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"Vi kan ikke tillade os      
   at have affald i 2050."

- Stig Krogh Pedersen, CEO, Elektro-Isola

RAPPORTOPBYGNING 

Kapitel 1: Formål og metode 

Intro til formål, baggrund, cirkulær økonomi samt 

metode og datagrundlag. 

Kapitel 2: Ressourcekortlægning

Kortlægning af ressourcer, samt afdækning af mæng-

der og CO2-indlejring, herunder specifikt på bygge-

affald, industriaffald, samt affald på Vejle Genbrugs-

plads. 

Kapitel 3: Aktørkortlægning

Kortlægning af aktører ud fra affaldsstrømme samt 

CVR-register, herunder anbefalinger til potentielle 

samarbejder.  

Kapitel 4: Roadmap og næste skridt  

Opsummering af muligheder opsat i et roadmap for 

operationalisering af kommende handlinger. 

INDLEDNING

BAGGRUND

Det blev i 2019 besluttet at Vejle Kommune skal efterleve 

målene i Paris-aftalen. Dette indebærer at kommunen som 

samfund skal have en nettonul udledning af drivhusgasser 

inden 2050. Et ambitiøst delmål til dette er 70 procent 

reduktion i 2030 i forhold til 1990-niveauet. For at opnå den 

grønne omstillingen, skal mange sektorer transformeres, 

her især det byggede miljø. Denne sektor står alene for 

35% af den globale udledning af CO2, og hermed er det 

klart, at der ligger et stort potentiale samt ansvar for at 

arbejde hen imod et grønnere og mere cirkulært byggeri.  

 

Det er også en fælles enighed om at vi genanvende 

mere affald og forbrænde mindre. Dermed kan de 

begrænsede ressourcer udnyttes bedre, ved at sende 

flere materialer tilbage i kredsløbet. Dette kan gøres 

lokalt i Vejle Kommune, hvor de konkrete løsninger på 

globale udfordringer kan udmønte sig blandt unikke 

og ambitiøse aktører i erhvervet i Vejle Kommune.  

 

Der ønskes i Vejle Kommune at skabe et netværk for alle 

relevante interessenter, som kan bidrage til den grønne 

omstilling – med det lokale som omdrejningspunkt. 

Desuden skal det støtte op om visionen om et CØ Hub for 

cirkulært byggeri i Vejle Nord – tæt på det nye Ressource 

Center Vejle (RCV). De fysiske rammer i Vejle Nord skal 

være demonstrator for lokal genbrug og genanvendelse 

af byggematerialer, af lokale aktører. CØ Hub skal samtidig 

være et inspirationsmekka, hvor innovative virksomheder 

holder til for at demonstrere konkrete løsninger, teknologier 

og forretningsmodeller, der fremmer den grønne omstilling.  

 

RESSOURCE- OG AKTØRKORTLÆGNING

For at kunne realisere visionen om lokal forankret cirkulært 

samarbejde i Vejle Kommune samt opførelsen af et CØ Hub for 

cirkulært byggeri har Lendager Group udført en kortlægning 

af ressourcer og aktører i Vejle Kommune, primært med fokus 

på byggeaffald og industriaffald. Ressourcekortlægningen 

har til formål at give indblik i mængder af potentielle 

materialetyper, der vil kunne recirkuleres lokalt, samt 

fremhæve miljømæssige potentialer ved brugen af disse. 

Ved siden af dette har aktørkortlægningen til formål at skabe 

et overblik over relevante samarbejder mellem virksomheder 

på tværs af sektorer, og derigennem skabe viden om nye 

muligheder for samarbejder og innovation i materialer 

til byggeri – og endda også i andre relaterede brancher. 

