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Forord
EU Kommissionen publicerede som et led i et større projekt1 i slutningen af 2015 et udkast til 28
landerapporter, som beskriver håndtering af bygge- og anlægsaffald i de enkelte medlemslande. Der blev i
Kommissionens arbejde lagt vægt på at identificere og beskrive metoder, tiltag og virkemidler, som
bidrager til øget kvalitet i genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.
DAKOFA igangsatte derfor et arbejde, som ud fra et dansk perspektiv havde til formål at screene de 27
landerapporter med henblik på at kortlægge tiltag udviklet og afprøvet i andre EU-lande, som – set med
danske øjne - har vist god effekt på at øge kvaliteten i genbrug og genanvendelse af bygge- og
anlægsaffaldet.
Arbejdet er mundet ud i 4 små tematiske idékataloger, som alle bærer hovedoverskriften ”Europæiske
initiativer til øget kvalitet i genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald”. De fire temaer er:
- Dokumentation og sporbarhed
- Beton
- Nedrivningspraksis og sorteringsteknologier
- Markedet for genbrugs og genanvendte byggematerialer
DAKOFA ønsker med dette arbejde at skabe et let tilgængeligt overblik over tiltag og virkemidler til
bedre genanvendelse af bygge- og anlægsaffald, der med succes er afprøvet i andre EU-lande. DAKOFA
håber, at den danske sektor kan få glæde af arbejdet og finde inspiration.
Screenings- og kortlægningsundersøgelsen er gennemført af Golder Associates A/S og Danish Waste
Solutions ApS i tæt dialog med DAKOFA.

1

EU-Kommissionen igangsatte i januar 2015 et stort projekt, ”Resource Efficient Use of Mixed Wastes”, der havde til formål at
kortlægge den nuværende situation vedrørende håndtering af bygge- og anlægsaffald i EU-medlemsstaterne, og herunder blandt
andet ”god praksis” i forhold til at skabe gode betingelser for at øge genbrug og for at sikre kvalitet i
genanvendelsen/nyttiggørelsen af bygge- og anlægsaffaldet i medlemsstaterne. Læs mere på
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/mixed_waste.htm#deliverables

Dokumentation og sporbarhed
1.1

Baggrund

I Danmark udgør bygge- og anlægsaffaldet ca. 1/3 af den samlede affaldsmængde, og selvom
genanvendelsesprocenten i Danmark er høj (87%), er der et stort potentiale for en bedre forvaltning af
ressourcerne i bygge- og anlægsaffaldet i overensstemmelse med tankegangen i den cirkulære økonomi.
Genbrug af byggevarer er kun i sin begyndelse, og både genbrug og genanvendelse er udfordret af et krav
fra markedet om dokumentation af kvalitet - krav der anses for en forudsætning for et velfungerende
marked.
For at kunne imødekomme markedets krav til dokumentation af kvalitet for genbrugte og genanvendte
byggevarer, bør der etableres systemer, tiltag og krav om sporbarhed og dokumentation af både den
miljømæssige såvel som den tekniske kvalitet.
I EU-Kommissionens seneste udkast til betænkning om ressourceeffektivitet2, foreslår Kommissionen, at
der udvikles fælles principper og standarder for bedste tilgængelige teknikker (BAT) til anvendelse på
alle materialer og bygningsdele, samt at der udarbejdes et bygningspas baseret på hele en bygnings
livscyklus. EU-Kommissionen mener, at bygningspasset vil medvirke til at øge gennemsigtigheden og
indeholde oplysninger, der letter vedligeholdelse, reparationer, renovering og genbrug.

1.2

Udfordringer i Danmark

Der er stigende opmærksomhed på indholdet af farlige materialer og stoffer i byggeriet og dermed også i
det bygge- og anlægsaffald, der generes i den forbindelse. Der anvendes i dag betydelige økonomiske
ressourcer til miljøkortlægning og miljøsanering inden nedrivning og renovering, med det formål at
udsortere/fjerne farlige stoffer og derved opnå renere materialer til genbrug og
genanvendelse/nyttiggørelse.
Den viden om materialernes kvalitet, der opnås igennem processen, anvendes i dag ikke optimalt i den
videre disponering af materialerne efter nedrivning og sortering. Den store indsats og de mange penge,
der er brugt til at rense materialerne inden nedrivning, risikerer dermed at ”gå tabt”, hvis/når materialerne
efterfølgende blandes med andre materialer, som ikke nødvendigvis er uforurenede.
Der sker i dag en øget grad selektiv nedrivning og direkte genbrug (videresalg) fra private firmaer og via
affaldsselskabernes genbrugsbutikker. I forbindelse med videresalg af brugte byggematerialer er der et
behov for at sikre, at man ikke spreder forurening i form af genanvendelse til nye bygninger.
Der er behov for at udvikle nye metoder/ordninger, der sikrer mod utilsigtet spredning af farlige stoffer
ved genbrug af byggevarer. På nuværende tidspunkt eksisterer et sådant system ikke, men der arbejdes på
at udvikle et såkaldt bygningspas for genanvendte byggematerialer, så kvaliteten dokumenteres inden
videresalg. Et bygningspas kan indeholde information om de anvendte materialetyper, herunder indhold
af potentielle skadelige materialer samt information om adskillelse af materialerne mhp. genvinding af
ressourcer.
Tilsvarende gælder for nedknuste materialer, hvor sporbarhed og dokumentation af genanvendte
materialers kvalitet er afgørende for tilliden. Kommissionen har senest i en udgivelse fra september 2016
om ”EU Construction & Demolition Waste Management Protocol3” understreget betydningen af netop
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Overgang til en cirkulær økonomi (2014/2208(INI)) - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8983

sporbarhed og dokumentation som redskab til at sikre gennemsigtighed og tillid til de genanvendte
materialers kvalitet.

1.3

Interessante tiltag fra EU-projektet

Med hensyn til ovenstående udfordringer, er der i de 27 europæiske landerapporter identificeret syv tiltag,
som kan være interessante for danske aktører i relation til dokumentation og sporbarhed ifht. genbrug og
genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.
De intressante tiltag omhandler både lovgivningsmæssige tiltag og kriterier, certificeringsordninger,
frivillige aftaler og vejledninger som er udarbejdet som en hjælp til at øge kvaliteten i genanvendelsen i
medlemslandene.
Katalog nr. 1: TRACIMAT vzw (Belgien)
TRACIMAT er en frivillig aftale om at sikre en certificeringsordning for selektiv nedrivning, og skal
operere som en ekstern, neutral og uvildig organisation, der uddanner og certificerer selektiv nedrivning.
Ordningen sikrer, at nedrivere og entreprenører får de rette kompetencer til at gennemføre opgaven i
overensstemmelse med gældende krav. TRACIMAT udsteder et "certifikat for selektiv nedrivning" dvs.
at bygningen har været nedrevet selektivt, dvs. miljøfremmede stoffer har været fjernet forsvarligt før
nedrivningen.
Katalog nr. 2: Certificeringsordninger COPRO/CERTIPRO (Belgien)
Certificeringsordningerne COPRO/CERTIPRO skal hjælpe til sikre kvaliteten af genanvendte materialer
og tilslagsmaterialer er der oprettet to certificeringsinstitutioner, henholdsvis Copro og Certipro, som har
til opgave at stå for udviklingen af certificeringsprocedurer for genanvendte materialer.
Katalog nr. 3: Rudus Betoroc (Finland)
Betoroc er et CE-mærket beton aggregat-produkt, som fremstilles ud fra rent beton fra nedrivning og
overskudsbeton fra betonindustrien. Den bliver brugt til ubundne bærelag eller mellemlag i veje og
pladser og til opfyldning, hvor betonen erstatter naturligt stabilt grus eller jord.
Katalog nr. 4: OVAM - Vejledning til afgrænsning af affaldsfasen (Belgien)
November 2013 udgav OVAM (en “Manual/vejledning til afgrænsning af affaldsfasen: materialer, affald
og råvarer i kredsløb”. Vejledningen skal hjælpe til med at definere End-of-Waste-fasen for materialer,
affald og ressourcer – herunder bidrage til at fortolke betingelserne for, hvornår et affaldsbaseret
materiale kan betragtes som et produkt, og ikke længere er affald.
Katalog nr. 5: Soil Quality Decree (SQD) (Holland)
Soil Quality Decree (SQD) tiltag fra Holland, stammer ikke fra EU kommissionens projekt, men er et
lovgivningsmæssigt tiltag, som omfatter genanvendelse og nyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald til
formål, hvor affaldet kommer i kontakt med jord- og vandmiljø. SQD er indarbejdet i den hollandske
lovgivning. SQD opstiller betingelser for anvendelse af konstruktionsmaterialer til entreprenørmæssige
formål med henblik på at sikre, at jord ikke forurenes i en grad, så det påvirker mulighederne for
efterfølgende anvendelse til økonomiske og sociale formål. I SQD skelnes der ikke mellem primære og
sekundære (affaldsbaserede) råstoffer med hensyn til miljømæssige krav.
Katalog nr. 6: Koceptet for bæredygtig anvendelse af bygge- og anlægsaffald (EnBA) (Østrig)
EnBa sigter på at identificere potentialer og risici ved genanvendelse af byggeaffald, herunder at
identificere de givne logistiske og tekniske muligheder og betingelser for i stigende grad at holde denne
affaldsstrøm væk fra deponierne i Østrig og flytte den op i Affaldshierarkiet.

Katalog nr. 7: Green Deal Cirkulære Bygninger (Holland)
The Green Deal Circulaire Gebouwen (Grøn aftale om cirkulære bygninger) er et samarbejde mellem
Regeringen, virksomheder og forskningsinstitutioner om at udvikle nye ideer inden for den cirkulære
økonomi og aktivt omsætte dem til muligheder ved renovering og nedrivning af bygninger i fremtiden.
Desuden er et interessant tiltag SuperDrecksKëscht, som er en certificeringsordning for affaldshåndtering
på byggepladser. Denne er identificeret under temaet Nedrivningspraksis og sorteringsteknologier
(katalog nr. 15).

Katalog nr. 1

Navn på tiltag: TRACIMAT

Sprog: Flamsk

Land: Belgien (Flandern)

Status: Igangværende

År: 2016

Deltagerne: Flemish Construction Confederation (VCB)
Affaldsfraktion: Certifikat for nedrivning og kompetencer (beton i første omgang)
Beskrivelse:
TRACIMAT (Tracing Construction and Demolition Waste Materials) er en frivillig aftale om at sikre en
certificeringsordning for selektiv nedrivning.
Genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald kræver, at materialerne har en tilstrækkelig god kvalitet, og det
er vigtigt, at brugerne af genbrugsmaterialer har tillid til, at kvaliteten af materialerne er i orden. Dette er to grunde
til, at det Flamske Byggeforbund (VCB) (svarer til Dansk Byggeri) har grundlagt TRACIMAT, som er en non-profit
organisation for bygge- og nedrivningsaffald.
Organisation: Målet er, at TRACIMAT skal operere som en ekstern, neutral og uvildig organisation, der uddanner,
og certificerer selektiv nedrivning og hermed faciliterer, at nedrivere og entreprenører får de rette kompetencer til at
sikre kvaliteten i bygge- og anlægsaffald fremadrettet.
Certifikat for selektiv nedrivning: TRACIMAT vil udstede et "certifikat for selektiv nedrivning" for bygge- og
anlægsaffald, der har været indsamlet og efterfølgende været igennem et sporingssystem. Nedrivningscertifikatet
fortæller behandlerne, hvorvidt det certificerede nedrivningsaffald kan accepteres som et materiale med ”lav
miljømæssig risiko” og derfor behandles separat fra affaldsstrømme med en høj miljømæssig risiko.
Renere affaldsstrømme med lav miljørisiko har klart det største genanvendelsespotentiale og åbner muligheder for
indarbejdelse af flere høj-kvalitets applikationer, end der findes i dag. Levering af nedrivningsaffald med et certifikat
udstedt af en anerkendt og uafhængig organisation vil ikke alene øge tilliden til kvaliteten af materialet, men også
højne nedrivningfirmaernes kvalitet i arbejdet og styrke deres kompetencer. Desuden forventes ordningen at øge
tilliden til de genanvendte byggevarer, hvilket kan resultere i en forbedret og mere udbredt markedsføring af
genbrugte granulater i fremtiden og dermed en større samlet genanvendelse.
Sporingssystem: TRACIMAT vil ikke udstede et certifikat for selektiv nedrivning, før affaldet har været igennem et
sporbarhedssystem. Den sporing starter med udarbejdelsen af en nedrivningsopgørelse og affaldsplan, der udarbejdes
af en uvildig ekspert forud for den selektive nedrivning og demonteringsarbejdet. For at sikre kvaliteten i
nedrivningsarbejdet, og at planen følges under nedrivningen samt ved den efterfølgende affaldsbehandling, skal en
særlig procedure og instruktion følges. TRACIMAT udsteder efter godkendelse en erklæring om, at de foreskrevne
procedurer er blevet fulgt, og om dokumentationens korrekthed. Baseret på mellemliggende inspektioner og tilsyn på
byggepladser, vil TRACIMAT kontrollere, hvorvidt både farligt affald og ikke-farligt affald er blevet håndteret
korrekt i forhold til lovgivning og procedurer.
I første omgang vil TRACIMAT fokusere på betonfraktionen, som vægtmæssigt udgør langt den største del af
bygge- og anlægsaffaldet. Når det er muligt, vil organisationen blive udvidet til også at omfatte andre typer af byggeog anlægsaffald.
Feasibility: TRACIMAT er juridisk indarbejdet i den flamske VLAREMA-regulering (affaldsloven) og opererer i
samspil med den fælles forordning for genanvendte granulater (ER), der muliggør sporing af produkter baseret på
bygnings- og nedrivningsaffald helt ud til det sidste led - nedknusningsanlægget. I ER, som fastlægger kravene til de
nedknuste materialer og granulater i Flandern, er der som en væsentlig ændring indført et krav om at skelne mellem
materialer med en lav miljørisiko (LMRP) og materialer med en høj miljørisiko (HMRP) på tidspunktet for accept.
ER sikrer også, at LMRP-strømme kan behandles billigere end HMRP-strømmene.
Status: VCB arbejder i øjeblikket på at få proceduren for udarbejdelse af en nedrivningsopgørelse og affaldsplan klar
og på udviklingen af de specifikke krav, som skal opfyldes i forhold til sporbarhedssystemet. Udviklingen
gennemføres i tæt samarbejde med alle interessenter med henblik på at sikre konsensus og fælles accept fra starten og
dermed øge chancerne for succes.

