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Nyt projekt 
Ressourceeffektive anlægskonstruktioner

Titel
§ ”Ressourceeffektive anlægskonstruktioner”

Varighed
§ 2-årigt projekt: 1. nov. 2017 til 31. dec. 2019

Overordnet formål
§ At skabe grundlag/dokumentation der 

muliggør fremtidig anvendelse af nedknust 
beton i forbindelse med anlægsprojekter.



Baggrund

Innovationsnetværket Femern bælt (IFB)
• Finansieret af Styrelsen for Institutioner og 

uddannelsesstøtte og Region Sjælland 

• Skaber netværksarrangementer vedrørende 
Femern med fokus på virksomhedsinddragelse

• Udbud af GTS midler vedrørende Femern Bælt

• Ressourceeffektivitet en del af handlingsplanen 
for IFB



Konkrete aktiviteter

1. Genanvendelse af nedknust betonaffald til ny anlægsbeton

2. Nye anvendelsesmuligheder for affalds- og restprodukter fra 
anlægsprojekter

3. Dokumentation og standardisering

4. Videnspredning og uddannelse



1. Genanvendelse af nedknust betonaffald til 
ny anlægsbeton

Demonstration af potentialet for anvendelse af 
nedknust beton i anlægsspecifikke applikationer, 
herunder:

§ Ballastkonstruktioner

§ Midlertidige konstruktioner

§ Kompositelementer

§ Beskyttelseslag til banebroer

Samarbejde med FLC om de midlertidige konstruktioner til fabrikken i Rødby

Samarbejde med VD og Erik L om genanvendelse af betonen fra Storstrømsbroen



2. Nye anvendelsesmuligheder for affalds-
og restprodukter fra anlægsprojekter

Udvikling af nye applikationer, herunder:

§ Drænasfalt med nedknust beton som tilslag

§ Stenmel som fugematerialer til udendørs belægninger.

§ Hydraulisk bundne grusprodukter (kombination af 
stenmel med restfiller fra nedknusning af beton).

Samarbejde med NCC om anvendelse af nedknust beton til asfaltproduktion

Samarbejde med FLC om anvendelsen af stenmel



3. Dokumentation og standardisering

Normer og standarder sætter grænser for anvendelsen af nedknust beton og 
disse skal flyttes, gennem:

§ Dokumentation af betydningen af dosering og type (kvalitet) af nedknust 
beton på den nye betons friske, mekaniske og holdbarhedsmæssige 
egenskaber.

§ Udarbejdelse af nye præ-normative standarder for nedknust beton til ny 
beton og veje/asfalt som grundlag for standardiseringsarbejde i Danmark, 
i CEN og i Vejregelsammenhæng.

Dokumentation fra projektet kan bruges i standardiseringssammenhæng 

Nedknusning af højkvalitetsbeton til undersøgelse af nye betonegenskaber 



4. Videnspredning og uddannelse

For at sikre den nødvendige forankring i bygge- og anlægsbranchen, at 
relevante aktører får mulighed for at bidrage samt uddannelse gennemføres en 
række aktiviteter:

§ Faglige workshops for f.eks. brancheforeninger og erhvervsskoler.

§ Samarbejde med DTU BYG om relevante eksamensprojekter.

§ Præsentation af resultater i artikler, på konferencer samt på 
www.expertcentre.dk.

§ Formidling af teknologiske serviceydelser via www.teknologisk.dk og 
relevante fagmedier som Magasinet Beton.

Samarbejde med DTU Byg om eksamensprojekter 

http://www.expertcentre.dk/
http://www.teknologisk.dk/


Aktører og samarbejdspartnere

§ Universiteter – DTU BYG (ZeroWaste Byg), TU Delft (Holland)

§ Bygherrer – Femern A/S, Vejdirektoratet 

§ Brancheforeninger

§ Beton- og asfaltproducenter

§ Entreprenører

§ Rådgivende ingeniørvirksomheder

§ Genbrugsstationer

§ Nedrivningsvirksomheder

§ Netværk – IFB, InnoBYG

Hollandsgruppen som referencegruppe for projektet ? 


