012 introducerede 
de blå Junkbags på markedet.

Der er stigende efterspørgsel 
på Junkbag, som i bund og grund 
er en big bag – bare designet til 
håndtering af affald. Den fås i tre 
størrelser specielt udviklede til at 
håndtere alle former for byggeaf-
fald samt haveaffald.

– En Junkbag er en praktisk 
løsning til alle affaldstyper og 
mængder og hjælper desuden med 
at få affaldet sorteret, som er både 
vigtigt for miljøet og i mange tilfæl-
de et lovkrav, siger Jens Risom.

En Junkbag i mellemstørrelsen 
kan rumme helt op til 1,7 m3 affald 
og belastes op til 1,5 tons.

Processen er nem og lige til at 
gå til: kunden køber en bag, fylder 
den med affald og bestiller afhent-
ning – i hele landet.

Tekst: Peter Klar

JUNKBAGS ER 
DET NYE SORT
INDEN FOR  
AFFALDS
HÅNDTERING

En Junkbag er en stor, blå nylonsæk, som 
nemt kan placeres et sted, hvor en kran kan 
hente den.

Udtjent tagpap fra bygningers 
tage over os kan genanvendes 
til ny asfalt på vejene under os. 
Danske Tarpaper Recycling står bag 
løsningen, der har vakt stigende 
interesse i udlandet.

Hvert år dannes der alene i Dan-
mark op mod 20.000 tons nedbrudt 
tagpap. Tagpappet kommer typisk 
fra nedrivninger eller er overskuds-
materiale fra landets tagpapfabrik-
ker og det meste af disse affalds- og 
restprodukter køres enten direkte i 
deponi eller afbrændes. 

Men i stedet for at betragte det 
som affald, har Tarpaper Recycling 
ApS udviklet en teknik, der kan 
bearbejde nedbrudt eller overflødigt 
tagpap til anvendelse i ny og miljø-
venlig asfalt.

– Der er god mening i at genan-
vende tagpappet, i stedet for bare 
at lade det gå til spilde. Hvor asfalt 
typisk indeholder fem procent 
bitumen, indeholder tagpap helt op 
til 50 procent af det sorte bindemid-
del. Og så er det tilmed af endnu 
bedre kvalitet end det, bitumen 
man allerede i dag anvender i asfalt, 
fortæller adm. direktør Karsten 
Rasmussen fra Tarpaper Recyling 
ApS og uddyber:

– I hvert ton nedbrudt tagpap er 
der ca. 550 kg bitumen. Og ved at 

udvinde bitumen fra udtjent tagpap 
i nærområdet, behøver man ikke 
længere at transportere bitumen fra 
fjerne dele af verden. Herudover kan 
man anvende det resterende tagpap 
som granulat i asfaltproduktionen, 
fortæller Karsten Rasmussen.

For hvert ton asfalt, der produceres 
med genanvendt bitumen fra tag-
pap, reduceres CO2-udslippet med 
60 kg sammenlignet med traditionel 
asfalt. Og ved øget anvendelse af 
Tarpaper Recyclings unikke metode 
kan de mængder af udtjent tagpap, 
der i dag køres i deponi eller til for-
brænding, reduceres markant.

Karsten Rasmussen påpeger, at 
der ikke kun er miljømæssige men 
også økonomiske fordele ved at 
genanvende tagpap i asfaltproduk-
tionen:

– Bitumen udvindes af olie, og 
netop olieprisernes uforudsigelig-
hed og olieressourcernes endeligt, 
gør genanvendelse af tagpap utroligt 
interessant. Dertil kommer naturlig-
vis, at transport af bitumen til asfalt-
produktionen koster en del – også 
på miljøkontoen, påpeger han. 

Det er ikke kun asfaltudlæggere, 
der er begyndt at udvise interesse 
for den mere miljøvenlige asfalt. 
Også i starten af fødekæden har 
man fået øjnene op for de miljø-

mæssige og økonomiske fordele i 
øget genanvendelse af tagpap.

Krone Tag i Odsherred udfører alle 
opgaver inden for udlægning af 
tagpap, både i forbindelse med 
nybygning, renovering og repara-
tion. Virksomheden har indgået et 
samarbejde med Tarpaper Recy-
cling, der afhenter sorteret fraskær 
i biobags og genanvender det i 
asfaltproduktionen.

Også hos Viva Tag i Frederiks-
havn tænker man cirkulært. Her har 
man introduceret et genbrugspro-
gram, der tager hånd om gammelt 
tagpap og rester fra nylagt tagpap, 
der returneres til producenten og 
derefter indgår i produktionen af 
nyt tagpap. Det blev til mange tons 
tagpap sidste år, der ikke alene gav 
en stor besparelse på indkøb af 
nye råvarer, men også sikrede en 
væsentlig reduktion i miljøbelast-
ningen.

Tarpaper Recycling er blandt de 
første i verden, som har formået at 
etablere en systematisk genanven-
delse af tagpap til asfaltindustrien. 
Slutproduktet kaldes Bitumenmix, 
der har opnået ETA-godkendelse. 
Koncernen regner med at lade 
helt op mod 30.000 tons tagpap gå 
gennem det patenterede maskineri 
om året.