Kontaktoplysninger:
Vlaamse Confederatie Bouw
Lombardstraat 34-42
B-1000 Brussel
Tel +32 2 545 57 49
Fax. +32 2 545 59 07
Mail. info@vcb.be
http://www.vcb.be

Katalog nr. 2

Navn på tiltag: COPRO og
CERTIPRO

Sprog: Belgisk (Flamsk)

Land: Belgien

Status: Igangværende

År:

Deltagerne: VITO (en flamsk teknologisk forsknings- og udviklingsinstitution)
Affaldsfraktion: Dokumentation og kvalitetskontrol (CE- mærkning)
Beskrivelse:
For at sikre kvaliteten af genanvendte materialer og tilslagsmaterialer er der oprettet to certificeringsinstitutioner
hhv. Copro og Certipro, som har til opgave at stå for at udvikle at certificeringsprocedurer for genanvendte
materialer.
COPRO
Miljømyndighederne i Flandern har i henhold til lovgivningen en retslig forpligtelse til at kontrollere, at produkter
som genanvendes til bygge- og anlægsarbejder til enhver tid overholder de krav og specifikationerne, som er
udstukket. En opgave, som entreprenører og bygherrer tidligere ikke følte, at der var den fornødne tid og erfaring til
at opfylde på en kompetent måde.
Ifølge den flamske lovgivning kan opgaven uddelegeres til en tredje og uvildig part. Derfor blev der i samarbejde
med de belgiske miljømyndigheder, repræsentanter for de tre Regionsudvalg samt sammenslutningen af
entreprenører etableret en (uafhængig) upartisk kontrolinstans, COPRO. COPRO er en forkortelse for "COntrol of
PROduct", der blev grundlagt i 1983.
Hovedformålet med COPRO, som er en uvildig certificeringsinstans for byggevarer, er at organisere, koordinere,
harmonisere og fremme kvaliteten i byggeriet. Konkret kan dette mål realiseres ved hjælp af kontrol af kvalitet af
byggevarer, som integreres i nye bygge- og anlægsarbejder.
COPRO tester og CE-mærker og dokumenterer en række forskellige bygge- og anlægsprodukter.
Certipro
Certificering er en måde at bidrage til at fremme kvalitetsprodukter, der understøtter bæredygtigheden i samfundet.
Som et led i bestræbelserne på at udvikle en kvalitets test til granulater har VITO (en flamsk teknologisk forskningsog udviklingsinstitution) oprettet et certificerings- og dokumentationsorgan - Certipro.
Certificeringen er baseret på krav fra eksisterende eller fremtidige europæiske, nationale og regionale bestemmelser
og standarder, suppleret med en række yderligere kriterier. De certificerede produkter skal skabe værdi og tillid hos
køberne og brugerne, og anvendelsen skal bidrage til et bæredygtigt samfund.
Følgende produkter med relation til byggeri og anlæg er pt. kontrolleret og certificeret af Certipro:
Genanvendte tilslagsmaterialer:
•
•

•

Bemyndiget organ for granulater og genanvendte byggevarer (lovkrav jf. EU’s Byggevareforordning)
Behandlet nedrivningsaffald anvendt som tilslagsmaterialer (sekundære råstoffer), dvs. affald, som opfylder
de tekniske og miljømæssige krav for anvendelse/kriterier:
o Tekniske krav: Kontrolleret FPC (Fabric Production Control), og kræver en grundig undersøgelse
af de konstruktionstekniske krav, som er certificeret af Quarea mærket (frivillig mærkning)
o Miljøkrav, som er certificeret af VLAMINOR mærket (påkrævet ved lov)
Certificeringsorgan under Quarea mærket (frivillig mærkning)

Kontaktoplysninger:
COPRO
Kranenberg 190
B-1731 ZELLIK (Asse)
Tel: +32 (0)2 468 00 95
Fax: +32 (0)2 469 10 19
www.copro.eu
Corneel Zwijzen
Certipro
Boeretang 200
B-2400 Mol
Tel.: + 32 14 33 50 81
Fax: + 32 14 33 50 85
Mail: corneel.zwijzen@certipro.be
http://www.certipro.be/NL/Pages/default.aspx

Katalog nr. 3

Navn på tiltag: Rudus: Betoroc

Sprog: Finsk

Land: Finland

Status: Afsluttet

År: 2013 (CE-mærkning)

Deltagerne: Rudus Oy (en del af irlandske koncernen CRH plc)
Affaldsfraktion: Genanvendelse af beton
Beskrivelse:
Betoroc er et beton-aggregat-produkt som fremstilles ud fra rent beton fra nedrivning og overskudsbeton fra
betonindustrien. Den bliver brugt til ubundne bærelag eller mellemlag i veje, pladser og til opfyldning, hvor
betonen erstatter naturligt stabilgrusmateriale eller jord.
Producenten af Betoroc, Rudus Oy, har beskæftiget sig med genanvendelse af knust beton og tegl fra 1990.
Produktet Betoroc blev i 2013 CE-mærket iht. kraverne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
305/2011 (Byggevareforordningen) og standarden SF-EN 13242, hvilket betyder, at Betoroc er reguleret af et
kvalitetsstyringssystem (både miljø og teknisk). Kvalitetsstyringssystemet stiller krav til alle processer fra
modtagelse og opbevaring til forbehandling og behandling af produktet. Alle processer bliver dokumenteret og
rapporteret.
Betoroc-aggregater er tilgængelige i fire forskellige kvaliteter. Kvaliteten varierer i forhold til bl.a. kortstørrelse,
mængde tegl, mængde andre materialer, mængde tørstof og permeabilitet. Ved at tage tilstrækkeligt hensyn til
Betoroc-produkternes tekniske egenskaber, kan der ved brug af disse ved konstruktion nås et bedre resultat end ved
konstruktion med stabilgrusmateriale eller jord. Undersøgelser viser, at bærelag af betonaggregater i veje giver,
efter 13 til 15 år, 15 til 25 % større lasteevne end bærelag af stabilgrus.
Betoroc produkterne bliver produceret til at overholde de finske nationale grænseværdier for miljøfarlige stoffer
(både koncentrationer og opløselighed).
For at nå bedste mulige ”Cost Benefit” ved brug af Betoroc, skal produktet så tidligt som muligt i
planlægningsfasen inkluderes i projektet og gerne som et af alternativerne i et evt. tilbud. Rudus Oy har udgivet en
vejledning
Rudus Oy har i dag 30 anlæg rund omkring i Finland. På anlæggene, bliver 500.000 tons betonaffald årligt
omdannet til Betoroc. Indtil videre har Rudus Oy leveret over 5 millioner tons Betoroc til byggeindustrien.
Kontaktoplysninger:
www.rudus.fi
Rudus Oy
Pronssitie 1
FI-00441 Helsinki
FINLAND
Tel. +358 20 447 711

Katalog nr. 4

Navn på tiltag: Handleiding bij de afbakening
van de afvalfase: materialen, afvalstoffen en
grondstoffen in de kringloop

Sprog: Belgisk (flamsk)

Land: Belgien

Status: Udgivet

År: 2013

Deltagerne: OVAM
Affaldsfraktion: Vejledning for EoW status – alt affald
Beskrivelse:
OVAM er Miljøstyrelsen i den flamske del af Belgien og arbejder med affald og forurenet jord.
Ikrafttrædelsen af det europæiske rammedirektiv om affald i december 2008 udgjorde et fornyet grundlag for
forvaltning og forebyggelse af affald i Europa. Det gav klare rammer for behandling, hierarki og mål for
genanvendelse og nyttiggørelse af affald, og der blev introduceret nye definitioner, koncepter og værktøjer, som
blev integreret med eksisterende principper og foranstaltninger. Affaldsrammedirektivet definerede blandt andet
begrebet biprodukter og fastsatte rammerne for end-of-waste-kriterier (EoW-kriterier).
I november 2013 udgav OVAM en “Manual/vejledning til afgrænsning af affaldsfasen: materialer, affald og
råvarer i kredsløb”. Vejledningen skal hjælpe til med at definere EoW-fasen for materialer, affald og ressourcer –
herunder hjælpe med at fortolke betingelserne for, hvornår et affaldsbaseret materiale skal betragtes som en
ressource og ikke et affaldsprodukt.
Vejledningen er dynamisk. Det betyder, at OVAM løbende holder oplysningerne ajour. OVAM forbeholder sig ret
til at foretage (små) ændringer. Den mest aktuelle version af vejledningen kan altid findes på hjemmesiden, hvor der
også findes en liste over ofte stillede spørgsmål (FAQ). Vejledningen er ikke et juridisk bindende dokument.
Vejledningen beskriver (kort) de anvendelsesscenarier, der kan forekomme for materialerne, hvordan betingelserne
skal forstås, og hvilke regler og retningslinjer der, skal udarbejdes for at anmode om en ressourceerklæring (accept
for at der ikke er tale om affald).
http://www.ovam.be/sites/default/files/FILE1335259183661ovhl200424_Handleiding_afbakening_afvalfase.pdf
Kontaktoplysninger:
OVAM
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Tel: 015 284 458.
Mail: info@ovam.be
www.ovam.be

