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En simpel – men også kompleks – ambition

Vi ønsker at kunne genanvende 100 % af restaffaldet – grove fraktioner såvel 
som finstof – fra produktionen af huldæk, fabriksbeton og belægninger



Hvem er vi?

§ Dansk Beton

§ CRH

§ Contiga Tinglev

§ Spæncom

§ DK Beton

§ Unicon

§ IBF

§ Gammelrand

§ Aalborg Portland

§ Videnspartnere

§ Betoncentret på Teknologisk Institut

§ Christian Munch-Petersen, EMCON



#1 Hvorfor beskæftiger betonbranchen sig med 
genanvendelse nu?

Branchen har set på dette i årevis, ja 
årtier, men incitamenterne 
(efterspørgslen) har ikke givet 
anledning til dykke yderligere ned i 
udvikling af området



#2 Hvorfor beskæftiger betonbranchen sig med 
genanvendelse nu?

Ingen brændende platform ift. råstoffer, men det kan måske komme på sigt. 
Der er allerede knaphed på kvalitetssten i bl.a. hovedstadsområdet

Stigende markedsinteresse og efterspørgsel – langt fra mainstream, men 
tendensen er tydelig nok

Politisk ønske om mere og bedre genanvendelse



Ikke mindst vil vi:
§ Gøre os egne erfaringer
§ Være med til at præge udviklingen
§ Og opbygge viden og know how i 

betonbranchen

#3 Hvorfor beskæftiger betonbranchen sig med 
genanvendelse nu?



Vores præmis

Genanvendelse af beton…

- må ikke føre til beton af dårligere kvalitet 
- skal kunne betale sig 
- skal give en miljøgevinst

Flere af disse præmisser kan vi ikke bekræfte positivt endnu



Hvor meget taler vi om?

Cirka 2% af produktionen er restaffald:

• Huldæk pga. afskæringer
• Belægning pga. visuelle fejl
• Fabrik pga. overskud fra leverancen



Ikke affald, men restproduktion

Der er stor udfordring med at genanvende betonaffald fra nedrivning

Ikke mindst i forhold til sporbarhed og renhed

Med genanvendelse på fabrikken kan der sikres fuld sporbarhed og 100 % 
renhed



Bryde grænser? Nej

Vi arbejder inden for standarden
Ingen rådgivere eller bygherrer behøver at bekymre sig
Ingen brug for kommunale dispensation eller ekstra test

Ingen grund til at genanvende større mængder for at opnå nul-spild
Og det vil sikkert også være tilfældet ift. affald fremfor at bryde grænser!



Proces

• Vi tester forskellige knusetekniker
• Laver test af recepter
• Laver fuldskala test
• Måler miljødata
• Laver håndbog

Ikke mindst så vi lægger alle vores 
resultater åbent frem, når vi er 
færdige med projektet (primo 2019)



LIDT FORELØBIGE RESULTATER…



Stor forskel på knusemetoder



Umiddelbart en udfordring med bearbejdelighed



Men intet problem med trykstyrken





Foreløbig konklusion fra fuldskala-test (huldæk)

”Ud fra nærværende forsøg vurderes det at der ikke vil være konstruktiv forskel 
i anvendelse af huldæk uanset om de er fremstillet med normal beton uden 
tilslag af knust beton eller om de er fremstillet med beton som indeholder op til 
10% af sandet som knuste beton og op til 20 % af stenene som knust beton.”



Problem med tø/frost på belægninger

§ Lignende udfordring er set i tidligere forsøg.



Pris og miljøpåvirkning?

Pris og miljø ved vi ikke noget om endnu, men vi sigter efter en 
konkurrencemæssig pris og lavere miljøaftryk (ikke mere cement)

Foruden miljødata på genanvendelse af restproduktion medsponsorerer Dansk 
Beton PhD på DTU, som skal se på miljødata på genanvendelse af egentlig 
betonaffald



Håndbog til producenter og andre

§ Vidensdeling
§ Praktisk vejledning til producenter om, hvordan de kan arbejde med 

genanvendt beton
§ Er under udarbejdelse



Største udfordringer

Bruge alt finstoffet
Sikre ordentlig bearbejdelighed uden at skulle bruge mere cement eller 
tilsætningsstoffer
Leve op til krav om frostbestandighed for belægninger



Spørgsmål?