– Men det er forsigtige skøn, for 
potentialet for at gøre asfaltproduk-
tionen mere grøn er enormt, set 
med internationale briller, fastslår 
Karsten Rasmussen. 

Udover Tarpaper Recyclings 
danske produktionsfaciliteter i Her-
ning og administration i Glostrup 
ved København, har koncernen 
datterselskaber i Sverige og Finland. 
Herudover har en række tyske del-
stater vist interesse for den danske 
koncerns knowhow og teknologi.

Tekst: Rikke Kokholm

Karsten Rasmussen, adm. direktør hos Tarpaper Recyling ApS.

NU KAN MAN ANVENDE 
TAGPAP TIL VEJE

Tarpaper Recycling ApS blev grundlagt i 
2006 med et ønske om at etablere en bære-
dygtig virksomhed inden for genanvendelse 
af nedbrudt eller overflødigt tagpap. Manden 
bag firmaet, Karsten Rasmussen, er også 
manden bag den patenterede maskine, der 
ifølge planen, skal tygge sig igennem op 
mod 30.000 tons tagpap. Om året. 

FAKTA

GENANVENDELSE NU  
OG I FREMTIDEN

Miljøbelastningen i samfundet er i sidste 
ende forbundet med vores fælles forbrug af 
ressourcer. Energi, råmaterialer og nærings-
stoffer anvendes både her og i udlandet til at 
producere de fødevarer og produkter, vi som 
forbrugere efterspørger. Læs hele professor, 
Thomas Fruergaard Astrups leder på analy-
sesamfund.dk

http://analysesamfund.dk/


ANNONCE

Kan den asfalt vi alle sammen kører rundt på, og 
som gør vores veje jævne og farbare, have en grøn 
og miljøvenlig profil?

Spørgsmålet vil måske få nogle til at tøve, men ikke 
virksomheden Emineral a/s, der ejes af energiselska-
berne DONG Energy, HOFOR, Fjernvarme Fyn og 
Nordjyllandsværket. 

Her er man nemlig begyndt at hente de store lagre 
af flyveaske op, som fremkommer ved afbrænding 
af kul, og som gennem mange år er blevet depone-
ret i ind- og udland. 

Den primære anledning til opgravningen er, at de 
træpillefyrede kraftværker ved Studstrup og Aved-
øre kræver, at der tilsættes en vis mængde flyvea-
ske for at deres forbrændingsprocesser foregår 
optimalt. 

Det gode er så, at flyveasken, når den har udfyldt sin 
funktion, ikke bare skal graves ned igen – den skip-
pes derimod videre til asfaltindustrien, der anvender 
den som et såkaldt filler-materiale. 

Dermed er der ikke bare slået én eller to, men 
hele tre fluer med et smæk: Flyveasken er væk fra 
depoterne, de miljøvenlige, træpille fyrede kraft-
varmeværker fungerer optimalt, og asfaltindustrien 
får adgang til et værdsat produkt, der ellers ikke 
produceres ret meget af længere. De kulfyrede 
kraftvarmeværker ombygges eller lukkes nemlig ned 
et efter et.

Det kunne med et lidt fortærsket udtryk kaldes en 
win-win-situation for alle parter – inklusive miljøet, 
smiler CEO i Emineral a/s, Birgitte Primdal Dam.

– Vi ser det som en stor gevinst for alle parter, siger 
hun og forklarer, at asken skal med i forbrændin-
gen af træpiller for at beskytte kedelanlægget mod 
tilsmudsning og korrosion. 

Godt nyt for asfaltindustrien
De to værker, der fyrer med træpiller, kører for fuld 
damp, og dermed forventes det, at man i mange 
år frem vil kunne levere mellem 70.000 og 80.000 
tons årligt af det nye/gamle flyveaskeprodukt.

– Det er gode nyheder for asfaltindustrien, som 
selvfølgelig ellers ville blive berørt, når flere og flere 
af de gamle kulkraftværker nedlægges, og mæng-
den af tilgængelig flyveaske derfor bliver mindre, 
siger Birgitte Primdal Dam og fortsætter.

– Dertil kommer, at vores ”genbrugs-flyveaske” 
selvfølgelig er certificeret efter samme norm, som 
den ”gamle” flyveaske. Det er normen for tilslag, der 
hedder DS/EN13043.

Traditionelt har ”nyproduceret” flyveaske både 
været anvendt i asfaltindustrien og i cement- og 
betonindustrien. Flyveaskens egenskaber bevirker 
nemlig, at betonen bliver tættere og mere tyktfly-
dende, og den er dermed egnet til anvendelse, hvor 
der stilles store krav til betonen.

Men her er der vel at mærke tale om ny flyveaske, 
som altså ikke har ligget i depoter i adskillige år.

Den ”nye” aske, som indgår i forbrændingen af 
træpiller ændrer derimod en smule karakter, men 
kan stadig anvendes i betonfremstillingen som 
tilslag, og certificeres derfor efter DS/EN 12620.

– Det betyder bl.a., at asken også kan anvendes til 
fremstilling af blokke, betonvarer som f.eks. be-
lægnings-sten og færdigbeton i passiv miljøklasse. 
Dermed er vi måske i virkeligheden helt oppe på en 
fire – fem fluer med et smæk, og det er jo ikke så 
ringe, smiler Birgitte Primdal Dam.