Katalog nr. 5

Navn på tiltag: The Soil Quality Decree

Sprog: Engelsk og hollandsk

Land: Holland

Status: Gældende lovgivning

År: 2007

Deltagerne: Ikke relevant
Affaldsfraktion: Bygge- og anlægsmaterialer og –affald (omfatter også opgravet jord og slam fra uddybning af
havne, søer og vandløb)
Beskrivelse:
Det hollandske Soil Quality Decree (SQD) er ikke et nyt initiativ og er faktisk ikke direkte nævnt den landerapport,
som i forbindelse med EU-projektet om Construction and Demolition Waste er udarbejdet for Holland. Det sidste er
lidt overraskende, fordi SQD har stor betydning for mulighederne for at anvende B&A-affald til
entreprenørmæssige konstruktionsarbejder i Holland, og fordi lovkomplekset på flere områder kan betragtes som et
pionerarbejde, som myndigheder i andre lande med fordel kan lade sig inspirere af. Af samme årsag er SQD kort
beskrevet i det følgende.
Som navnet antyder, sætter SQD, som i 2008 afløste forgængeren, Building Materials Decree fra 1995, betingelser
for anvendelse af konstruktionsmaterialer til entreprenørmæssige formål med henblik på at sikre, at jord ikke
forurenes i en grad, så det påvirker mulighederne for efterfølgende anvendelse til økonomiske og sociale formål.
SQD omfatter samtidig indbyggede grænseværdier for stofudvaskning fra konstruktionsmaterialer, som ønskes
anvendt i henhold til de af SQD fastsatte regler. Disse grænseværdier er fastlagt på grundlag af scenariebaserede
risikoberegninger, der skal sikre både jord og grundvand mod uacceptable påvirkninger som følge af udvaskning og
transport/sorption af udvaskede stoffer.
Et af de forhold, som gør SQD ret enestående i europæisk (og formentlig global) lovgivning er, at der i krav og
grænseværdier ikke skelnes mellem jomfruelige (nye) konstruktionsmaterialer (produkter) og sekundære
råmaterialer, dvs. affaldsmaterialer, der ønskes anvendt som til konstruktionsformål. Dette kan løse en række
potentielle problemer, som f.eks. kunne tænkes at opstå for affaldsmaterialer, som i forbindelse med en eventuel
opnåelse af End-of-Waste-status overgår fra affaldslovgivningen. I mange lande findes miljømæssige regler og
kriterier for nyttiggørelse, til produktlovgivningen, hvor der i de færreste lande (og heller ikke i Danmark) findes
miljømæssige kriterier for anvendelse (f.eks. af aggregater). De funktionelle krav vil derimod via
Byggevareforordningen, de tilhørende produktstandarder og CE-mærkning være dækket ind i begge tilfælde. Under
alle omstændigheder virker det jo ikke urimeligt, at et konstruktionsmateriale skal overholde nogle
miljøbeskyttelseskrav, uanset om det er baseret på primære eller sekundære (affaldsbaserede) råstoffer.
SQD indeholder bl.a. en række krav til personer og institutioner, som kan opnå tilladelse til anvendelse af materialer
i henhold til de angivne regler. Det forudsættes endvidere, at reglerne i Byggevaredirektivet og de tilhørende
produktstandarder overholdes. Der skelnes mellem såkaldte ICM (isolation, kontrol, monitering)bygningsmaterialer, og bygningsmaterialer, der kan anvendes ”åbent”. For begge typer, er der opstillet
grænseværdier for udvaskning af en række metaller og salte. ICM-materialer må kun anvendes under forhold, hvor
infiltrationen gennem overfladen ikke overstiger 6 mm/år, og der foreskrives tildækning med plastmembran,
perkolatopsamling og monitering. For materialer, der kan anvendes ”åbent”, er der ikke sådanne restriktioner, og
grænseværdierne, der er mere restriktive end grænseværdierne for ICM-materialer, er baseret på en årlig infiltration
af nedbør på 300 mm.
Det kræves i SQD, at man, når man anvender bygningsmaterialer i henhold til SQD, skal sikre, at materialet ikke
blandes med jorden, at det kan fjernes igen, og at det faktisk fjernes, hvis den konstruktion eller den del af en
konstruktion, som materialet indgår i, ikke længere kan betragtes som værende i funktionelt brug, med mindre det at
fjerne materialet vil medføre større skader på jord eller overfladevand, end der ville forekomme, hvis det ikke
fjernes.
Det kan bemærkes, at forarbejdet til SQD (Preliminary draft of the Soil Quality Regulation, Version 6.0 – 10
October 2006) i Annex H indeholder en beskrivelse af en metode til reduktion af prøvetagnings- og
testningsfrekvensen baseret på graden af overholdelse af udvaskningskriterier under forskellige forhold.
Kontaktoplysninger:
Rijkswaterstaat Environment http://rwsenvironment.eu/subjects/soil/legislation-and/soil-quality-decree/

Katalog nr. 6

Navn på tiltag: EnBA - Konzept zur
nachhaltigen Nutzung von
Baurestmassen

Sprog: Tysk

Land: Østrig

Status: Offentliggjort

År: 2011

Deltagerne:
Resource Management Agency (RMA)
EU LIFE+
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW)
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Amt der Kärntner Landesregierung
Affaldsfraktion: Bygge- og anlægsaffald
Beskrivelse:
Konceptet for bæredygtig anvendelse af bygge- og anlægsaffald (EnBA) er baseret på efterlevelse af EU-strategien
for affaldsforebyggelse og genanvendelse.
EnBa sigter på at identificere potentialer og risici ved genanvendelse af byggeaffald, herunder identificere de givne
logistiske og tekniske muligheder og betingelser for i stigende grad at holde denne affaldsstrøm væk fra deponierne
og flytte den op i Affaldshierarkiet.
Projektet skal dels føre til en forbedret udnyttelse af det eksisterende ressourcepotentiale i den mineralske del af
denne affaldsstrøm, herunder besparelser i forhold til produktion af eventuelle nye materialer, såsom f.eks. kobber,
som på grund af tiltagende knaphed har en høj værdi.
Ligeledes sigtes der i projektet på at opfylde et ønske om at mindske udledningen fra bl.a. CFC-gasser og bidrage til
en øget korrekt bortskaffelse af affald. Dette vil forebyggelse et evt. materialespild og reducere miljøbelastningen.
Resultaterne skal således yde et væsentligt bidrag til en bæredygtig udnyttelse af byggeaffald.
Ved gennemførelsen projektet EnBa har alle de involverede interessenter (regeringen, industrien, diverse
organisationer) fra begyndelsen deltaget i processen og bidraget med deres ekspertise for at sikre fremdriften.
De forventede projektleverancer under EnBa-projektet oplyses at være følgende:
•
•
•
•
•
•

Bestemmelse af koncentrationer af udvalgte stoffer i byggeaffald
Udarbejdelse af retningslinjer for påvisning af tilstedeværelsen af forurenende stoffer
Vurdering af nuværende potentialer, udpegning af svagheder
Anbefalinger af ændringer/forenklinger af nationale regler
Anbefalinger vedrørende udarbejdelsen af gennemførelsesbestemmelserne for målet på 70 %
genanvendelse fra EU-Kommissionen
Oprettelse af et bygningspas og indførelse af en livscyklustankegang

Reduktion af affaldsstrømmen og minimering af mængden af affald til deponering vil medføre en mere effektiv
udnyttelse af råstofressourcerne i byggeaffald og dermed bidrage til at nå målene herunder "bevarelse af
deponerings kapacitet" og "bevarelse af ressource" i henhold til den østrigske affaldslovgivning.
http://www.rma.at/node/36
Kontaktoplysninger:
Location Vienna:
Resource Management Agency (RMA)
Argentinierstraße 48 / 2. Stock
1040 Wien

Tel: +43 1 913 22 52
Fax: +43 1 913 22 52-22
Mail: office@rma.at
www.rma.at
Location Villach:
Resource Management Agency (RMA)
Europastraße 8
9524 Villach
Tel: +43 4242 890 27
Fax: +43 4242 890 27-22
Mail: office@rma.at
www.rma.at

Katalog nr. 7

Navn på tiltag: Green Deal Circulaire
Gebouwen

Sprog: Hollandsk

Land: Holland

Status: Igangværende

År: 2016

Deltagerne: Regeringen, virksomheder og forskningsinstitutioner
Affaldsfraktion: Bygge- og anlægsaffald/materialer
Beskrivelse:
The Green Deal Circulaire Gebouwen (Grøn aftale om cirkulære bygninger) er et samarbejde mellem Regeringen,
virksomheder og forskningsinstitutioner som arbejder for at udvikle nye ideer inden for den cirkulære økonomi og
aktivt omsætte dem til løsninger og muligheder ved renovering og nedrivning af bygninger i fremtiden.
The Green Deal fokuserer på at minimere brugen af nye råvarer gennem et øget genbrug af materialer og produkter
inden for design og renovering af bygninger. For bygningsområdet betyder det, at man ikke kun kigger på
byggematerialernes kvalitet, men også på hvordan man generelt kan levetidsforlænge og udnytte/tilpasse den
fremtidige brug og funktion af en bygning allerede i designfasen.
Mål
Green Deal vil anvende principperne i den cirkulære økonomi, og deltagerne vil i samarbejde diskutere og
fastlægge nogle vigtige rammer og principper for fremtidens ”cirkulære” bygninger.
Der ses på de bygningsmæssige forhold som f.eks. materialer og muligheder for at forlænge bygningernes levetid.
Hertil kommer vurderinger af bygningsegenskaberne samt mulighederne for og planer om at måle, registrere, og
dokumentere bygningerne ifht. genbrug og genanvendelse. På den måde er det tanken at udvikle et såkaldt
bygningspas.
Trinvis tilgang
Målet var at realisere et bygningspas inden udgangen af 2015. I starten ville en del af konceptet blive udviklet i
forbindelse med renovering af eksisterende bygninger. Der blev indhentet input fra 6 pilotprojekter. Green Dealdeltagerne blev kontaktet af forskellige eksperter på området, som arbejdede for Green Deal med at bidrage til
udviklingen af forståelsen af begrebet ”cirkulære bygninger”. Bygningspasset skal være et levende dokument, der
løbende kan tilpasses nye udviklinger i byggeriet.
For at nå målet, som var et vigtigt skridt til at skabe mere cirkulære økonomi for eksisterende og nye bygninger i
Holland, blev arbejdet med en faseopdeling (trinvis tilgang). I projektets første fase indsamledes og deltes
deltagernes viden og erfaring inden for områderne nedrivning, design og renovering af “cirkulære” bygninger og
blev gjort tilgængelig for offentligheden og andre operatører på området. Relevante organisationer, virksomheder
og kommuner, som ikke direkte indgik i projektet, blev involveret undervejs i processen.
Den anden fase pågår samtidig med udviklingen af bygningspasset. Seks projektgrupper begyndte at lave en plan
for at skabe en cirkulær pilotbygning. I løbet af denne proces leveres der input til projektet om udviklingen af
bygningspasset.
De 6 pilotprojekter var følgende:
• ABN AMRO Vestdijk (Eindhoven),
• KPN Fauststraat (Apeldoorn),
• Det Kongelige Bibliotek (Den Haag),
• Bezoekerscentrum Fort aan de Buurtsteeg Provincie (Utrecht)
• SNS Bankbutik
• Lyceum Schravenlant (Schiedam).
Den tredje fase vil starte i 2016, og her vil standarderne vil blive anvendt til udvikling af bygningspasset.
Der foreligger pt. et 7 sider aftalegrundlag på hollandsk vedr. Green Deal Circulaire Gebouwen, som kan læses på
flg. link: http://www.greendeal-circulairegebouwen.nl/PDF/GreenDealCirculaireGebouwen.pdf

Kontaktoplysninger:
Joan Prummel (Programmamanager)
RVO Nederland
Tel: +31 (0)6 507 38 503
Stefan Maatman
CFP Green Buildings
Tel: +31 (0)55 355 51 99
http://www.greendeal-circulairegebouwen.nl/index.php

EUROPÆISKE INITIATIVER
TIL ØGET KVALITET I GENBRUG
OG GENANVENDELSE AF
BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

Beton

2016

Forord
EU Kommissionen publicerede som et led i et større projekt1 i slutningen af 2015 et udkast til 28
landerapporter, som beskriver håndtering af bygge- og anlægsaffald i de enkelte medlemslande. Der blev i
Kommissionens arbejde lagt vægt på at identificere og beskrive metoder, tiltag og virkemidler, som
bidrager til øget kvalitet i genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.
DAKOFA igangsatte derfor et arbejde, som ud fra et dansk perspektiv havde til formål at screene de 27
landerapporter med henblik på at kortlægge tiltag udviklet og afprøvet i andre EU-lande, som – set med
danske øjne - har vist god effekt på at øge kvaliteten i genbrug og genanvendelse af bygge- og
anlægsaffaldet.
Arbejdet er mundet ud i 4 små tematiske idékataloger, som alle bærer hovedoverskriften ”Europæiske
initiativer til øget kvalitet i genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald”. De fire temaer er:
- Dokumentation og sporbarhed
- Beton
- Nedrivningspraksis og sorteringsteknologier
- Markedet for genbrugs og genanvendte byggematerialer
DAKOFA ønsker med dette arbejde at skabe et let tilgængeligt overblik over tiltag og virkemidler til
bedre genanvendelse af bygge- og anlægsaffald, der med succes er afprøvet i andre EU-lande. DAKOFA
håber, at den danske sektor kan få glæde af arbejdet og finde inspiration.
Screenings og kortlægningsundersøgelsen er gennemført af Golder Associates A/S og Danish Waste
Solutions ApS i tæt dialog med DAKOFA.