 

Som afslutning er der udarbejdet et roadmap for 

fremadrettet at kunne operationalisere kommende 

handlinger og beslutninger nødvendige for at komme 

tættere på et lokalt forankret cirkulært samarbejde i Vejle 

Kommune, samt en realisering af et CØ Hub, til gavn for 

samfundet, mennesket og miljøet.
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LOKAL CIRKULATION AF MATERIALER 

Dette projekt skal inspirere væsentlige aktører 

i Vejle til lokal cirkulation af materialer igennem 

samarbejde.

INNOVATION SOM DRIVKRAFT 

Projeket skal skabe nye CØ opstartsvirksomheder 

såvel som at hjælpe eksisterende, lokale 

virksomheder med at omstille til CØ. 

KASKADEEFFEKT OG EFTERSPØRGSEL 

Projektet skal skabe en kaskadeeffekt samt 

efterspørgsel for cirkulære løsninger.

ROADMAP

Projektet skal give grundlag for at skabe en 

langssigtet plan for en cirkulær symbiose i Vejle, 

for lokalsamfundet.

Vejle skal være 
e t  f y r t å r n  i n d e n f o r

cirkulært samarbejde 
til nytte for mennesker, samfund og miljø

BAGGRUND 
VISIONEN FOR PROJEKTET

Visionen for Vejles kommende transformation stammer fra 

en workshop afholdt den 5. april 2021, hvor projektteamet 

var med til at sætte ord på fremtidige planer for et cirkulært 

Vejle - og vejen dertil. På tværs af aktører i det private såvel 

som i det offentlige skal være med til at skabe rammerne 

for at Vejle bliver fyrtårnet for cirkulært samarbejde. 

Under workshoppen blev der identificeret en række 

udfordringer og potentialer, som alle er med til at definere 

ambitionen for at skabe et cirkulært Vejle. Vigtige 

udfordringer som blev fremhævet ved workshoppen 

inkluderer sikringen af materialernes resterende levetid og 

kvalitet, logistik og planlægning, økonomisk og miljømæssigt 

rentabilitet samt indgang til større virksomheder og deres 

materialestrømme. I Lendager har vi desuden god erfaring 

med at se mulighederne i udfordringerne. Dette er blandt 

andet ved at udnytte den æstetiske, økonomiske og 

miljømæssige værdi iboende i materialerne til at skabe en 

særlig identitet for området og opnå et rentabelt projekt. 

Vores erfaring peger på, at det skaber mere værdi og 

efterspørgsel for byggeriet. Samtidigt kan projektets 

innovative målsætning ses som et afgørende skridt, der kan 

flytte baren for hvad der er muligt og transformere branchen. 

Workshoppen resulterede i fire konkrete succeskriterier, 

illustreret ovenfor.
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MATERIALERNES VÆRDI

Vores nuværende forhold til jordens ressourcer er 

paradoksalt. Vi udvinder stadig flere nye ressourcer fra 

jorden og kassérer samtidig enorme mængder, der kunne 

have været brugt i stedet for. Heldigvis kan vi ændre 

vores praksis, og mange har allerede opdaget de store 

miljømæssige og forretningsmæssige fordele ved at tænke 

cirkulært frem for lineært.

Ressource- og aktørkorlægningen af Vejle Kommune viser, 

at der er mange potentielt brugbare materialer til stede i 

den eksisterende bygningsmasse. Det er oplagt at bruge 

som en urban mine for nye bygningsmaterialer.

MILJØMÆSSIG VÆRDI

Byggebranchen er en af verdens mest forurenende 

industrier - både pga. et enormt ressourceforbrug og en 

stor CO2-udledning. Alene beton står for 6% af det globale 

CO2-udslip, og i Danmark blev der produceret intet mindre 

end 5 mio. ton byggeaffald i 2019.

Ved cirkulering af materialer i den eksisterende 

bygningsmasse kan vi både mindske CO2-udledningen, 

mængden af affald og aftaget af virgine materialer.