Nedgravet flyveaske forvandles til 
miljøvenlig asfalt

Restprodukter fra gamle kulfyrede kraftværker graves op, og ender som en vigtig ingrediens i asfaltproduktionen.

Historien bag Emineral a/s
Frem til oliekrisen i 1973 anvendte kraft-
værkerne i Danmark næsten udelukken-
de olie som brændsel. Men med krisen 
begyndte en hurtig omstilling til kul, 
hvilket medførte en voksende mængde 
flyveaske. Faktisk voksede den årlige 
mængde flyveaske i løbet af få år til ikke 
mindre end ca. én million tons.

Da man fra andre lande havde erfaring 
med at nyttiggøre flyveaske fra kulfor-
brænding i forbindelse med produktion 
af cement og beton, blev DANASKE I/S 
dannet i 1978. Virksomhedens forret-
ningsområde var salg og distribution af 
flyveaske til cement- og betonindustrien. 
I 2006 skiftede virksomheden navn til 
det nuværende Emineral a/s, og har i dag 
adresse i Fredericia.
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AFFALDSLØSNINGER
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Affaldssystemer
 Fuldt nedgravede affaldssystemer
 Semi nedgravede affaldssystemer
 Affaldscontainere
 Flaske- og papircontainere
 Papirkurve
 Affaldskurve

Vi forhandler desuden:
Park- og aktivitetsudstyr • Dørtelefoner • Postkasser

Bio- og affaldsposer
 Bionedbrydelige affaldsposer 

 og almindelige skaktsposer 

“Vi skal turde 
reagere på den 
viden vi får – 
også selv om det 
koster.”

Manglende identifikation og 
ukorrekt håndtering af farligt 
affald, er ifølge Jette Bjerre Hansen, 
seniorkonsulent hos DAKOFA, en af 
de største farer for den cirkulære 
økonomi. 

Der er meget af det. Affaldet. Og jo 
flere mennesker vi bliver, jo mere 
affald kommer der. Heldigvis bliver 
vi også stadigt bedre til at håndtere, 
sortere og genanvende affaldet – 
ligesom vi også har fået en forståelse 
af, at affald ikke altid er skrald, men 
kan være en værdifuld ressource. 

Men ét er almindeligt hus-
holdningsaffald, der i bedste fald 
sorteres fraktioner som pap, plast 
og organisk affald. Et andet er farligt 
affald. Det tæller alt fra blybatteri-
er, olieaffald, asbestplader, maling 
til elektronisk udstyr og kan som 
hovedregel opdeles i genanvendeligt 
affald og ikke-genanvendeligt affald.

Jette Bjerre Hansen, seniorkonsu-
lent hos DAKOFA, fortæller:  

– Det er den enkelte kommune 
der klassificerer affald, også det far-
lige affald. Det sker ud fra Affalds-
bekendtgørelsens bilag 2 og bilag 4, 
hvor det vurderes, om der er tale om 
farligt affald eller ej. Her tages ikke 
hensyn til, hvad der efterfølgende 
bør eller skal ske med affaldet. Blot 
om det kan defineres som farligt 
efter de gældende regler.

Først derefter vælges den rette 
håndtering af affaldet. Og det kan 
ifølge Jette godt give lidt udfordrin-
ger. Ikke mindst, når det gælder de 
såkaldte miljøfarekriterier, der for-

ventes at blive indført i affaldslov-
givningens regler om klassificering 
af farligt affald, til sommer. 

Klassificeringen af det farlige affald 
og ikke mindst håndteringen af 
det, har stor betydning – ikke blot 
for vores miljø, men også for den 
cirkulære økonomi. 

Det er vigtigt at holde fokus på 
korrekt udsortering af det farlige 
affald, så det ikke blandes med det 
øvrige affald og ødelægger gen-
anvendelsesmulighederne. Det er 
derfor vigtigt at holde styr på det 

farlige affald og sikre, at det ender 
de rigtige steder, hvor man har 
forstand på at håndtere det. 

– Den største fare for at den cir-
kulære økonomi fejler, er efter min 
mening, at man ikke får identificeret 
og udsorteret det farlige affald. Vi 
vil gerne have rene strømme, når vi 
skal genanvende affald, så man ikke 
går på kompromis med kvaliteten 
i de nye produkter. Vi skal ikke 
genanvende for enhver pris, forklare 
Jette Bjerre Hansen.

Ifølge hende er det en disciplin vi 
må erkende er nødvendig, for man 

har naturligvis brugt materialer 
gennem tiderne, der måske ikke var 
så gode. 

– Så er man altså nødt til at bide i 
det sure æble. Det er ganske enkelt 
en måde vi skal lære at arbejde på. 
Og så skal vi turde at reagere på den 
viden vi får undervejs – også selvom 
det ofte er en økonomisk udfordring 
at skulle håndtere denne viden. 

Kodeordene er viden og omhyg-
gelighed – og metoderne er ifølge 
hende, at vi skal blive endnu bedre 
til at systematisere vores viden, 
samt dele og gøre den tilgængelig 
for andre. Og er vi i stand til det, er 
der stadig håb. For den cirkulære 
økonomi og for miljøet.