1

EU-Kommissionen igangsatte i januar 2015 et stort projekt, ”Resource Efficient Use of Mixed Wastes”, der havde til formål at

kortlægge den nuværende situation vedrørende håndtering af bygge- og anlægsaffald i EU-medlemsstaterne, og herunder blandt
andet ”god praksis” i forhold til at skabe gode betingelser for at øge genbrug og for at sikre kvalitet i
genanvendelsen/nyttiggørelsen af bygge- og anlægsaffaldet i medlemsstaterne. Læs mere på
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/mixed_waste.htm#deliverables

Beton
1.1

Baggrund

Beton udgør en betydelig del (25%) af den samlede danske affaldsmængde. I dag nedknuses stort set al
beton, som stammer fra nedrivninger eller renoveringer af bygninger, og materialenyttiggøres som
erstatning for grus og sten.
Beton det mest almindeligt anvendte byggemateriale i nybyggeri, og efterspørgslen på beton forventes
fremadrettet at vokse over de næste årtier. Det betyder, at der vil være et stigende behov for råstoffer til
fremstilling af beton. Dertil kommer, at beton er et miljøbelastende byggemateriale at fremstille og særligt
anvendelsen af cement, som er en hovedbestanddel af beton, er CO2-belastende , men også anvendelsen af
tilsætningsstoffer i produktionen af beton bidrager til miljøbelastningen (se f.eks. Miljøprojekt nr. 18062).
Produktion af cement medfører udledning af store mængder CO2 og udgør i dag ca. 5 % af den vestlige
verdens CO2-udledning.
Ressourcestrategien3 påpeger behovet for at undersøge mulighederne for at øge kvaliteten i
genanvendelse af bygge- og anlægsaffald, herunder beton. Beton udgør en betydelig del af bygge- og
anlægsaffald, og genanvendelsen sker i dag primært ved knusning af beton og anvendelse som erstatning
for råstoffer under veje og til opfyldning og lignende. Hvis en del af betonaffaldet istedet kunne indgå i
produktionen af ny beton eller genbruges som hele byggeelementer i nybyggeri, ville det forbedre
kvaliteten i den danske genanvendelse og genbrug betydeligt. Miljøstyrelsen har gennemført en
udredning4 af de eksisterende barrierer og muligheder for genanvendelse af beton som tilslag i produktion
af nyt beton samt muligheder for genbrug (Miljøprojekt nr. 1806) og siden da er der sat en flere danske
projekter i gang med fokus på genanvendelse af beton til produktion af ny beton.

1.2

Udfordringer i Danmark

Det har i princippet i mange år været teknologisk muligt at genanvende betonaffald som tilslag i ny beton,
men dette er stort set ikke sket i Danmark. Dette skyldes formentlig en række udfordringer, der skal løses
for at gøre det teknisk, miljømæssigt og økonomisk attraktivt.
Nogle af største udfordringer i Danmark iht. genanvendelse af betonaffald som tilslag i ny beton vurderes
i Miljøprojekt 16674 at være:
•
•
•

2

Ukendt teknisk kvalitet af det knuste beton, samt usikkerhed omkring renhed i forhold til indhold af
farlige stoffer
Ureagerede cementpartikler i knust beton, som får knust beton til at klumpe sammen, når det brydes
ned (aggregere)
Forøget behov for cement for at opretholde korrekt vand-cement forhold. Nedknust beton har en mere
ru overflade end konventionelle tilslagsmaterialer i beton. Ruheden og kantetheden af nedknust
betontilslag har indflydelse på bearbejdelighed af den beton, hvor det nedknuste betontilslag
anvendes, og der er derfor altid behov for ekstra ”smøremiddel” for at opnå samme bearbejdelighed

Miljøstyrelsens Miljøprojekt 1806, 2015. Forurenede stoffer i beton og tegl.
Miljøstyrelsen, Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4
(2014).
4
Miljøstyrelsens Miljøprojekt 1667, 2015. Udredning af teknologiske muligheder for at genbruge og genanvende beton.
3

som konventionel beton. Dette opnås ved at øge andelen af vand i beton, hvorved cementindholdet
også må øges tilsvarende for at opretholde det samme vandcementforhold i betonen.
Dertil kommer, at det kan være svært at planlægge produktionsprocessen på grund af manglende
forsynings-sikkerhed for knust beton (mængde og kvalitet).
Da der findes et marked for knust beton til nyttiggørelse i veje, opfyldninger og lignende, har der hidtil
ikke været noget incitament til at afsætte og anvende knust beton til betonproduktion. Der er dermed også
begrænset erfaring indenfor byggeri med genanvendt beton.

1.3

Interessante tiltag fra EU-projektet

Med hensyn til ovenstående udfordringer, er der i de 27 europæiske landerapporter identificeret seks
tiltag, som kan være interessante for danske aktører.
De tre første tiltag er teknologier, der omhandler udfordringer vedrørende kvalitet af aggregater, og som
kan være med til at forbedre kvaliteten af genanvendelsesaggregater igennem specialiserede sorterings/adskillelsesteknologier. Derefter følger to tiltag, der også er relaterede til kvalitet af aggregater, og som
er eksempler på projekter, hvor genanvendt beton er blevet brugt til bygninger med positiv erfaring. Det
sidste tiltag er et eksempel relateret til udfordringer under markedsforhold og viser, hvordan der igennem
markedsregulering kan skabes øget afsætning af beton til genanvendelse.
Desuden er et interessant tiltag et CE-mærket beton aggregat-produkt beskrevet under temaet
Dokumentation og sporbarhed (katalog nr. 3).
Katalog nr. 8: Slim Breeken, Smart Crusher (Holland)
Den første identificerede teknologi (Slim Breeken) kan reducere cementforbruget ved anvendelse af knust
beton som tilslag i ny beton. Teknologien knuser kun cementsten i betonen, og gør det dermed nemt at
genvinde alle tre materialer; sten, grus og cement. Eftersom sten og grus i beton ikke bliver knust,
beholder de deres styrke, er let bearbejdelige og kan ved brug som aggregater i ny beton reducere
cementforbruget i forhold til jomfruelige aggregater med op til 15%. Derudover, bliver cement i denne
proces ikke forurenet med betonsand og kan dermed bruges til produktion af nyt cement.
Katalog nr. 9: ADR - Advanced Dry Recovery (Holland)
Den anden identificerede teknologi (Advanced Dry Recovery) kan omkostningseffektivt frasortere
urenheder (fx træ, metaller), der kan påvirke ny betons styrkeegenskaber. Teknologien adskiller
finfraktionen (0-2 mm), der på grund af sit forholdsvis store fugtindhold gør det vanskeligt at sortere
urenheder fra. Urenheder i den resterende tørfraktion kan derefter sorteres fra uden anvendelse af
omkostningstunge vaske- eller tørreprocesser.
Katalog nr. 10: C2CA – Concrete-to-Concrete Aggregates (Holland)
Projektet, som anvender avanceret teknologi til produktion af cement og rene aggregater fra bygge- og
anlægsaffald, bygger på europæiske akademiske-industrielle partnerskaber indenfor forarbejdning og
genbrug af affald, herunder nogle, der er involveret i områder som cementkemi og sensorteknologier til
kvalitetskontrol. Projektet omfatter dokumentation af State-of-the-art teknologier, især i forhold til
materialeadskillelsesteknologi (Advanced Dry Recovery - ADR), sensorkvalitetskontrol,
procesmodellering, livscyklusanalyse, omkostningsanalyser og politikudvikling. Målene i projektet opnås
ved hjælp af simuleringer og eksperimenter, laboratorietests og resultatvurdering, omfattende
demonstration og casestudier i samarbejde med industrien, herunder udvikling af industrielle processer og
formulering af politiske henstillinger.
Katalog nr. 11: Leuchtturmprojekt aus recyclingbeton (Tyskland)
Dette er et regionalt fyrtårnsprojekt med 14 individuelle projekter, hvor genanvendt beton er blevet brugt
til bygninger. Projektet er et eksempel på, hvordan man med succes har genanvendt beton til nye

bygninger, og hvordan de positive resultater fra de individuelle projekter har fremmet brugen af
genanvendelig beton i bygninger og produktionen af genanvendelsesbeton i regionen.
Katalog nr. 12: CEMEX – Humboldt University (Tyskland)
Dette er et pilotprojekt, hvor beton blev genanvendt i hele processen ved bygning af Humboldt
Universitetets nye laboratorie- og forskningsbygning for biovidenskab. Projektet er et eksempel på,
hvordan beton kan genanvendes til store, komplekse bygninger, og hvordan udfordringer som
forsyningssikkerhed kan løses gennem et tæt samarbejde mellem flere aktører.
Katalog nr. 13: Greendeal Duurzaam Beton (Holland)
Green Deal Duurzaam Beton (bæredygtig beton) er en frivillig aftale mellem regeringen og industrien om
i 2050 at have en 100 % cirkulær økonomi for beton. Et af aftalens fokuspunkter er at udfordre
betonindustrien til at levere bæredygtig beton ved at skabe et marked for det. Det er et eksempel på,
hvordan man igennem regulering af markedet kan skabe øget afsætning af genanvendelig beton.

Katalog nr. 8

Navn på tiltag: Smart Crusher BV

Sprog: Hollandsk/Engelsk/Fransk

Land: Holland

Status: Afsluttet

År: 2014

Deltagerne: Smart Crusher BV (Privat virksomhed)
Affaldsfraktion: Genanvendelse af beton
Beskrivelse:
Ved brug af traditionelle knusningsmetoder bliver cirka 45% af den oprindelige betonmasse knust til små partikler
af ca. 0 – 4 mm (betonsand). Betonsand som produkt har begrænsede muligheder for genanvendelse. Desuden vil
den lille mængde af cementsten, der vil blive frigjort ved neddeling, være forurenet med fine silikatpartikler og kan
dermed ikke længere anvendes til fremstilling af cement.
De traditionelle knusere er meget tunge maskiner, der bruger enorm kraft og pres, da de er designet til at knuse alt.
Smart Crusher BV har udviklet en teknik til genvinding af sten, grus og cement fra beton. Teknikken er baseret på
en metodik, hvor knuseren ikke bryder igennem sten og grus, men kun knuser cementsten, der binder sten og grus
sammen.
Hollandsk forskning viser, at sten og grus har en trykstyrke på ca. 200 MPa (200 N / mm2). Cement, til gengæld,
har en trykstyrke på kun 14 MPa. Smart Crusher knuser ikke den stærke sten eller grus, men kun den svagere
cement og kan derfor anses som en lavtryks-knuser med en væsentlig lavere vægt end de traditionelle knusere.
Fordelene ved brug af Smart Crusher kan opsummeres til at være følgende:
• Eftersom metoden ikke knuser sten og grus, vil cement ikke blive forurenet med betonsand og kan direkte
genanvendes i cementproduktion.
•

Brug af genanvendelsesaggregater håndteret med Smart Crusher-metoden giver op til en 25 % højere styrke i
nybeton i forhold til brug af jomfruelige aggregater.

•

Den ekstra styrke i genanvendelsesaggregater kan reducere op til 15 % af cementforbruget ved fremstilling af
nybeton.

•

Det er muligt direkte at genbruge stålfiberarmeringen i beton, eftersom stålfibrene håndteret med Smart
Crusher forbliver lige.

Cement kan produceres 100% CO2-neutralt, resulterende i en closed-loop-genanvendelse, ved hjælp af Smart
Crusher-teknologien og ved brug af klimaneutrale energikilder. Sammenlignet med traditionelle knusere bruger
Smart Crusher omkring 85% mindre energi til knusningen. Endvidere kan tranport af materialer reduceres på grund
af det cirkulære Smart Crusher-system
Det forventes, at Smart Crusher i fremtiden vil være i stand til at sortere radioaktivt beton til tre fraktioner; rene
sten, cement og radioaktivt Baryt grus. Volumenet af det radioaktive grus vil kun være 50 % af det oprindelige
volumen af den radioaktive beton og vil kunne genbruges til nye nukleare formål.
Kontaktoplysninger: www.smartcrushers.com
Jupiterweg 13
5345 LR Oss
Nederland
Koos Schenk, Director
Tel: +31 6 222 63 487
Mail: koos@slimbreker.nl
Ir. Alef Schippers
Operational Director
Tel: +31 6 448 58 335
Mail: alef@slimbreker.nl

Katalog nr. 9

Navn på tiltag: ADR: Advanced Dry
Recovery

Sprog: Hollandsk

Land: Holland

Status: Afsluttet

År: 2012

Deltagerne: Delft Technological University og Inashco
Affaldsfraktion: Beton (og affaldsforbrændingsslagger)
Beskrivelse:
Størstedelen af beton i bygge- og nedrivningsaffald i EU bliver i dag nedknust og brugt som byggemateriale til veje.
Kun en mindre del, ca. 5 %, bliver behandlet og indgår i produktion af ny beton.
Genanvendelse af beton til fremstilling af ny beton forudsætter imidlertid, at forureninger som træ og stål bliver
fjernet fra affaldet. Fjernelsen af forureninger er ikke en enkel proces, og udfordringer forekommer især i
forbindelse med sortering af den mindste fraktion (kornstørrelse 0-12 mm). Udfordringer er primært forbundet med
fugtighedsgraden i kornstørrelsen 0-2 mm, der gør hele fraktionen klæbrig og gør det umuligt at fjerne forureninger,
medmindre hele produktet tørres (dyrt), eller der bruges en vaskeproces.
Delft Technological University har sammen med et privat hollandsk selskab Inashco udviklet en ny avanceret
teknologi, ADR (Advanced Dry Recovery). ADR teknologien bruger kinetisk energi til at bryde vandbindingen, der
er dannet af fugt forbundet med partiklerne (patent binding). Herefter kan den fugtige finfraktion adskilles fra den
grovere fraktion.
ADR-teknologien er en omkostningseffektiv metode at fremstille et tørt produkt, som gør det nemt at fjerne
urenheder. Efter fjernelse af urenheder kan produktet anvendes som aggregat i produktion af ny beton.
ADR er ikke bare en smart teknologi, der opnår gode resultater. Takket være metodens relative enkelhed er den
brugervenlig og kræver hverken megen service eller store investeringer. Den er også nem at indarbejde i
eksisterende systemer. En yderligere fordel ved teknologien er, at det giver mulighed for at undgå kemiske udslip.
ADR-teknologi kan også bruges i forbindelse med adskillelse af metaller fra slagger fra forbrændingsanlæg.
Kontaktoplysninger:
http://www.citg.tudelft.nl/en/
Tel: +31 15 27 89111
Mail: info@tudelft.nl
http://www.inashco.com/en/
Petroleumweg 32 D
Port number 3115
3196 KD Rotterdam
Tel: +31 (0)88 56 11 600
Mail: info@inashco.com