ØKONOMISK VÆRDI

Genbrug, upcycling og downcycling repræsenterer en 

kvantificérbar økonomisk værdi for den, der ønsker at 

se mulighederne. Den gængse tilgang til håndtering af 

eksisterende materialer i byomdannelsesprojekter er at 

skille sig af med dem, fordi man ikke ved, at der findes en 

god forretningsmodel for at gøre andet. Det er en skam, da 

det kan lade sig gøre at bygge kostneutralt med genbrugte 

materialer. Ved at bygge således, får man muliggjort 

værdiskabelse både i forhold til identitet og branding, såvel 

som til miljøet. Den store forskel til en hyldevare ligger i 

omkostningsstrukturen, men da materialerne er tæt på 

at være gratis, udligner forskellene sig - og skaber ofte 

lokale arbejdspladser, langtidsholdbar brandingværdi og nye 

forretningsmuligheder. For en ny løsning skal kun udvikles 

én gang, og kan bruges igen - herved opstår muligheder 

for større økonomisk gevinst.  

LOKAL INDSATS

Bæredygtighed er blevet en central løftestang for innovativ 

udvikling på tværs af industrier - og byggebranchen er ingen 

undtagelse. Mål om eliminering af affald, mindre brug af 

virgine ressourcer og bedre CO2-aftryk bevæger os nemlig 

mod cirkulære løsninger. Den lokale drive og iværksettere 

er det der bidrager til at ændringer sker. Det er der man 

kender hinanden bedst, og den lokale forankring er vigtig for 

et projekts succes. Vejle har allerede gode forudsætninger 

for bæredygtig innovation, ved Vejle Green Tech Center 

(Dandy Business Park), i tillæg til mange fremovertænkende 

produktionsvirksomheder. En udvikling af CØ Hub kan 

hjælpe at sætte Vejle op som frontløber kommune på 

cirkulær økonomi i Danmark.

”Små projekter kan blive 
meget tilsammen.”

- Ulla Kjærvang, strategisk byggeherre rådgiver - Vejle Kommune 
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I DANMARK I DANMARK 
KAN CIRKULÆR KAN CIRKULÆR 

ØKONOMI ...ØKONOMI ...

... SKABE OVER ... SKABE OVER 
13.000 NYE 13.000 NYE 

JOBS JOBS 

... REDUCERE ... REDUCERE 
RESSOURCE-RESSOURCE-

FORBRUGET OP FORBRUGET OP 
TIL 50%TIL 50%

... GENERERE 45 ... GENERERE 45 
MILLIARDER KR. MILLIARDER KR. 
EKSTRA TIL BNPEKSTRA TIL BNP

   HVORFOR CIRKULÆRT BYGGERI?

”Hvis alle mennesker på Jorden 

levede som danskerne ville vi have brug 

for 4.2 jordkloder.

” I 2016 udgjorde bygge- og 

anlægsaffald med sine 4,3 millioner ton 

over en tredjedel af Danmarks affald.

”Byggebranchen står for 40% af 

ressourceforbruget i Danmark. 

”Danmark løber tør for grus i år 

2056, hvilket giver en brændende plat-

form i forhold til ressourceknaphed på 

tilslag til beton.

WWF "I dag er jordens ressourcer opbrugt for 2018" ; Miljøstyrelse "Affaldsstatistikken 2016" ; "Dansk Byggeri: Håndværkere skal gribe den digitale værktøjskasse" ; 

"Danmark er ved at løbe tør for grus: 'Et af de vigtigste råstoffer, verden har'"

4,2
jordkloder

4,3 
millioner ton

affald

40%
af ressource-

forbruget

I 2056
løber Danmark 

tør for grus
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DEFINITIONER 
GENBRUG, GENANVENDELSE, UPCYCLING, DOWNCYCLING

Igennem rapporten bruges forskellige termer til afdækning af potentialer for cirkulering. Cirkulering bruges som paraply-

begrebet for genbrug, upcycling og downcycling. Definitionen af begreberne er som følger:

MATERIALETS FØRSTE LIV

MATERIALE

MATERIALER FÅR NYT LIV

INNOVATIV 
GENANVENDELSE

ENERGIUDNYTTELSE

UDVIKLING AF NYE
METODER

BRUG AF EKSIS-
TERENDE METODER

UPCYCLING RECYCLING DOWNCYCLING

DIREKTE 
GENBRUG

DEPONI
GENBRUG

Genbrug dækker over brugen af et materiale eller produkt, 

der anvendes til samme funktion eller samme form efter 

en brugscyclus. Genbrug inkluderer både processer, 

hvor materialer genbruges direkte og hvor materialerne 

gennemgår en lettere bearbejdningsproces.

GENANVENDELSE

Genanvendelse er når et byggemateriale eller 

komponent først nedbrydes eller findeles, hvorefter 

der indvindes stoffer eller materialer fra de nedbrudte 

produkter. De indvundne materialer kan derefter enten 

bruges ved fremstilling af samme type produkter 

som de oprindelige, eller til helt andre produkter. 

UPCYCLING

Når byggematerialer eller -komponenter omformes, forædles 

eller transformeres til nye byggematerialer og -komponenter 

med en øget værdi (økonomisk, levetid).

DOWNCYCLING

Når byggematerialer eller -komponenter omformes, forædles 

eller transformeres til nye byggematerialer og -komponenter 

med en lavere værdi (økonomisk, levetid). 
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METODE OG DATAGRUNDLAG
PROCESSEN FOR RESSOURCE- & AKTØRKORTLÆGNING

OPSTARTS-

WORKSHOP

RESSOURCE-

KORTLÆGNING

AKTØR-

KORTLÆGNING
ROADMAP

DATAINDSAMLING

På baggrund af datagrundlaget har vi trukket forskellige 

virksomheder ud til potentielle symbioser og er endt med 594 

unikke virksomheder i aktør- og ressourcekortlægningen. 

Desuden er virksomheder der kunne være interesserede i et 

CØ-netværk, blevet identificeret og kontaktet. Dette førte 

til interviews og virksomhedsbesøg, hvilket gav værdifuld 

indsigt i materialestrømmene. 

Kortlægningen er lavet på baggrund af specifikke behov 

og fokusområder, der taler ind i mulighederne for cirkulær 

omlægning lokalt i Vejle Kommune. Fokusområderne 

omfatter, byggeaffald, industriaffald og affald fra Vejle 

genbrugsplads.

Kortlægning af byggeaffald

Kortlægningen af byggeaffald er baseret på data fra 

Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem (ADS), stillet til 

rådighed af Vejle Kommune. Dataarket R30, giver en 

komplet oversigt over affald der blev registeret hos 

MST fra aktører i Vejle Kommune i 2020.  Det skal 

understreges at dataen ikke er komplet: Miljøstyrelsen 

vurderer at kun ca. 50% af betonaffaldet i Danmark 

rapporteres til affaldsdatasystemet, antageligvis grundet 

virksomheder har private aftaler til bortskaffelse. Det 

har ikke været muligt at undersøge dette nærmere, og 

dataene baserer sig derfor kun på MSTs affaldsstatistik. 

Kortlægning industriaffald

Til kortlægningen af industriaffald blev to datasæt 

anvendt. Miljøstyrelsens data fra R23-skemaet og en 

kortlægning over materialestrømme, baseret på et udtræk 

af P-numre i Vejle Kommune i CVR-registret (Virk.dk, 2021).  

Kortlægning af Affald på vejle genbrugsplads

Kortlægning af affald på Vejle Genbrugsplads er 

baseret på data fået fra Vejle RessourceAffald for 2019. 

DATABAGGRUND

En stor opgave i kortlægningen er rensning og sortering 

af data samt identificering af relevante aktører. Det er 

beskrevet i det følgende.