Tekst: Rikke Kokholm

FARLIGT AFFALD I EN  
CIRKULÆR ØKONOMI 

Jette Bjerre Hansen, seniorkonsulent hos DAKOFA.

Farligt affald kan defineres som produkter fra 
vores hverdag, der indeholder stoffer, som 
er skadelige for natur, mennesker og dyr. De 
er ikke nødvendigvis farlige i sig selv, men 
kan udgøre en fare, hvis vi ikke indsamler og 
behandler dem rigtigt, når de smides ud og 
ender som affald. 

FAKTA

HVAD EN VATPIND  
KAN LÆRE OS OM  
HAVFORURENING

Plast-forurening til havs skyldes ikke kun 
uansvarlige sømænd. Også landkrabber 
med dårlige vaner spiller en rolle. Læs hele 
artiklen på analysesamfund.dk

http://analysesamfund.dk/


Den lille arbejdsplads
med STORT ansvar
Farligt a� ald påvirker naturen og miljøet, og derfor er det vigtigt at være sit
ansvar bevidst og skille sig af med a� aldet på den korrekte måde. SMOKA sikrer 
miljørigtig håndtering af farligt a� ald samt saglig og faglig vejledning.

- De fl este borgere og 
brancher producerer 
farligt a� ald, siger 
driftschef Bente Tange 
Kallesen. Det kan blandt 
andet være kemikalier i 

hjemmet og restprodukter fra proces-
industrien, og PCB og blyholdigt a� ald fra 
byggeentrepriser, oliefi ltre, batterier, 
akkumulatorer og rester af maling, lim og 
lak m.m.

Farligt a� ald skal afl everes via et godkendt 
modtageanlæg som SMOKA. 

- Vi modtager og håndterer hvert år ca. 
10.000 tons farligt a� ald fra 1.5 mio. borge-
re og virksomheder i Hovedstadsregionen, 
fortæller Bente Tange Kallesen videre. - Og 
SMOKAs fornemmeste opgave at sikre, at 
det farlige a� ald ikke skader borgere og 
miljøet, herunder rådgive vores 23 ejerkom-
muner og virksomhedskunder.

SMOKA håndterer alle aktiviteter 
vedrørende farligt a� ald:
• sortering
• emballering
• deklaration
• sikkerhedsrådgivning

Korrekt sortering er vigtig
SMOKA afhenter og sorterer det farlige af-
fald i mange forskellige fraktioner og sender 
det sikkert af sted til det rigtige slutbehand-
ling. 

Der er fl ere grunde til, at det farlige a� ald 
skal sorteres korrekt. 
Nogle sto� er reagerer med hinanden, hvor-
for det er vigtigt at holde dem adskilt.

Sorteringen er også med til at lette den 
videre behandling af de farlige sto� er, lige-
som det holder omkostningerne nede, når 
a� aldet er sorteret og behandlet korrekt. 

- Endelig er der økonomi i at sortere, si-
ger Benne Tange Kallesen: Blander man fx 
kølervæske og spildolie, kan ingen af delene 
genanvendes, og så kommer virksomheden 
til at betale for bortska� else af spildolie, 
som det er gratis for virksomheden at kom-
me af med, hvis kemikalierne er adskilt.

Ansvar og uddannelse
SMOKAs arbejde kræver uddannelse og er-
faring, så vi ikke blander noget, der ikke skal 
blandes – vi skal undgå ulykker. 
For det farligste a� ald, vi får ind, er ”ukendt 
a� ald”. 

- Når vi ikke ved, hvad der er i en beholder, 
kan vi heller ikke vide, hvordan det skal 
behandles. Dét er grunden til, at alle – både 
borgere og virksomheder - bør have kemi-
kalier og andet farligt a� ald i den originale 
emballage, siger Bente Tange Kallesen. 
- Men der er nu generelt stor respekt for 
farligt a� ald både hos private og i virksom-
heder. 

Eksempler på farligt a� ald 
fra borgere
• Maling, lak og lim
• Olie, oliefi ltre
• Træbeskyttelse
• Printerpatroner
• Gift, ukrudtsmidler
• Spraydåser (eks. Fra hårlak og deo)
• Batterier
• Småt elektronik
• El-pærer
• Lightere  
• Faremærkede produkter 

Eksempler på farligt a� ald 
fra virksomheder
• Olieemulsioner 
• Syrer og baser 
• Opløsningsmidler 
• Maling-, lak- og limrester 
• Kviksølvholdigt a� ald
• Bekæmpelsesmidler 
• Spraydåser 
• Batterier og akkumulatorer 
• Trykfl asker
• Lysstofrør 
• Laboratoriea� ald
• Ukendt a� ald

Brug for hjælp, så kontakt SMOKA:

Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 7.00-15.00
Fredag kl. 7.00-14.30
Telefon: 33 22 32 37
E-mail: smoka@smoka.dk

Vores adresse er:
Prøvestenen, U-vej 7, 2300 København S

SMOKA er ejet af 23 kommuner i Region
Hovedstaden og er et samarbejde mellem
Amager Ressourcecenter (ARC) og 
Vestforbrænding.
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RobotSort ApS startede i 2012 med det formål at udvikle robotsortering 
af affald. Idéen er at kunne plukke ønskede materialer ud af en 
affaldsstrøm automatisk og spare belastende, manuel sortering. 