Katalog nr. 10

Navn på tiltag: C2CA (Concrete To
Concrete Aggregates)

Sprog: Engelsk

Land: Holland

Status: Afsluttet

År: 2011

Deltagerne: 14 Partners fra 8 forskellige lande:
The project partners are:
Universities and research centres: Delft University of Technology (NL), La Sapienza University of Rome (IT),
AGH University of Science and Technology (PL), Institute of Chemical Engineering and High Temperature
Chemical Processes (GR), Barcelona Supercomputing Centre (ES), Leiden University (NL), Technical University
Denmark (DK),
Companies and industrial partners; Strukton (NL), Theo Pouw (NL), Heidelberg Cement (DE), Holcim (CH),
DV s.r.l. (IT), Laser2000 (NL), Inashco R&D (NL)
Affaldsfraktion: Beton
Beskrivelse:
Projektet ”Avanceret teknologi til produktion af cement og rene aggregater fra bygge- og anlægsaffald” (C2CA)
bygger på europæiske akademiske-industrielle partnerskaber indenfor forarbejdning og genbrug af affald. Eksperter
fra universiteter, virksomheder og store cementindustrier, herunder institutioner, der beskæftiger sig med områder
som cementkemi og sensorteknologier til kvalitetskontrol, har sluttet sig sammen i C2CA. Projektet omfatter
dokumentation af State-of-the-art teknologier, især i forholdt til materiale-adskillelsesteknologi (Advanced Dry
Recovery - ADR), sensor kvalitetskontrol, procesmodellering, livscyklusanalyse, omkostningsanalyser og
politikudvikling.
Projektet består af 5 trin:
• Trin 1. Identifikation af alle vigtige nøglefaktorer og materialebestanddele i relation til den økonomiske
værdi og miljømæssige konsekvenser, som relaterer sig til genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.
Formålet er at kvantificere grænseværdier og opstille normer for nedrivninger, samt relatere de relevante
egenskaber til konkrete strategier, logistik og procesteknologi for genanvendelsesanlæg.
• Trin 2. Udvikling og opstilling af lette, billige sensorteknologier til at karakterisere
o Føde- og produktstrømme
o Krav til behandlingsanlæggene i forhold til cement og aggregater i forarbejdede produkter
• Trin 3. Anvendelse af ADR-teknologi til fjernelse af forurenende stoffer fra knust beton og til at adskille
den fine cementpasta fra den grove aggregat fraktion. Optimering af proces vha modeller, teori og
eksperimenter.
• Trin 4. Oprettelse af modeller, vha. teori og eksperiment, af de kemiske reaktioner, flow og
massetransport, varmebalance og materialeegenskaber, der er nødvendige for at udvikle den termiske
teknologi til omdannelse af den fine cementfraktion til et nyt cementbaseret bindemiddel
• Trin 5. Forståelse af økonomi, økologi og sociale konsekvenser ved genbrug og genanvendelse af byggeog anlægsaffald i en sådan grad, at ny lovgivning/standarder kan udvikles med det mål at fremme en
effektiv nyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald til bæredygtigt byggeri.
Målene i projektet opnås ved hjælp af simuleringer og eksperimenter, laboratorietest og resultatvurdering,
omfattende demonstration og casestudier i samarbejde med industrien, herunder udvikling af industrielle processer
og formulering af politiske henstillinger.
Miljømæssige fordele ved bæredygtig beton
Det anføres, at denne nye grønne teknologi giver tydelige miljømæssige fordele:
• Øget miljøkvalitet (reduktion af CO2-emissioner fra cementfabrikker)
• Reduceret udtømning af ressourcer (ved hjælp af urban minedrift og sekundære råstoffer)
• Mindre udnyttelse af værdifulde og sårbare områder (ved hjælp af urban minedrift og sekundære råstoffer)
• Reduceret transport ved genanvendelse på nedrivning webstedet
• Oprettelse af en europæisk bæredygtig høj-værdi afsætningsmulighed for End-of-Life- beton.
Kontaktoplysninger:
Dr. Francesco Di Maio (project coordinator)
Delft University of Technology
Tel: +31 (0)15 2788148
Mobile:+31 (0)6 18685965
http://www.c2ca.eu

Katalog nr. 11

Navn på tiltag: Leuchtturmprojekt aus
Recyclingbeton – Fyrtårnsprojekt for
genanvendelse af beton

Sprog: Tysk

Land: Tyskland

Status: Afsluttet

År: 2010

Deltagerne:
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und ReaktorsicherheitIfeu
IFEU - www.ifeu.org
der Brandenburgischen Technischen Universität Dr.-Ing. Angelika Mettke (mettke@tu-cottbus.de)
Scherer und Kohl - www.scherer-kohl.de
Die TBS Transportbeton Rhein-Neckar - www.tbs-transportbeton.de
GAG-Ludwigshafen - www.gag-ludwigshafen.de
Eberhard - www.eberhard.ch
Deutsche Bundesstiftung Umwelt - www.dbu.de
Affaldsfraktion: Beton
Beskrivelse:
Færdigblandet genanvendelsesbeton er underlagt de samme krav som enhver konventionel færdigblandet beton og
den er påvist til at have de samme egenskaber som beton produceret af jomfruelige aggregater. Trods dette er det tit
udfordrende at introducere genanvendelsesbeton i byggebranchen på grund af manglende viden om dets energi- og
miljømæssige samt økonomiske konsekvenser.
I produktionen af færdigblandet genanvendelsesbeton, er betonen primært opdelt i to typer:
• Type 1: en blanding med op til 90% genanvendelsesaggregater
• Type 2: en blanding med op til 30% knust tegl, og en total mængde genanvendelsesaggregater op til 70%
Brug af disse blandinger er reguleret af Den Tyske Direktiv for brug af armeret beton (Deutschen Ausschusses für
Stahlbeton) og standarderne DIN EN 206-1, DIN EN 1045 og DIN EN 12620. Afhængigt af anvendelsen
(miljøklasse), tillader direktivet brug af type 1 færdigblandet beton med op til 45 vol. % genanvendelsesaggregater
og type 2 med op til 35 vol. % genanvendelsesaggregater i armeret beton.
Med formålet at fremme brug af genanvendelsesbeton i bygninger havde de tyske miljømyndigheder
(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und ReaktorsicherheitIfeu) sammen med flere partnere fra den
offentlige og private sektor, finansieret et fyrtårns projekt "Pilotprojekt RC beton", der omfattede 14 individuelle
projekter i Rheinland Pfalz og Baden-Württemberg, hvor genanvendelsesbeton blev brugt til byggeprojekter som
både type 1 og type 2 blandinger. Som en del af projektet blev det første hus af genanvendt beton færdigt i
Ludwigshafen-Friesenheim i marts 2010.
Pilotprojektets positive resultater har øget brugen af genanvendelsesbeton især i Stuttgart-området. Her har flere
betonfabrikker tilføjet genanvendelsesbeton til deres produktion fra 2011, og materialet bliver i vid udstrækning
brugt til bygninger.
Kontaktoplysninger:
IFEU Istitut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH
Projektledelse af det samlede projekt: Florian Knappe
Wilckensstraße 3 69120 Heidelberg
Tlf. +49 (0 62 21) 47 6726
Mail:florian.knappe@ifeu.de
www.rc-beton.de

Katalog nr. 12

Navn på tiltag: CEMEX-concrete
with recycled aggregate for surface
construction.

Sprog: Tysk

Land: Tyskland

Status: Afsluttet

År: 2015

Deltagerne:
CEMEX Deutschland
Affaldsfraktion: Genanvendelse af beton
Beskrivelse:
Betonaffald bliver i dag for det meste neddelt og genanvendt til vejbygning og anlægsarbejder. Genanvendelse
og/eller genbrug i øvrigt byggeri er begrænset på grund af manglende viden af materialets energi- og miljømæssige
samt økonomiske konsekvenser.
Derfor ønskede CEMEX Tyskland, en privat global producent af byggematerialer, sammen med bygherren, Berlins
Senat (die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt), at udføre et pilotprojekt i Berlin, hvor
genanvendelsesbeton blev brugt i hele byggeprocessen. Formålet med dette projekt var at vise vejen for brug af
genanvendelsesbeton i offentlige byggearbejder.
Ca. 3800 m3 beton blev leveret af CEMEX til den nordlige campus ved Humboldt Universitetet i Berlin. Bygherren
valgte at bruge et specielt byggemateriale, og universitetets nye laboratorie- og forskningsbygning for biovidenskab
blev opført næsten udelukkende af et betonprodukt produceret af genanvendelsesaggregater. Bygningen var
arkitektonisk krævende, og CEMEX Tyskland udviklede derfor til formålet en særlig kvalitet af beton i trykklasse
C30/37, med et professionelt fremstillet genanvendelsesaggregat af betonaffald med kornstørrelse 8/16 mm.
For at skabe en ensartet kvalitet af betonen til hele byggeriet samarbejdede CEMEX tæt med det lokale firma
Recycling GmBh, som behandler og certificerer genanvendelsesaggregater.
CEMEX og bygherren stødte på flere forventede og ikke-forventede udfordringer (for eksempel med hensyn til
materialetilgængelighed og genanvendelsesbetonens tekniske egenskaber). Alle udfordringer blev løst, og projektet
har som forventet bidraget med værdifuld erfaring i fremstilling og anvendelse af ressourceeffektive
byggematerialer.
Totalinvestering: 33,8 Mio. Euro
Kontaktoplysninger:
http://www.cemex.de/BetonmitreyzklGesteinskoernung.aspx
Tel. + 49 30 / 355 305 - 286
IFEU Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH
Projektledelse af det samlede projekt:
Florian Knappe
Wilckensstraße 3 69120 HeidelbergTlf. +49 (0 62 21) 47 67-26florian.knappe@ifeu.de

Katalog nr. 13

Navn på tiltag: Green Deal Duurzaam
Beton (et program vedr. bæredygtig beton)