Data rensing: Dataen er renset med følgende parametre: 

• Affaldet er opdelt efter standardiserede EAK-koder 

og affaldsfraktioner. Ved hjælp af koderne og MSTs 

definition af byggeaffald blev relevant data udvalgt 

og nogle sektioner blev kategoriserede som "andet".

• De affaldsfraktioner der ikke blev set som relevante for 

for genbrug, genanvendelse og upcycling  blev sorteret 

fra, dvs. at affaldsfraktioner som organisk affald ikke 

er med i analysen.

• Dataen er renset for virksomheder, som ikke opererer 

med væsentlige materialestrømme, f.eks. skoler og 

forsikringsselskaber.

Data sortering: CVR-udtrækket er suppleret med følgende 

parametre: 

• Kategorisering i industrierne Fødevare, Byggeri og 

Ejendom, Maskineri, Emballage

• Kategorisering i størrelserne mikro (1-10), lille (11-50), 

mellem (51-200), og stor (200+)

• Anvendelse  af ressourcerne jern og metal, beton, træ, 

plast, tegl og mursten, glas, gips, isolation, pap og papir, 

dæk, asfalt, samt jord og sten (baseret på R30). 

• Virksomheder med de største affaldsmængder blev 

identificeret på affaldsregisteret. 

AKTØRKORTLÆGNING

For aktørkortlægningen blev det søgt efter relevante 

virksomheder gennem sortering af CVR-registeret.

Oversigt over affaldsdata brugt, hvor angivne procenter 

indikerer relevant genbrug eller genanvendelse inden for 

rammen "byggematerialer".

VEJLE 
AFFALDSPRODUKTION

INDUSTRIAFFALD

 97.730 Ton

ANDET

Batterier
Blandet Elektronic
Farligt Affald
Organisk Affald
Forbrænding- og deponering

INDUSTRIAFFALD 
UDVALGT

 21.916 Ton
22%

BYGGEAFFALD

 137.968 Ton

ANDET

Blandet husholdingsaffald og
lignende affald

Asbest- og PCB holdige byggematerialer

Isolering indeholdende asbest

BYGGEAFFALD 
UDVALGT

 74.957 Ton
54%

46% 78%

VEJLE AFFALDSPRODUKTION

273.000 Ton

100%

Andet

 37.302 Ton
14%

INDUSTRIAFFALD

 97.730 Ton
36%

ANDET

Batterier
Blandet Elektronic
Farligt Affald
Organisk Affald
Forbrænding- og deponering

INDUSTRIAFFALD 
UDVALGT

 21.916 Ton
8%

BYGGEAFFALD

 137.968 Ton
50%

ANDET

Blandet husholdingsaffald og
lignende affald

Asbest- og PCB holdige byggema-

terialer

Isolering indeholdende asbest

BYGGEAFFALD 
UDVALGT

 74.957 Ton
27%

18%

5%

0,2%

28%

VEJLE 
AFFALDSPRODUKTION

INDUSTRIAFFALD

 97.730 Ton

ANDET

Batterier
Blandet Elektronic
Farligt Affald
Organisk Affald
Forbrænding- og deponering

INDUSTRIAFFALD 
UDVALGT

 21.916 Ton
22%

78%
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ENHED

Materialerne er beregnet i forskellige enheder med udgangs-

punkt i den enhed, der giver mening for hvert materiale. Det 

fremgår ved hvert materiale, hvilken enhed der er benyttet. 

CO2-BEREGNINGER

Potentialerne for CO2-besparelser er baseret på EPD’er af 

de forskellige materialer samt behandlingen heraf. Kilder 

på EPD’erne inkluderer EPD Danmark, International EPD 

System samt IBU Institute Bavenund Umwest e.V. CO2-

potentialerne ved cirkulering af genstande med særligt 

potentiale er ikke medregnet grundet høj usikkerhed. 