RobotSort er et søsterselskab til Wamatech A/S, som har mere end 20 
års erfaring med salg og installation af maskiner og anlæg til behandling 
og genanvendelse af alle slags skrot og affald. Wamatech er eksperter, 
når der skal findes en løsning på håndtering af affaldet på en lønsom 
måde, til gavn for kunden såvel som miljøet!  

Tlf.:	  7879	  7770	  
e-‐mail:	  info@robotsort.dk	  

RobotSort	  ApS,	  Grønvej	  80,	  5260	  Odense	  S	  

Tlf.:	  7026	  9002	  	   www.wamatech.dk	  
e-‐mail:	  info@wamatech.dk	  

Wamatech	  A/S,	  Grønvej	  80,	  5260	  Odense	  
S	  

ROBOTTERNE KOMMER  
– OG DE SORTERER AFFALDET! 
For første gang i Danmark er det 
muligt at sortere affaldsplast ved 
hjælp af robotter. Mød Nomi4s i/s, 
der er en af hovedarkitekterne 
bag den nye løsning og selskabets 
direktør Hans Bloch. 

Plast er ikke blot en måde at embal-
lere fødevarer og andre produkter 
på, det er også en vigtig ressource. I 
2014 blev godt 30 procent af alt hus-
holdningsaffald i Danmark genan-
vendt – men med tiltaget ”Danmark 
Uden Affald” var det regeringens 
ønske at sætte skub i en bevægelse 
og gøre op med vores hidtidige ”for-
brug og forbrænd”-tankegang, og gå 
mere i retning af et samfund, hvor 
materialerne genanvendes – igen og 
igen. Målsætningen er ambitiøs og 
første milepæl er en genanvendel-
se af 50 procent af vores affald fra 
husholdningen i 2022. 

Første skridt i denne retning er 
bedre sortering, men når det gælder 
plast, er der en række udfordringer. 
Plast forekommer i en lang række 
forskellige plasttyper, og så har plast 
et overvældende udvalg af udform-
ninger. Skal plast genanvendes, er 
det vigtigt, at de enkelte plasttyper 
ikke er sammenblandet, men i 
stedet sorteret med præcision for at 
kunne indgå i nye produkter. 

Der er derfor behov for nye metoder 
til at håndtere og ikke mindst sor-
tere de mange forskellige typer, der 
dagligt forlader de danske hushold-
ninger, og dette er baggrunden for 
det robotsorteringsanlæg, der blev 
indviet i marts i år. 

Det fælleskommunale affaldssel-
skab Nomi4s i/s er en af hovedaktø-
rerne bag udviklingen. Hans Bloch 
fra Nomi4s fortæller: 

– Der er et stadigt større fokus 
på at sortere plast, og sikre at det 
plast vi sorterer, er af høj kvalitet. 
Vi ønskede at udvikle et robot-
sorteringskoncept, der både kunne 
anvendes alene og sammen med 
både nuværende og kommende 
løsninger til sortering af affald. Et 
koncept hvor vi kunne afprøve ny 
teknologi baseret på robotsystemer 

og med et minimum af menneskelig 
håndtering.

Resultatet står nu i Holstebro, og 
tygger sig støt gennem affaldsplast 
fra i alt 148.000 borgere i Nomi4s 
kommuner: Holstebro, Lemvig, 
Skive og Struer. 

Målet er en løsning med endnu 
større kapacitet og øget effektivi-
tet – og som ikke mindst vil være i 
stand til at bidrage til den cirkulære 
økonomi, og dermed også hjælpe 
regeringen og kommunerne med at 
nå deres mål. 

Robotanlægget, som er det første 
af sin art her i landet, er udviklet i et 
særligt samarbejde mellem Nomi4s 
og tre private virksomheder og har 
modtaget økonomisk støtte fra Mil-
jøstyrelsen og Region Midtjylland. 

– Da det er det første af sin art her 
i landet, har vi ikke kunnet spørge 
andre til råds, men har skullet samle 
og afprøve alle erfaringerne selv, 
forklarer Hans Bloch om anlægget. 

Det fungerer ved at programme-
rede specialsensorer kan genkende 
og identificere op til 20 forskellige 
typer af plast. Derefter sendes be-
sked om den specifikke plasttype og 
dens nøjagtige placering på båndet 
til én af de seks robotter længere 
nede i systemet. Den udvalgte robot 

indstilles derefter automatisk og er 
klar til at gribe genstanden, hvilket 
den kan ca. 50 gange pr. minut. 