Sprog: Hollandsk

Land: Holland

Status: Afsluttet

År: 2011 - 2015

Deltagerne:
MVO Nederland – CSR Netherlands (beton netværk)
The Dutch Ministries for Economy and Environment
Affaldsfraktion: Genanvendelse af beton
Beskrivelse:
Green Deal er en frivillig aftale mellem regeringen og industrien om en miljømæssig ambition.
The Green Deal Duurzaam Beton (et program vedr. bæredygtig beton) blev indledt i 2010 af MVOs betonnetværk,
MVO er et netværk for hollandske virksomheder, der ønsker at arbejde med CSR. Mere end 2000 virksomheder er
tilknyttet centret.
MVOs betonnetværk består af 36 førende organisationer inden for betonbranchen, herunder:
• Leverandører af betonprodukter
• Producenter af betonprodukter
• Virksomheden inden for nedrivning, genanvendelse og genbrug
• Store kunder (bl.a. Rijkswaterstaat, der modsvarer bygge- og transportministeriet i Danmark)
• Arkitekter, konsulenter
• 7 brancheforeninger (Trade Associations)
Den 4. oktober 2011 underskrev netværket en aftale med regeringen om Green Deal vedrørende bæredygtig beton.
Det overordnende mål for Green Deal Duurzaam Beton er i 2050 at have en 100% cirkulær økonomi for beton. For
at nå dette mål har netværket defineret et arbejdsprogram: 1.0 Beton. Programmet består af 10 temaer, omkring
hvilke netværket ønsker at samarbejde. Temaerne er flg.:
1. Closing the loop
2. Reduktion af CO2 emission
3. Kvalitetskontrol
4. Samarbejde i design
5. Øget biodiversitet
6. Informationsformidling
7. Levering af livscyklus data til den nationale database
8. ISO 14001-certificering
9. Grøn energi
10. Årlig rapportering af ovenstående
Mens netværket arbejder med de 10 temaer på arbejdsprogrammet, har regeringen som opgave at fjerne barrierer
(for eksempel i form af lovgivning) og at tildele økonomisk støtte.
Programmets første 4 år arbejdede netværket med teknologiske løsninger for at reducere CO2-udslip i forbindelse
med betonproduktion. Efter de 4 år blev netværket enigt om, at det i sidste ende er op til markedet at udfordre
betonindustrien til at levere bæredygtige beton, og dermed blev Green Deal Duurzaam Betons arbejde i 2015
fokuseret på at informere og tilbyde kunder (mest kommuner) hjælp og information omkring bæredygtig beton.
Arbejdet resulterede i, at bæredygtig beton i mange tilfælde blev brugt i projekter, hvor det oprindeligt ikke var
planlagt. Disse projekter fik meget medieopmærksomhed og har været medvirkende til at sprede information og
erfaring omkring bæredygtig beton.
Green Deal aftalen mellem regeringen og MVOs betonnetværk blev ikke fornyet efter 2015 eftersom erfaringen fra
netværkets arbejde viste, at der ikke var behov til at ændre på lovgivning for at skabe cirkulær økonomi for beton.
MVOs betonnetværk fortsætter med arbejdet omkring at forbedre markedsforholdene for genanvendt beton.
Kontaktoplysninger:
http://mvonederland.nl/csr-netherlands
Manager MVO Netwerk Beton
Mark Spetter
Tel: + 31 - 0621-248724
Mail: m.spetter@mvonederland.nl

EUROPÆISKE INITIATIVER
TIL ØGET KVALITET I GENBRUG
OG GENANVENDELSE AF
BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

Nedrivningspraksis og
sorteringsteknologier

2016

Forord
EU Kommissionen publicerede som et led i et større projekt1 i slutningen af 2015 et udkast til 28
landerapporter, som beskriver håndtering af bygge- og anlægsaffald i de enkelte medlemslande. Der blev i
Kommissionens arbejde lagt vægt på at identificere og beskrive metoder, tiltag og virkemidler, som
bidrager til øget kvalitet i genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.
DAKOFA igangsatte derfor et arbejde, som ud fra et dansk perspektiv havde til formål at screene de 27
landerapporter med henblik på at kortlægge tiltag udviklet og afprøvet i andre EU-lande, som – set med
danske øjne - har vist god effekt på at øge kvaliteten i genbrug og genanvendelse af bygge- og
anlægsaffaldet.
Arbejdet er mundet ud i 4 små tematiske idékataloger, som alle bærer hovedoverskriften ”Europæiske
initiativer til øget kvalitet i genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald”. De fire temaer er:
- Dokumentation og sporbarhed
- Beton
- Nedrivningspraksis og sorteringsteknologier
- Markedet for genbrugs og genanvendte byggematerialer
DAKOFA ønsker med dette arbejde at skabe et let tilgængeligt overblik over tiltag og virkemidler til
bedre genanvendelse af bygge- og anlægsaffald, der med succes er afprøvet i andre EU-lande. DAKOFA
håber, at den danske sektor kan få glæde af arbejdet og finde inspiration.
Screenings- og kortlægningsundersøgelsen er gennemført af Golder Associates A/S og Danish Waste
Solutions ApS i tæt samarbejde med DAKOFA

1

EU-Kommissionen igangsatte i januar 2015 et stort projekt, ”Resource Efficient Use of Mixed Wastes”, der havde til formål at
kortlægge den nuværende situation vedrørende håndtering af bygge- og anlægsaffald i EU-medlemsstaterne, og herunder blandt
andet ”god praksis” i forhold til at skabe gode betingelser for at øge genbrug og for at sikre kvalitet i
genanvendelsen/nyttiggørelsen af bygge- og anlægsaffaldet i medlemsstaterne. Læs mere på
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/mixed_waste.htm#deliverables

Nedrivningspraksis og sorteringsteknologier
1.1

Baggrund

Bygge- og anlægsaffald udgør den største mængde affald i Danmark, og i dag bliver helt op til 87 % af
bygge- og anlægsaffaldet genanvendt jf. ADS2. Den nationale ressourcestrategi3 anfører dog, at kvaliteten
af denne genanvendelse skal øges, så ressourcerne i bygge- og anlægsaffaldet anvendes optimalt.
Ressourcestrategien giver byggebranchen en central rolle i forhold at sikre en bedre kvalitet i anvendelse
af bygge- og anlægsaffald. Ifølge ressourcestrategien er det under selve nedrivningen og den
efterfølgende håndtering af affaldet, der skal tages hånd om de problematiske stoffer.
Det kræver, at de miljøfarlige stoffer bliver screenet og kortlagt allerede før nedrivning. Derefter gælder
det om i størst muligt omfang kunne udsortere bygge- og anlægsaffald som uforurenede, genanvendelige
materialer, således at ressourcerne i bygge- og anlægsaffald bliver genbrugt til formål, der svarer til deres
oprindelige funktion eller indgår i produktion af nye materialer.
I selve nedrivningsprocessen er valget af nedrivningsteknikker afgørende for den efterfølgende sortering
af affaldet. Sorteringen af affaldet indebærer i princippet at bl.a. sammensatte bygningskomponenter (fx
sandwichelementer) bliver adskilt og sorteret i genanvendelige materialefraktioner, og at urenheder bliver
sorteret fra de genanvendelige materialer (fx. jern, metaller eller PCB fra træ). En god sorteringsgrad
medfører, at kvaliteten af materialerne øges, og at mulighederne for genanvendelse af materialerne
forbedres.

1.2

Udfordringer i Danmark

For at kunne øge mængden af bygge- og anlægsaffald, der genbruges eller genanvendes til produktion af
nye produkter, kan bl.a. følgende udfordringer identificeres i nedrivningspraksis og den efterfølgende
affaldshåndtering:
1. Manglende viden om bedste praksis og bedste tilgængelige teknologi (BAT) til at udføre arbejdet
(nedrivning og efterfølgende affaldshåndtering) i forhold til at sikre ressourcer til genbrug og
genanvendelse.
2. Manglende kortlægning af en bygning før nedrivning med henblik på identificering af bygningens
ressourcepotentiale samt planlægning af optimal ressourcehåndtering.
3. En risiko for fortynding af miljøfarlige stoffer ved blanding af flere affaldsstømme (forkert
affaldshåndtering)
4. Manglende avancerede sorteringsteknologier, som kan fjerne mindre urenheder fra materialerne og
imødekomme de udfordringer, ændringer i affaldsstrømmen giver over tid.

1.3

Interessante tiltag fra EU-projektet

Med hensyn til ovenstående udfordringer, er der i de 27 europæiske landerapporter identificeret fem
tiltag, som kan være interessante for danske aktører.
2

Affaldsdatasystemet. Affaldsdatasystemet samler informationerne om affaldsstrømme i Danmark. Affaldsdatasystemet har til
formål at indeholde oplysninger om affald og at stille oplysninger om affald til rådighed for myndigheder, anlæg og
virksomheder, som indberetter til Affaldsdatasystemet.
3

Miljøstyrelsen, Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4
(2014).

Det første tiltag er en guide omkring ”Best Practice” ved nedrivning og efterfølgende affaldshåndtering af
vanskelige affaldsfraktioner, som kan være med at give de danske aktører nyttig viden omkring
håndtering af disse fraktioner. Derefter følger to tiltag som er eksempler på projekter, der har bidraget
positivt til genanvendelse af materialerne i bygge- og anlægsaffald. Det første tiltag er et statsligt initieret
koncept, som har til formål at give vejledning om korrekt affaldshåndtering på byggepladsen. Det andet er
et projekt hos en nedrivningsvirksomhed med fokus på bæredygtig nedrivning. De to sidste tiltag er to
meget forskellige teknologier, den ene med mulighed for at reagere på ændringer i affaldsstrømmen, og
den anden er udviklet til en specifik affaldsstrøm. Begge teknologier kan hver på sin måde være med til at
forbedre mulighederne for genanvendelse gennem introduktion af nye effektive, intelligente
sorteringsteknologier.
Desuden er to andre interessante teknologier til forbedring af sorteringskvaliteten af nedknust beton
identificeret under temaet Beton (katalognummer 8 og 9) og et certifikat for selektiv nedrivning,
TRACIMAT under temaet Dokumentation og sporbarhed (katalog nr. 1).
Katalog nr. 14: Dealing with difficult demolition wastes: A guide (Storbritanien)
”Dealing with difficult demolition waste”er en vejledning, som har til formål at vejlede omkring
muligheder for øget genanvendelse og genbrug af vanskelige fraktioner af bygge- og anlægsaffald. Den
omhandler primært Best Practice (design af materialer, nedrivningsteknikker, sortering) for
gulvbelægninger, sandwichelementer, industrielle batterier og røgalarmer, men indeholder derudover et
katalog med kortere beskrivelser for en lang række af andre materialer.
Katalog nr. 15: SuperDrecksKëscht (Luxemburg)
Dette tiltag er et eksempel på et statsligt initieret koncept, SuperDrecksKëscht fir Betriber, der ved at
tilbyde vejledning, uddannelse og informationsmateriale til affaldshåndtering på byggepladserne ønsker at
forbedre genanvendelsen af materialerne. En byggeplads, der kan overholde kraverne i
SuperDrecksKëscht (ISO 14024:2000), får udstedt et certifikat, der kan bruges til markedsføring.
Katalog nr. 16: Oranje BV – Sustainable demolition (Holland)
Sustainable demolition er et projekt om bæredygtig nedrivning, hvor størstedelen af nedrevne materialer
bliver genbrugt eller genanvendt i konstruktionskæden. Projektet er igangsat af Oranje BV, en af de
største nedrivningsvirksomheder i Holland og indebærer bl.a., at Oranje ved alle sine
nedrivningsprojekter udfører et site-audit for at kortlægge potentielle materialer, der kan
genbruges/genanvendes. Derefter lægges en plan for maksimal udnyttelse af ressourcer med hensyn til
gældende lovkrav. Resultaterne fra projektet viste, at 95% af materialerne fra nedrivning kunne genbruges
som sekundært råmateriale af høj kvalitet.
Katalog nr. 17: Zen Robotics Recycler (ZRR) (Finland)
Den første identificerede teknologi er en robotteknologi, Zen Robotics Recycler (ZRR), der ved hjælp af
artificiel intelligens (AI) kan sortere affald. Denne sorteringsteknologi er robust og effektiv, eftersom den
løbende kan opgraderes til at lære nye fraktioner at kende og dermed giver operatøren mulighed for at
justere sorteringen i forhold til eventuelle ændringer i affaldsstrømmen.
Katalog nr. 18: Nihot – luftsorteringssystemer (Holland)
Den anden sorteringsteknologi er Nihot, der sorterer fraktioner med hjælp af kontrolleret luft på baggrund
af materialernes tæthed, volumen og form. Nihot er et skræddersyet løsning til en specifik affaldsstrøm.
Sorteringssystemet består af en eller flere maskiner, der udvælges som resultat af en testsortering af det
relevante materiale. Eftersom sorteringssystemet er højt specialiseret, kan det opnå en sorteringsgrad på
mellem 95 og 99 %.