INDLEJRET CO2 OG EPD

Når der kigges på ressourceoptimering via cirkulering af 

allerede eksisterende materialer, er det vigtigt at forholde 

sig til materialernes CO2-aftryk. Dette for at danne grundlag 

for valg af materialer til cirkulering og samtidig sikre størst 

mulig CO2-besparelse.

EDPer for de forskellige materialer brugt til at beregne den 

indlejrede CO2. Den indlejrede CO2 svarer til den mængde 

CO2 der oprindeligt er brugt på at udvinde og producere 

materialet. Kun udledninger fra faserne A1, A2 og A3 er 

med i beregningerne. Det antages at produktionsfasen, 

hvilket inkluderer udvinding af råmaterialer, transport og 

fabrikation, er lig den mængde CO2, hvor man kan spare 

ved direkte genbrug af materialerne, da de hermed ikke 

skal produceres igen. 

KG/KUBIKMETER

For at kunne beregne mængden af materialer i ton, har vi 

antaget et bestemt kilo/kubikmeter for hvert materiale. 

Denne antagelse er baseret på den generelle densitet af 

hvert materiale, som kan variere mellem forskellige typer 

af f.eks. beton, hvorfor der her er en mindre usikkerhed i 

den reelle mængde.

EAK-KODER

Dataudtrækket for byggeaffald er udvalgt på baggrund af 

EAK koder, anbefalet af Miljøstyrelsen. I disse EAK koder 

indgår også affald fra industrien.  Derfor vil der ikke fremgå 

bl.a. træ i industriaffaldsanalysen, selvom der er virksomhe-

der i andre sektorer der har træ som affald. Dataudtrækket 

for industriaffald er udvalgt på baggrund af Miljøstyrelsens 

opgørelse for erhvervsrelateret affald ex. erhvervsmæssigt 

husholdningsaffald. Industrifraktionen inkluderer også en 

begrænset mængde bygge- og anlægsaffald, som ikke 

inkluderes i udvalgte EAK-koder for kategorien byggeaffald.

FREMSTILLINGSVIRKSOMHEDERS PRIMÆRE AFFALD

Nogle fremstillingsvirksomheders primære materiale indgår 

ikke i affald-statistikken. Det vurderes, at de selv har pri-

vate aftaler iht. direkte bortskaffelse, hvor affaldet ofte 

ikke registreres i ADS. F.eks. vurderer MST at  mængden 

betonaffald reelt er dobbelt så stor som det der registre-

res i ADS. Der er derfor en gråzone ift. materialemængder 

i Vejle Kommune, hvilket bør undersøges nærmere for at 

få et mere retvisende billede af materialemængder, samt 

potentiale for cirkulering. 

DATABEHANDLING
Ved udarbejdelse af afdækningen har det været nødvendig at lave visse antagelser og estimater. Følgende er en oversigt 

over de mest essentielle grundlag for dataen: 

A1 

Byggeaffald

OUTPUTVURDERINGDATAINDSAMLING

A2 

Industriaffald

A3 

Affald på 

Vejle Genbrugs-

plads

 – Affaldsproduktion i Dan-

mark fordelt på type og 

kommune (R020) 

 – Affaldsproduktion i Dan-

mark fordelt på type og 

kilde (R023)

 – Rådata - Vejle Kommune 

(R030)

 – Affaldsproduktion i Dan-

mark fordelt på type og kilde 

(R023)

 – Rådata - Vejle Kommune 

(R030)

 – CVR-register

 – Oversigt over Vejle Gen-

brugsplads

Materialemængde 

og kvalitet

Væsentlige aktører

Miljømæssig poten-

tiale ift. nuværende 

behandlingsform

Output
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BETON
Ser man bort fra vand, er beton det absolut mest anvendte 

materiale i verden. Sådan har det været længe, og det ser 

ud til at forblive sådan i fremtiden. Produktionen af beton 

udgør op til 8% af verdens samlede CO2–udledning 1. 