Robotterne kan indstilles til at sortere 
specifikt efter forskellige typer af 
plast, men der er stadig et stykke vej 
inden robotterne kan tage sorte-
ringsarbejdet helt ud af hænderne 
på os mennesker, hvis man spørger 
Hans Bloch: 

– I dag fungerer anlægget som 
et demonstrationsanlæg, og der ju-
steres og vurderes stadig på en lang 
række parametre: Hvordan kan man 
optimere hastigheden og præcisio-
nen? Hvordan griber man de enkel-
te plastemner rigtigt? Opsamling af 
plastemner fra et transportbånd har 
vist sig at være en verden for sig og 
er stadig ikke præcis og effektiv nok. 
Der findes jo mange typer af plast, 
både når det gælder størrelse, facon 
og vægt, og derfor skal der også 
udvikles specielle gribeværktøjer, 
der kan gribe de mange forskellige 
plasttyper bedst, forklarer han og 
fortsætter: 

– Som det er nu fanger anlægget 
desværre ikke det hele. Pålidelighed 
og effektivitet er nøgleordene for et 
godt resultat, og derfor er anlægget 
netop nu under nøje overvågning 
for at blive optimeret og perfekti-

oneret, så det også kan sælges, og 
derved skabe ny vækst og arbejds-
pladser. 

Netop nu er det kun plastaffald, der 
kører gennem det nyudviklede ma-
skineri, men på længere sigt er der 
intet til hinder for, at anlægget også 
vil kunne indstilles til at sortere 
både træ og tekstiler – ligesom der 
også er muligheder for, at man ved 
hjælp af sensorerne kan sortere far-
lige flasker med kemi ud af affaldet. 

– Der er allerede mange positive 
tilbagemeldinger, både her i landet 
og uden for vores grænser, der kan 
se potentialet i at anvende robotløs-
ninger og sensorer til sortering, og 
det skal nok lykkes at få en økono-
misk rentabel, effektiv og gennem-
tænkt løsning på markedet, slutter 
Hans Bloch fortrøstningsfuldt. 

Tekst: Rikke Kokholm

”Da anlægget 
er det første 
af sin art her i 
landet, har vi 
skullet samle alle 
erfaringer selv.”

MERE PLAST SKAL  
GENANVENDES

Genanvendelse er i fokus som aldrig før 
– ikke mindst når det gælder plast. Plast 
er nemlig en kæmpe ressource, som kan 
udnyttes med de rigtige metoder. Læs hele 
artiklen på analysesamfund.dk

Hans Bloch, direktør i Nomi4s i/s.

http://analysesamfund.dk/


Det gode partnerskab
Fokus på det gode partnerskab. Sammen gør vi din idé til virkelighed:

Specialløsninger til affaldshåndtering 
og proces-, sorterings- og blandeanlæg

Referencer:
• Nomi4s – sorteringsanlæg til plast med unik robotteknologi
• Gemidan Ecogi – udvikling og produktionsmodning af anlæg til sortering af organisk affald
• Vi har desuden gang i yderligere projekter med nye partnere

• Løsningsorienteret samarbejde
• Vidensdeling
• Bredt branchekendskab

• Automation og CE-mærkning
• Produktionsmodning
• Montage og service

Rydhaugen 9, Vium
DK-8620 Kjellerup

Tel.: +45 86 66 74 88
E-mail: infolinatech.dk
www.linatech.dk
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Med et nyt kinesisk ejerskab 
forventer virksomheden Uniscrap en 
række økonomiske og miljømæssige 
fordele.

Thomas Christensen, der er adm. 
direktør i Kolding-virksomheden, 
Uniscrap A/S, hører ikke til dem, 
der er bange for kinesiske opkøb 
af vestlige virksomheder. Han ser 
tværtimod en lang række fordele – 
både for hans egen virksomhed, der 
indsamler, sorterer og eksporterer 
jern- og metalskrot, men også for 
resten af erhvervslivet – og ikke 
mindst for miljøet.

Helt konkret blev den tyske 
Scholz-koncern, der ejer Uniscrap 
opkøbt af den børsnoterede kinesi-
ske Chiho-Tiande Group (CTG) for 
et halvt år siden. Siden da har Tho-
mas Christensen fået sig en række 
aha-oplevelser, der ikke helt svarer 
til de gængse fordomme om kine-
serne. En af de væsentlige handler 

om kinesernes forhold til miljøet.
– Det er jo ingen hemmelighed, 

at man i Kina har store miljøpro-
blemer, men efter opkøbet har vi 
oplevet, at de er utroligt interesse-
rede i at lære af den måde, vi gør 
tingene på. CTG’s overordnede mål 
er at opbygge en global platform for 
genbrug af skrotmetal. I den for-
bindelse vil de meget gerne udnytte 
den viden, vi har på miljøområdet, 
så de selv kan etablere miljøorga-
nisationer og miljøledelsessyste-
met hjemme i Kina, siger Thomas 
Christensen.

Ved at blive en del af CTG, har det 
faktisk også været muligt at reduce-
re Uniscraps egen miljøbelastning, 
da en meget stor del af det jern og 
metal, virksomheden håndterer, kan 
udskibes direkte fra Danmark til 
modervirksomheden i Kina.

– Tidligere blev jern og metal 
typisk kørt til Tyskland, hvorfra det 

via mellemhandlere blev sorteret 
igen, og derefter sejlet til Kina. Den 
måde, vi gør det på i dag, sparer os 
for en masse transport og dermed 
også for en masse CO2-udledning. 
Dertil kommer selvfølgelig også, at 
vi med færre mellemhandlere får en 
sundere forretning, og at det der-
med er et eksempel på, at en grøn 
dagsorden sagtens kan kombineres 
med en større indtjening, siger 
Thomas Christensen. 