Katalog nr. 14

Navn på tiltag: Dealing with difficult
demolition wastes: A guide

Sprog: Engelsk

Land: Storbritannien

Status: Afsluttet

År: 2013

Deltagerne: Udgiver: BRE (privat videnskabelig organisation med fokus på byggeri)
Forfattere: Katherine Adams, Gilli Hobbs and Christopher Yapp
Affaldsfraktion: Affald til deponi, sammensatte produkter: svære at adskille
Beskrivelse:
Bygge- og anlægsaffald danner i dag den største affaldsstrøm i Storbritannien. Typisk bliver op til 90 procent af
Bygge- og anlægsaffald genbrugt eller genanvendt, men som følge af den ændrede sammensætning af affaldet er
der en voksende bekymring for, at det i fremtiden ikke vil være muligt at opretholde disse høje
genanvendelsesprocenter, med det resultat, at andelen af affald til deponering vil stige.
Den ændrede sammensætning i affaldet kan ses som et øget antal affaldsfraktioner, der er vanskelige at genbruge
eller genanvende på grund af deres materialesammensætning, nedrivningsteknikker, forureningsindehold eller lav
markedsværdi. Derudover kan en del innovative produkter, der i dag bliver brugt til byggeri, skabe udfordringer
som affald i fremtiden.
BRE har i 2013 udgivet en guide ”Dealing with Difficult Demolition Waste: A guide”. Guiden har som formål at
vejlede omkring muligheder for øget genanvendelse og genbrug af vanskelige fraktioner bygge- og anlægsaffald.
Den fokuserer primært på følgende fraktioner:
• Gulvbelægninger
• Industrielle batterier
• Sandwichelementer
• Røgalarmer
For disse fraktioner indeholder guiden en kortlægning af den nuværende affaldshåndtering og en detaljeret
beskrivelse af, hvordan fraktionens genanvendelse, genbrug og nyttiggørelsesniveau potentielt kan forbedres.
Forbedringerne omfatter tiltag omkring bl.a.
• Design af materialer
• Teknikker i forbindelse med nedrivning
• Optimal sortering iht. metoder og opdeling af fraktioner efter nedrivning
En lang række andre vanskelige affaldsfraktioner og udfordringer forbundet med genanvendelse og nyttiggørelse af
disse, er behandlet mere kortfattet i guidens bilag. Guiden beskriver også kort de centrale principper i bæredygtigt
byggeri.
Guidens målgruppe er alle, der arbejder med nedrivning, affald og genbrug eller bæredygtigt byggeri og har en
interesse at reducere mængden affald til deponi.
Kontaktoplysninger: http://www.bre.co.uk
Kan købes på www.brebookshop.com
Mail: brepress@ihs.com

Katalog nr. 15

Navn på tiltag: SuperDrecksKëscht fir
Betriber – miljørigtig og økonomisk
affaldshåndtering af en byggeplads

Sprog: Engelsk, fransk,
luxembourgsk, tysk,
portugisisk

Land: Luxembourg

Status: Afsluttet

År: 2014

Deltagerne:
Ministeriet for bæredygtig udvikling og infrastruktur
Chambre des Métiers (Chamber of Trade)
Chambre de Commerce (handelskammeret)
Affaldsfraktion: Alle fraktioner af B&A affald
Beskrivelse:
SuperDrecksKëscht er et initiativ, der er igangsat af Ministeriet for bæredygtig udvikling og infrastruktur, Chambre
des Métiers og Chambre de Commerce (handelskammeret), som en del af strategien for affaldshåndtering i
Luxembourg. Initiativet tager udgangspunkt i EU's affaldshierarki og har til formål at bruge den nyeste viden til at
implementere bæredygtig ressourceforvaltning af høj kvalitet. Ved at påtage sig denne udfordring, er tanken, at
SuperDrecksKëscht skal fungere som en rollemodel i økologisk omstrukturering.
Et af SuperDrecksKëscht koncepter er SuperDrecksKëscht fir Betriber – økologisk og økonomisk affaldshåndtering
på en byggeplads. Formålet med konceptet er, igennem vejledning at forebygge affaldsdannelse og forbedre
affaldshåndteringen på byggepladserne, herunder sikre at det hele foregår i overensstemmelse med gældende
lovgivning.
For interesserede byggepladser, tilbyder SuperDrecksKëscht følgende:
• Rådgivning omkring sortering (opsætning af sorteringscenter) med løbende opfølgning og rapportering
• Klistremærker til containere
• Informationsfolder for at øge bevidstheden hos sorteringscentrets brugere
• Uddannelse (2 timer) til en affaldsansvarlig
• Et SuperDrecksKëscht® fir Betriber certifikat, der kan bruges til markedsføring
For at opnå certifikatet SuperDrecksKëscht fir Betriber skal bygherren, byggepladsens ledere eller operatøren af
sorteringscentret på byggepladsen underskrive en aftale med SuperDrecksKëscht . Hvis byggepladsen i tre måneder
kan overholde kravene i SuperDrecksKëscht® fir Betriber, kan den underskrevne part få certifikatet
SuperDrecksKëscht fir Betriber (ISO 14024:2000) og bruge det til markedsføringsformål. For at bevare certifikatet,
bliver byggepladsen kontrolleret hver 4. måned. Certifikatet bliver verificeret 8 måneder efter start. Hvis
byggepladsen ikke overholder kraverne, bliver certifikatet tilbagetrukket.
Ved afslutningen af byggeriet kan den færdige bygning blive tildelt et diplom, der bekræfter optimal
affaldshåndtering i bygningens anlægsfase. Dette er, hvis aftalen er underskrevet af bygherre og
SuperDrecksKëscht. Hvis aftalen er underskrevet mellem SuperDrecksKëscht og operatøren af sorteringscentret,
kan den sidstnævnte bruge certifikatet, som et bevis om at have opereret et certificeret sorteringscenter.
Med henblik på at gøre implementeringen af SuperDrecksKëscht fir Betriber så effektiv som muligt, anbefaler
SuperDrecksKëscht samarbejde med virksomheder (arkitekter, entreprenører etc.), der er kvalitetsgodkendte af
SuperDrecksKëscht fir Betriber. For at opnå godkendelse af SuperDrecksKëscht gran Betriber skal virksomheder
være certificeret iht. ISO 14024-standarden, og mindst en af virksomhedens medarbejdere skal have deltaget i
særlig uddannelse, tilbudt af SuperDrecksKëscht fir Betriber.
Kontaktoplysninger:
https://www.sdk.lu/index.php/en/reverse-consumption/ecological-waste-management-on-construction-sites
Contact person: Eric Corrignan
Tel: (+352) 48 82 16-231
Mail: eric.corrignan@sdk.lu

Katalog nr. 16

Navn på tiltag: Oranje BV –
Sustainable demolition

Sprog: Hollandsk

Land: Holland

Status: Igangværende

År: 2001

Deltagerne: Oranje BV (privat nedrivningsvirksomhed)
Affaldsfraktion: Bygge- og anlægsaffald
Beskrivelse:
Oranje BV er en af Hollands største virksomheder inden for nedrivning, asbestsanering og jordrensning.
I 2001 startede virksomheden det første projekt inden for bæredygtig nedrivning, hvor bygge- og anlægsaffaldet fra
et projekt i størst muligt omfang skulle genbruges direkte eller indirekte. Drivkraften til projektet denne gang var:
• Manglende plads til at deponere affald
• Ikke tilfredsstillende resultater fra forbrænding af affald
• Manglende leverance af byggematerialer til bygge- og anlægsprojekter
Resultaterne fra projektet viste, at 95 % af materialerne fra nedrivning kunne genbruges som høj-kvalitet sekundært
råmateriale til nye produkter. I modsætning til den traditionelle nedrivning, bliver størstedelen af nedrevne
materialer ved bæredygtig nedrivning genbrugt eller genanvendt i konstruktionskæden. Det kan ske både direkte
eller indirekte:
Direkte: Materialer bruges uforandret til deres oprindelige funktioner. Det gælder for materialer som fx
plastrammer, trægulv, træbjælker, døre og stikkontakter.
Indirekte: Materialer gennemgår sortering/behandling og bliver til sekundære råstoffer til konstruktionsmaterialer.
Dette omfatter fx beton, træ, kalksten og tagbitumen.
Orange har undersøgt merværdien af bæredygtig nedrivning i forhold til traditionel nedrivning. Undersøgelsen
viser, at ved bæredygtig nedrivning af boliger og bygninger, kan nye byggevarer næsten helt erstattes af de
sekundære. Derudover bliver CO2-udledning væsentligt reduceret, især ved at antallet transporter af materialer og
affald til og fra byggepladsen reduceres. Ved behandling/sortering og genbrug/genanvendelse af materialer til
byggeri on-site eller i nærheden, kan en reduktion i CO2-udledning på op til 40% opnås.
For at nå det bedst mulige resultat af bæredygtig nedrivning, udfører Orange på alle sine nedrivningsprojekter en
site-auditering for at kortlægge potentielle materialer, der kan genbruges/genanvendes. Derefter lægges en plan for
maksimal udnyttelse af ressourcer med hensyn til lovkrav.
Orange BV har deltaget i projektet Circle City igennem ti år. Circle City er et totalkoncept med aktører fra
nedrivning, sanering, byggeri, design, teknologiudvikling og myndigheder. Projektets formål er at lukke
materialekæden i byggeri og anlæg ved at bringe byggematerialer tilbage til konstruktionscyklus ved endt brug.
Den første succes blev opnået i Rotterdam, hvor det var muligt at lukke materialekredsløbet mellem nedrivnings-,
renoverings- og byggeprojekter. I løbet af de kommende 2 år vil fem nye byer blive udviklet til ”Circle Cities”.
Kontaktoplysninger:
www.oranje-bv.nl
Oranje B.V.
Industrieweg 120
3044 Rotterdam
Netherlands
Tel: +31 10 800 1100

Katalog nr. 17

Navn på tiltag: ZenRobotics Recycler

Sprog: Engelsk, tysk, hollandsk,
japansk, italiensk, spansk

Land: Finland

Status: Afsluttet

År: Nyeste model fra 2014

Deltagerne: ZenRobotics Ltd (Privat virksomhed)
Affaldsfraktion: Affald til sortering
Beskrivelse:
ZenRobotics Ltd. har udviklet verdens første robot, ZenRobotics Recycler (ZRR), der med hjælp af kunstig
intelligens (AI) effektivt kan sortere affald. I modsætning til traditionelle sorteringsmaskiner, der er baseret på
mekaniske og elektriske komponenter, opererer ZRR med hjælp af artificiel intelligens. Kernen i ZRR er den
unikke software, der analyserer data fra sensorer (metaldetektor, NIR- kamera, VNIR- kamera 3D-kamera) ved
hjælp af AI algoritmer.
ZRR er en god løsning til dem, der vil have en sorteringsløsning i mindre skala. Den leveres med en eller flere
plukkearme. Antallet af arme bestemmer sorteringskapaciteten. En robotarm kan plukke op til 2000 genstande/time.
Den maksimale vægt per genstand er 20 kg. Endvidere kræver ZRR et transportbånd og en fødetragt, der muliggør
en kontinuerlig og jævn strøm af affald til systemet.
I dag bliver ZRR brugt til at sortere metaller, træ, gips, sten, beton, hård plast, pap og papir, men robotsystemet er
ikke begrænset til disse fraktioner. Den kan ”uddannes” til at genkende flere typer af materialer. Den avancerede
softwareteknologien gør det muligt at forbedre og opgradere robotten løbende. Det giver operatørerne mulighed at
reagere på ændringer i affaldsstrømmen.
ZRR-systemet er i øjeblikket i brug hos affaldshåndteringsvirksomheder i Holland, Schweiz, Finland, Frankrig,
Japan og USA.
Kunder, der bruger ZRR har bl.a. nævnt følgende fordeler:
• Omkostningseffektivitet – 24/7 sortering
• Reduceret transportbehov – sortering tæt på kilden
• Bedre sorteringsgrad – mindre affald til forbrænding og deponering
• Effektiv proces uden forbehandling eller neddeling af affald
• Sortering af flere fraktioner samtidigt
• Brugen af Best Available Technology (BAT)
Zen Robotics Ltd. deltager i EU’s Eco Innovations program med projektet ReWARD (Robotics Waste Recycling
Demonstration). Programmet omfatter produkter, der både beskytter miljøet og har et bæredygtig kommerciel
potentiale.
Kontaktoplysninger:
www.zenrobotics.com
ZenRobotics Ltd.
Vilhonkatu 5 A
FI-00100 Helsinki
Finland
Tel: +358 45 259 6161
Email: info@zenrobotics.com