I dag genanvender vi allerede op til 95% af alt beton, men 

det sker oftest ved downcycling, hvor det knuses og bruges 

til vejfyld. Det er ikke kun et spørgsmål om, hvor meget vi 

genanvender, men også om hvordan vi anvender det. Det 

er muligt at bruge beton fra byggeaffald som tilslag i ny 

beton. Det reducerer transportomkostninger og sparer på 

jomfruelige materialer. 

Direkte genbrug af beton eller upcycling åbner op for nye 

potentialer udenfor den traditionelle genanvendelse. Miljø-

styrelsen har beregnet at der potentielt  kan spares 1450 

tons CO2 per år ved at genbruge betonelementer 2.

1 PBL Netherlands Environmental Assessment Agency (2016) Trends in Global CO2 Emissions. URL: https://

www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2016-trends-in-global-co2-emisions-2016-report-2315_4.pdf

2 Miljøstyrelsen (2015), Udredning af teknologiske muligheder for at genbruge og genanvende beton. 

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2015/04/978-87-93352-03-2.pdf

3 Tata Steel (n.d.) The future is circular. URL: https://www.tatasteeleurope.com/ts/sustainability/circular-eco-

nomy

STÅL OG METAL
Stål besidder førstepladsen som verdens mest genanvendte 

materiale, med en genanvendelsesprocent på 85%3. 70% 

af alt stål produceret i verdenen er stadig i brug i dag4. 

Fremstillingen og genanvendelse af stål og metal er dog 

tæt forbundet med forbrug af kul. Som tommelfingerregel 

udledes der 1,5-2 kg CO2 for hvert kg stål, der fremstilles5. 

Sammenlagt dækker stålproduktionen over 6,5% af ver-

dens samlede CO2-udledning. Selvom den største andel af 

metal i dag genanvendes, ser man alt for få tilfælde, hvor 

det genbruges på den mest effektive måde, til den størst 

mulige værdi. Det skal vi blive bedre til, da vores forbrug 

af stål forventes at stige med mindst 50% frem mod 2050 

som følge af en enorm global befolkningsvækst og urba-

nisering6. For eksempel, kan stålplader hentes, renses og 

direkte genbruges som tag- og facadebekledning. 

4 EuRIC AISBL (n.d.) Metal Recycling Factsheet. URL: https://www.euric-aisbl.eu/position-papers/down-

load/591/335/32

5 Worldsteel (n.d.) Steel's contribution to a low carbon future. URL: https://www.worldsteel.org/en/dam/

jcr:c3acc5fd-e3c2-458c-a2cc-8c4880b9334c/Steel%2527s+contribution+to+a+low+carbon+future.pdf

6 https://www.naestved.dk/media/xacpae3w/spildevandsplan.pdf

”Et genbrugscenter er ikke en 
affaldsstation, men en samling af 
materialer som kan genbruges.”

- Carsten Mikkelsen, direktør - byggeri, Raunstrup 
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TRÆ
I 2019 blev 400.000 ton træ til affald i Danmark. Det er mere 

end vægten af Empire State Building1. I dag bliver træaffald 

ofte downcycled. Det er ikke alene spild af tilgængelige og 

lokale ressourcer. Det er samtidig dyrt i form af forspildte 

indtægtsmuligheder for samfundet. 

I dag genanvendes en del af det rene træ som sekundær 

råvare til nyproduktion af spånplader mm. Dernæst forbræn-

des størstedelen af træ, med henblik på nyttiggørelse, dvs. 

at der laves strøm. Vejle kommune er foran og genanvender 

det meste af deres træ.  For hver kubikmeter træ, der bruges 

som erstatning for et andet byggemateriale, reduceres 

CO2-belastningen af atmosfæren med gennemsnitlig 1,1 

ton CO2
2. Ved at cirkulere eksisterende trækonstruktioner 

kan vi således både spare store mængder CO2 og undgå 

at belaste et presset skovbrug. 

