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Fra lineær til 
cirkulær tankegang… 



Bygge- og anlægssektoren: 
• 40 pct. af DK’s samlede 

ressourceforbrug, 
• 30 pct. af 

affaldsproduktionen.

Vi skal omstille os!

Motivation





Mennesker der bygger for mennesker

Enemærke & Petersen

Renovering

Nybyggeri

Service

Almen renovering

Strategiske partnerskaber

Skoler, Boliger, Erhverv, Pleje



Mennesker der bygger for mennesker

Eksempler på byggesager

Almen boligsektor 

Stadionkvarteret, Glostrup

1.235 lejligheder, kr. 750 mio.

Nybyggeri  

Den Grønne Fatning, Herlev

244 forskellige boliger, kr. 313 mio.

Erhverv  

DMRI, Taastrup

6.600 m2, kr. 38.8 mio.                                                                                                              

Plejesektor  

Plejecenter Trekroner/HP-Huset

18.500 m2, kr. 195.5 mio.

Skole og institution  

Vigerslev Allé Skole, Valby

9.100 m2, kr. 85 mio.

Tagrenovering /restaurering                 

Linoleumshuset,  Kbh N

3.200 m2, kr. 8.9 mio.



Vores tilgang til 
cirkulært 
byggeri



1. Design til 
adskillelse

2. Genbrug og 
genanvendelse

CIRKULÆR 
ØKONOMI

+80%
renovering



Hvem 
betaler?! Hvad koster 

det?!

Det kan ikke 
betale sig!

Byggeriet er en 
lavmargin branche

Genanvendelse 
= 

Forretning



haves ønskes

materialer marked



Skabe efterspørgsel af 
affald Kampagne & 

publikation Upcycle 
challenge

Prissætning og 
beregning 
Forsøgsbyggeri
RESKUR

Ny viden til bygherre 
Publikation & værktøj       
Den Cirkulære 
ressourceplan

Genbrug af interrimtræ
Samarbejde og forsøg 
GENTRÆ

Nye byggematerialer Samarbejde 
og dialog med materiale 
producenter GYPROC, RGS Nordic

Hvad gør vi nu?



Samarbejde og partnerskaber



Handling

Opbyg erfaring!



Barrierer og 
udfordringer



Krav til levetider // 
svære at dokumentere
Fx dampspærre af 
genbrugsplast

Juridiske barrierer, norm og 
udbudskrav.

Hvem skal tage risiko // ansvar for 
materialer lever op til udbudte krav
Fx genbrugte mursten



andre udfordringer vi møder i arbejdet med cirkulært byggeri

• Økonomi – hvem skal finansiere?

• Tid og timing

• Viden og udvikling i værdikæden



Hvordan kommer 
vi videre?



Risikohåndtering på kort sigt…

Bygherre 
på banen

Dokumentation Tænk udenfor 
bygningen



På byggepladsen…

• REDUCER affald og 
ressourcer

• OPSØG alternative 
aftagere til affald

• PRISSÆT
materialehøst



Planlægning…

AFSÆTTE flere ressourcer 
til kortlægning

Se på PORTEFØLGE af 
bygninger fremfor det 
enkelte projekt

Bedre VÆRKTØJER til at 
vurdere potentialer

AFTALER med modtagere 
af affald og leverandører 



Mennesker, der bygger for mennesker

TAK for opmærksomheden!!