Katalog nr. 18

Navn på tiltag: Nihot –
luftsorteringssystemer

Sprog: Hollandsk

Land: Holland

Status: Løbende produktudvikling

År: 1945 –

Deltagerne: Nihot Recycling Technology B.V
Affaldsfraktion: Affald til sortering
Beskrivelse:
Nihot Recycling Technology BV har mere end 70 års erfaring i luftsorteringsteknologier. Et af Nihot Recyclings
kerneteknologier er kontrolleret luft, som er en god affaldssorteringsmetode.
Nihot luftsorteringssystemer og -løsninger udnyttes til at adskille affald på baggrund af materialets tæthed, volumen
og form. Den kan altså bruges til at sortere tunge og lette fraktioner fra hinanden. Fraktionsstørrelserne kan variere
mellem 0-500 mm.
Nihot designer, producerer og installerer flere forskellige luftsorteringssystemer og -teknologier, der kan anvendes
til en lang række applikationer og materialestrømme, herunder bygge- og nedrivningsaffald.
For at kunne finde den bedste løsning til en kunde, er Nihots fabrik i Amsterdam udstyret med et testcenter, som
råder over flere maskintyper. Testcentret bruges til at teste prøvemateriale fra kunder i en enkel maskine eller i en
kombination af maskiner. Resultatet bruges til at sammensætte en skræddersyet løsning til en specifik affaldsstrøm.
Nihots luftsorteringssystemer bliver brugt på 750 anlæg over hele verden.
Fordelene ved at bruge kontrolleret luft til sortering er:
• Høj udsorteringsgrad (95-99%)
• Fjerner uønskede materialer for at beskytte maskinerne (fx neddeler)
• Er alsidig og pålidelig
• Ingen støv
• Lave driftsomkostninger
I Danmark bliver Nihot systemer i dag brugt bl.a. ved Stenrand Grusgrav, Svebølle til at fjerne træ fra aggregater.
Kontaktoplysninger:
http://www.nihot.nl/
Nihot Recycling Technology B.V
Generatorstraat 16
NL-1014 AT Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 10 800 1100
Mail: info@nihot.nl
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Forord
EU Kommissionen publicerede som et led i et større projekt1 i slutningen af 2015 et udkast til 28
landerapporter, som beskriver håndtering af bygge- og anlægsaffald i de enkelte medlemslande. Der blev i
Kommissionens arbejde lagt vægt på at identificere og beskrive metoder, tiltag og virkemidler, som
bidrager til øget kvalitet i genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.
DAKOFA igangsatte derfor et arbejde, som ud fra et dansk perspektiv havde til formål at screene de 27
landerapporter med henblik på at kortlægge tiltag udviklet og afprøvet i andre EU-lande, som – set med
danske øjne - har vist god effekt på at øge kvaliteten i genbrug og genanvendelse af bygge- og
anlægsaffaldet.
Arbejdet er mundet ud i 4 små tematiske idékataloger, som alle bærer hovedoverskriften ”Europæiske
initiativer til øget kvalitet i genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald”. De fire temaer er:
- Dokumentation og sporbarhed
- Beton
- Nedrivningspraksis og sorteringsteknologier
- Markedet for genbrugs og genanvendte byggematerialer
DAKOFA ønsker med dette arbejde at skabe et let tilgængeligt overblik over tiltag og virkemidler til
bedre genanvendelse af bygge- og anlægsaffald, der med succes er afprøvet i andre EU-lande. DAKOFA
håber, at den danske sektor kan få glæde af arbejdet og finde inspiration.
Golder Associates A/S og Danish Waste Solutions ApS har i tæt dialog med DAKOFA gennemført
screenings og kortlægningsundersøgelsen.

EU-Kommissionen igangsatte i januar 2015 et stort projekt, ”Resource Efficient Use of Mixed Wastes”, der havde til formål at
kortlægge den nuværende situation vedrørende håndtering af bygge- og anlægsaffald i EU-medlemsstaterne, og herunder blandt
andet ”god praksis” i forhold til at skabe gode betingelser for at øge genbrug og for at sikre kvalitet i
genanvendelsen/nyttiggørelsen af bygge- og anlægsaffaldet i medlemsstaterne. Læs mere på:
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/mixed_waste.htm#deliverables
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Markedet for genbrugs og genanvendte byggematerialer
1.1

Baggrund

I Regeringens Ressourceplan for affald 2013-182 og Strategi for forebyggelse3 lægges der stor vægt på en
optimal ressourceudnyttelse af bygge- og anlægsaffald.
I de senere år er der sket en stor udvikling inden for genbrug af bl.a. gamle mursten, men vi ser også nye
tiltag som f.eks. mineraluld, gips, asfalt og beton/tegl mv. Flere danske arkitekter er interesseret i genbrug
og genanvendelse af materialer fra bygge- og anlægsaffald, men byggesektoren som helhed er skeptisk i
forhold til kvalitet og sporbarhed til trods for, at der kan tjenes penge på genbrug.
Genanvendelse af nedknust beton på et højere kvalitetsniveau, f.eks som tilslag til ny beton, er stort set
ikke eksisterende i Danmark på nuværende tidspunkt (se idékatalog med tiltag for beton). En øget indsats
for at fremme genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald kræver samarbejde, viden og dialog
på tværs af fagsektioner.

1.2

Udfordringer i Danmark

Blandt de væsentligste faktorer, som virker begrænsende på markedet og dermed afsætningsmuligheder
for genbrugs- og genanvendte byggematerialer, kan nævnes:
•
•
•
•

Uafklarede spørgsmål om dokumentation og kontrol af renhed og kvalitet af materialerne
(standarder for byggeprodukternes miljømæssige præstation)
Usikker og ustabilt marked for genbrugs og genanvendte byggematerialer
Uklare regelsæt
Manglende dialog og forståelse mellem affaldssektoren og byggesektoren om fælles forståelse for
muligheder og barrierer som følge af traditionsbundne arbejdsgange.

Det er derfor interessant at se efter initiativer rettet mod:
•
•
•
•
•

1.3

Samarbejde om udvikling af nye muligheder inden for genbrug og genanvendelse af bygge- og
anlægsaffald
Initiativer rettet mod at skabe en reel efterspørgsel på genanvendte materialer
Nye forretningsmodeller (f.eks. en platform for at samle udbud og efterspørgsel på genanvendte
materialer)
Indarbejdelse af genanvendelsesmuligheder allerede i planlægningsfasen (før nedrivning)
Økonomiske incitamenter til fremme brug af genanvendelige materialer i stedet for jomfruelige
materialer.

Interessante tiltag fra EU-projektet

Med hensyn til ovenstående udfordringer, er der i de 27 Europæiske landerapporter identificeret i alt fire
tiltag, hvoraf to er medtaget i dette katalog og to af tiltagene kan findes i hhv. kataloget om beton og
kataloget for Nedrivningspraksis og sorteringsteknologier.
Det første tiltag viser muligheden for at øge markedet for genbrug og genanvendelse ved på statsligt
niveau at stille krav om, at de materialer, som anvendes til statsligt finansierede byggerier mindst skal
bestå af en vis procentdel genbrugs- og genanvendte materialer fra bygge- og anlægsaffald.
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Danmark uden affald - Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4, 2014.
Danmark uden affald II – Strategi for forebyggelse, Regeringen april 2015

Det andet tiltag beskriver en offentlig udbudsmodel (EMVI-metoden) for offentligt udbudte
anlægsopgaver, som bruges af det Hollandske Transportministerium til at evaluere modtagne tilbud på
opgaver.
Desuden er et interessant tiltag, en frivillig aftale mellem regeringen og industrien om i 2050 at have en
100 % cirkulær økonomi for beton, identificeret under temaet Beton (katalog nr. 13) og et andet
interessant tiltag om bæredygtig nedrivning identificeret under temaet Nedrivningspraksis og
sorteringsteknologier (katalog nr. 16).
Katalog nr. 19: Genanvendelseskrav i nye nybyggeri med offentlige midler (Bulgarien)
I den nationale Affalds- og Ressourceplan 2014-20 for Bulgarien opstilles blandt andet krav til
anvendelsen (ved udbud) af genbrugsmaterialer i nye bygninger, der er finansieret med offentlige midler.
Katalog nr. 20 Økonomiske mest fordelagtige tilbud (EMVI) (Holland)
EMVI-metoden bruges af Rijkswaterstaat (Hollandske Transportministerium) til at evaluere modtagne
tilbud på opgaver. EMVI forholder sig ikke alene til prisen, men vurderer også tilbuddet i forhold til
kvalitet og merværdi f.eks. gennem genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald i nybyggeriet.

Katalog nr. 19

Navn på tiltag: Genanvendelseskrav i
nybyggeri finansieret med offentlige
midler

Sprog: Engelsk

Land: Bulgarien

Status: Igangværende

År: 2014

Deltagerne: Ministry of Environment and Water, Bulgaria
Affaldsfraktion: Bygge- og anlægsaffald
Beskrivelse:
Det Nationale reformprogram for Republikken Bulgarien har skitseret indsatsområderne for udvikling af Bulgarien
for programperioden 2014-2020, med det mål at sikre gennemførelsen af strategien "Europa 2020", som omhandler
implementering af intelligent og bæredygtig vækst, hvilket er en af hovedprioriteterne i det nationale program
“Development Bulgaria 2020".
I det nationale program er der opstillet en grundig analyse af forskelle, udviklingsbehov og vækstpotentiale for
Bulgarien, som efterfølgende er formuleret i den nationale strategi for finansieringsprioriteter. Som noget nyt der er
indsat et særligt afsnit, som omhandler udvikling af og mulighederne for øget vækst og genanvendelse i
affaldssektoren i Bulgarien.
I den nationale Affaldsplan 2014-20, som er skrevet med hjælp og midler fra EU-Kommissionen, opstilles blandt
andet krav til anvendelse (ved udbud) af genbrugsmaterialer i nye bygninger, der er finansieret med offentlige
midler. Der arbejdes med en langsom indfasning, men der opstilles nye og klare krav til at bruge genanvendelige
byggematerialer i anlægsopgaver.
Kravet til nybyggeri betyder, at der skal bruges 3-12% genanvendelige affaldsmaterialer til konstruktions- og
opfyldningsformål, afhængigt af typen af byggeri.
Kravet om brug af genbrugsmaterialer og byggematerialer til konstruktion af nybyggeri øges gradvis med tiden fra
3% i 2014 til 8% i 2020.
Kravet om anvendelse af byggeaffald til opfyldning (backfill) ved nybyggeri forventes øges ligeledes fra 8% i
2014 til 12% i 2020.
Man kan læse mere i den Nationale Affaldsplan 2014-20 for Bulgarien:
http://www.moew.government.bg/wpcontent/uploads/file/Waste/NACIONALEN_PLAN/NPUO_ENG_22_10_2014_06_01_2015.pdf
Kontaktoplysninger:
Ministry of Environment and Water
22 Maria Louiza Blvd.
Sofia, 1000
Bulgaria
http://www.moew.government.bg/?show=contacts

Katalog nr. 20

Navn på tiltag: Economisch Meest
Voordelige Inschrijving (EMVI)

Sprog: Hollandsk

Land: Holland

Status: Igangværende

År: Fra 2005

Deltagerne: Rijkswaterstaat
Affaldsfraktion: Kan vedrøre alle materialer, der anvendes i byggeri
Beskrivelse:
Rijkswaterstaat (svarer til Transport- og Bygningsministeriet i DK) er ansvarlig for design, konstruktion, drift og
vedligeholdelse af de vigtigste infrastrukturanlæg i Holland, herunder bl.a. vejnettet samt vedligeholdelse af
vandvejene og vandsystemerne. Offentlige og private bygherrer samt udbydere, der modtager offentlig støtte, skal
ved indkøb af såvel tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver over tærskelværdierne følge Udbudsdirektivet
eller Forsyningsvirksomhedsdirektivet og er forpligtet til at sende opgaverne i udbud.
Rijkswaterstaat, som er den største bygherre I Holland, har i 2005 udviklet en model (EMVI) til at vurdere og stille
krav til offentlige udbudsforretninger, herunder offentlige udbudte bygge- og anlægsopgaver.
EMVI
EMVI-metoden bruges af Rijkswaterstaat til at evaluere modtagne tilbud på opgaver. EMVI forholder sig ikke
alene til prisen, men vurderer også tilbuddet i forhold til kvalitet og merværdi.
Tilbud evalueres ved hjælp EMVI-modellen, og finder sted i tre trin:
• Udvikling og opstilling af kriterier for muligheder og risici ved det konkrete projekt
• Faktisk indkøb, gennem udarbejdelse af udbudsdokumenter, evaluering af tilbud og feedback af resultater
til de bydende
• Sikring af merværdi i implementeringsfasen
De opstillede EMVI-kriterier bør til en hver tid opmuntre Rijkswaterstaat til at opnå en merværdi. Denne værdi er
udtrykt i indkøbsprocessen i en (fiktiv) »pengeværdi" i euro. Denne pengeværdi angiver "hvad Rijkswaterstaat har",
og merværdien skal leveres af udbyderne. Denne "pengeværdi" gør tilbud transparente med hensyn til hvor meget
økonomisk rum, der kan tilbydes, så der efterfølgende kan træffes et valg (af leverandør), der skaber maksimal
kvalitet for Rijkswaterstaat. Kriterierne som, EMVI skal opfylde:
• Merværdi for Rijkswaterstaat
• Tilbudsgiverens kompetencer
• Kravene skal være lette at forstå for tilbudsgivere
• Forskelle i kvalitet skal dokumenteres (fokus på bæredygtighed)
• Tilbud skal visualisere, om og hvordan værdien leveres
Når der modtages et bud sættes EMVI-metoden i gang, herunder en registrering og vurdering af de tilhørende
dokumenter. Det giver blandt andet et mål for klienten, de kriterier, som man efterfølgende bliver vurderet på, samt
den maksimale værdi, som tillægges disse kriterier.
Læs mere:
http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/economischemeest-voordelige-inschrijving.aspx
Kontaktoplysninger:
Bureau Brussels
Rue Froissart 95
1000 Brussels
Belgium
Mail: bureau.brussel@rws.nl
http://www.rijkswaterstaat.nl/english/about-us/contact/index.aspx