Han peger endvidere på, at den 
kinesiske tilstedeværelse også kan 
blive en fordel for andre brancher. 
De nye ejere af Uniscrap har nemlig 
ikke spildt deres tid, når de har 
været på besøg i Danmark.

– De er generelt meget interesse-
rede i dansk teknologi, og har været 
rundt og se på forskellige maskiner 
til f.eks. sortering. På den måde tror 
jeg egentlig, at det er en glimrende 
mulighed for at vise, hvad vi kan, 
og dermed i sidste ende også for en 

øget eksport inden for andre bran-
cher, lyder vurderingen.

Udover at være et eksempel på et glo-
balt opkøb, er Uniscrap A/S også et 
godt eksempel på den miljøbevidst-
hed, der trives inden for genvin-
dingsindustrien i Danmark. Fami-
lievirksomheden GP Metal A/S, der 
i mere end 70 år har indsamlet og 
forædlet skrot til nye værdifulde 
råvarer, er eksempelvis certificeret 
som ISO 14001 miljøcenter, og læg-
ger vægt på at give sine samarbejds-
partnere en miljømæssig forsvarlig 
håndtering af diverse materialer.

Et andet eksempel er det Hol-
stebro-baserede vognmandsfirma 
Ejler Chr. Knudsen A/S, der også 
beskæftiger sig med genanvendelse 
af forskellige metaller. Virksomhe-
dens bilpark omfatter 50 biler, der 
for størstepartens vedkommende 
er udstyret med EURO 5-motorer, 
ligesom der køres på miljøvenligt 

brændstof, og anvendes bionedbry-
delig hydraulikolie.

Hos Uniscrap har man selv 
indført en række lignende tiltag 
bl.a. ISO 14001, så der er rigeligt for 
kineserne at lade sig inspirere af. 

– Jeg ser det som en af globali-
seringens rigtig store fordele, at vi 
udveksler idéer og metoder og på 
den måde kan være med til at skåne 
miljøet samtidig med, at vi driver 
en endnu mere effektiv forretning, 
slutter Thomas Christensen.

KINESISK EJERSKAB STYRKER MILJØ

I 2000 blev alle Uniscraps afdelinger miljø-
certificerede. Virksomheden lever således 
fuldt ud op til den lange række af miljøkrav, 
der stilles til en dansk genvindingsvirksom-
hed. 

FAKTA

VIL DU LÆSE MERE?
ANALYSESAMFUND.DK 

Tekst: Frank Ulstrup

– De er generelt meget interesserede i dansk teknologi, og har været rundt og se på forskellige maskiner til f.eks. sortering, siger CEO Thomas Christensen om Uniscraps nye kinesiske ejere.

http://analysesamfund.dk/
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Esben Lunde Larsen blev udnævnt til miljø- 
og fødevareminister i februar 2016.  
Han har været kandidat for Venstre i 
Ringkøbingkredsen siden 2008 og har bl.a. 
været viceborgmester og byrådsmedlem i 
Ringkjøbing-Skjern Kommune. 
Han er uddannet cand.theol og har en 
erhvervs-Ph.D. fra KU.

FAKTA

NÅR AFFALD BLIVER TIL GULD
Danske virksomheder kan se frem 
til forbedrede konkurrencevilkår, 
efterhånden som EU-Kommissio-
nens pakke om cirkulær økonomi 
implementeres.

EU’s plan om cirkulær økonomi 
handler om at lukke ressourcekreds-
løbet og få den maksimale værdi ud 
af materialer og produkter til gavn 
for miljø og økonomi. Planen blev i 
juni sidste år vedtaget af alle Euro-
pas miljøministre og indeholder de 
initiativer, som Kommissionen vil 
tage frem mod 2020. Planen knytter 
sig til hele cirklen i den cirkulære 
økonomi, herunder design, produk-
tion, forbrug, affald og sekundære 
råmaterialer.

Tilbage i 2013 satte regeringen med 
ressourcestrategien ”Danmark uden 
affald” skub i en bevægelse fra et 
”forbrug og forbrænd”-Danmark 
over mod et samfund, hvor materia-
lerne bruges igen og igen. 

Det har bevirket, at stadig flere 
virksomheder i Danmark ser af-
faldet som en ressource, der kan 
bruges i nye produkter og kredsløb.

Men ifølge miljø- og fødevare-
minister Esben Lunde Larsen er 
der stadig et enormt, uudnyttet po-
tentiale i at udnytte affald og andre 
biprodukter i sektorer som byggeri, 
fødevareindustri og maskinproduk-
tion. 

Ministeren arbejder derfor for, at 
endnu flere danske virksomheder 
får de bedste muligheder for at blive 
en del af den cirkulære økonomi. 

– Cirkulær økonomi er sund 
fornuft. Det er godt for miljøet og 
indeholder store potentialer for at 
styrke dansk erhvervsliv, siger miljø- 
og fødevareminister Esben Lunde 
Larsen. 

– Vi er i det hele taget meget dyg-
tige på det her område, og derfor 
ligger der også et stort eksportpo-
tentiale foran os inden for grøn 
teknologi og genbrug, siger miljø- 
og fødevareminister Esben Lunde 
Larsen.

Ifølge Esben Lunde Larsen vil det 
desuden gavne den danske konkur-
renceevne, når flere EU-lande skal 
til at kæmpe sig op på det danske 
niveau for genanvendelse. For man-
ge danske virksomheder er allerede 
langt fremme i forhold til at udnytte 
deres affald. 

– Med mere ensartede konkur-
rencevilkår i EU gavner vi både 
miljøet og skaffer flere arbejdsplad-
ser i Danmark. Der er helt sikkert 
forretningsmæssige og økonomiske 
gevinster ved cirkulær økonomi, 
siger Esben Lunde Larsen. 

Ministeren henviser til en rapport 
fra den britiske Ellen MacArthur 
Foundation, der arbejder for at ud-
brede tanken om cirkulær økonomi. 
De vurderer, at omstillingen alene i 

Danmark i 2035 kan skabe op imod 
13.000 arbejdspladser og øge det 
danske bruttonationalprodukt med 
op til 1,4 procent samt øge nettoeks-
porten med tre-seks procent.

Miljø- og fødevareminister Esben 
Lunde Larsen bygger bl.a. sin opti-
misme på, at EU-landene fra 2030 
højst må deponere ti procent af alt 
husholdningsaffald på lossepladser.

I dag deponerer EU-landene i 
gennemsnit 31 procent af alt hus-

holdningsaffald på lossepladser.
Men Danmark ligger i front og 

har i årene 2012 til 2014 kun depo-
neret 1,9 procent af affaldet. Tallet 
er syv-otte procent som helhed i 
Danmark indberegnet danske virk-
somheder.

Men hvor den danske affaldshåndte-
ring generelt er på rette vej, er der 
et område, som kræver et helt andet 
fokus lige nu: Plastaffald i havet.

I 2050 vil der ifølge World Econo-
mic Forum være mere plastik end 
fisk i havene. 

– I Danmark har vi godt styr på 
vores plastaffald, hvoraf en stor del 
allerede nu bliver genanvendt. Men 
selvom Danmark generelt håndterer 
sit affald godt, kan vi blive bedre til 
at holde kysterne og havmiljøet fri 
for plastik, mener miljø- og fødeva-
reminister Esben Lunde Larsen.

– Plastikaffald hører på ingen 
måde hjemme i naturen. De fleste 
har desværre nok oplevet at møde 
efterladt affald på stranden. De dan-
ske kyster er en stor turistattraktion, 
og det gavner ikke nogen, hvis en 
gåtur på stranden bliver en gåtur i 
affald, siger Esben Lunde Larsen.

Regeringen har afsat tre mio. kr. i 
Hav- og Fiskeriudviklingsprogram-
met til en informationskampagne 
til strandgæster, turister og fiskere, 
der kan være med til at minimere 
henkastet dansk affald på stranden 
og i havet. Kampagnen forventes 
lanceret i 2017. 

Men det handler også om, at plastic-
affald i havene ødelægger levefor-
holdene for livet i havene. Fiskene 
spiser plasticaffaldet, og vi spiser 
fiskene.

– Vi kæmper i bl.a. EU og FN for 
at få fokus på plastforurening, der 
globalt er et kæmpe miljøproblem, 
siger Esben Lunde Larsen. 

– Hvert minut havner et lastbillæs 
plasticaffald i havet. Vi er nødt til at 
handle nu, så vi kan beskytte vores 
sundhed og de næste generationer. 
Hver dag tæller, siger miljø- og 
fødevareministeren.

Tekst: Kirsten Brandenborg

Esben Lunde Larsen, miljø- og fødevareminister.

”Cirkulær 
økonomi er sund 
fornuft.”

CIRKULÆR ØKONOMI  
ER VEJEN FREM

Der er et stort miljømæssigt og kommercielt 
potentiale i cirkulær økonomi. Det er en af 
konklusioner fra Ellen MacArthur Fondens 
studie af Danmark som case for cirkulær 
økonomi. 
Læs hele artiklen på analysesamfund.dk

ANALYSESAMFUND.DK – FOKUS
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Før hed vi 
Ekokem.
Nu hedder vi 
Fortum

Kontakt os på 8031 7100
eller læs mere på fortum.com/wastesolutions 

Fortum Waste Solutions A/S samarbejder med 
private og o� entlige virksomheder samt skibsfarten 
i danske havne.
 
Vi har mere end 40 års erfaring i at fjerne farlige 
sto� er fra a� ald, så det bliver muligt at genanvende 
værdifulde ressourcer. Som sideprodukt leverer vi 
fjernvarme til 9.000 danske hjem.
 
Fortum koncernen, som også er blandt Nordens 
førende energiselskaber, har både viljen og mulig-
hederne til at udvikle positionen som best in class, 
når det handler om at slutbehandle komplicerede 
a� aldsstrømme. For vores vision er en renere verden 
baseret på cirkulær økonomi.

Men ambitionerne er 
mindst lige så høje. 