1 Statistikbanken (2021)

2 Træ.dk (2009) Brug træ. URL: https://www.trae.dk/wp-content/uploads/2009/02/goer-noget-ved-klima-

forandingerne-brug-trae.pdf 

MURSTEN OG TEGL
Størstedelen af Danmarks huse er historisk bygget med 

mursten - et materiale som er kendetegnet ved en helt 

særlig styrke og holdbarhed. Gennem tiden er mursten i 

høj grad blevet genanvendt, men ofte gennem downcy-

cling til vejfyld - hvor materiel og økonomisk værdi går til 

spilde. Ifølge Teknologisk Institut kan mellem 61-82% af alle 

mursten genbruges direkte til nybyggeri. Genanvendelse 

af 2000 gamle mursten (ca. 30 m2) sparer miljøet for et 

ton CO2
3.

Vingetegl er et typisk dansk byggemateriale, som tidligere 

dominerede et hvert bybillede. Det et ofte overset materiale, 

som fremstår interessant på tværs af mængde, CO2-indlej-

ring og output mængde. I dag downcycles det ofte ligesom 

mursten til vejfyld og lignende. Det er muligt at genbruge 

vingetegl direkte, ved nænsom nedtagelse. Tit skiftes tag 

på grund af nogen få ødelagte vingetegl og/eller undertaget 

skal skiftes. Det er også muligt at upcycle til facadebeklæd-

ning, der kan give forskellige æstetiske udtryk.

3 Gamle Mursten (n.d.) URL: http://gamlemursten.com/produkter/17

GLAS
For de fleste er det helt naturlig at gå ned med flasker og 

andre tomme glas med jævne mellemrum. Og det med god 

grund. Hele flasker og emballageglas kan skylles og gen-

anvendes igen og igen, og ødelagt glas smeltes om til nye 

produkter. Over en milliard flasker og dåser sendes årlig 

til genanvendelse til nye drikkevareemballager. Det sparer 

150.000 tons CO2
1. Når nu forbrugerne kan, burde industrien 

så ikke også følge med?

I stedet for direkte genbrug, knuses glas fra vinduer og 

facader og laves til mindre værdifulde materialer – ofte med 

en energitung proces. Det er der ingen grund til. De gamle 

ruder kan genindsættes som nye vinduer i en proces, hvor 

de samtidigt gøres mere energieffektive. Glasruder kan 

cirkuleres til nye klimaskærme gennem dobbeltkarmsvindue, 

og direkte genbrug af glas som skillevægge.

1 Dansk retursystem (2020)- Genanvendelse på højeste niveau sparer CO2. URL: https://danskretursystem.

dk/miljoe-viden/klima-genanvendelse-paa-hoejeste-niveau-sparer-co2/

2 The Guardian (2016) More plastic than fish in the sea by 2050, warns Ellen MacArthur. URL: https://www.

theguardian.com/business/2016/jan/19/more-plastic-than-fish-in-the-sea-by-2050-warns-ellen-macarthur

PLASTIK
I 2014 blev der produceret 311 mio. tons plastik på verdens-

plan. Dette tal vil blive fordoblet i løbet af de næste 20 år og 

firedoblet frem mod 2050. Op til 50% af alt plastik bruges 

blot en enkelt gang, før det smides væk. Meget plastik 

havner derefter på lossepladser (38% i Europa), hvor dets 

værdi går til spilde og optager enorme områder2. Dertil 

havner yderligere 8 mio. tons plastikaffald i verdenshavene 

hvert år3. Det svarer til at tømme en hel skraldebil med 

plastik i havet hvert eneste minut – året rundt. I Europa 

genanvender vi ca. 60% af vores plastaffald, men over halv-

delen går til energiforsyning via affaldsforbrænding. Og 

det tager ikke hensyn til det stigende behov for at bremse 

produktionen af nye materialer og udledningen af CO2.
4

Vejle sender en del af sit plastikaffald til Tyskland. Hvis 

det ikke er muligt, sendes det til forbrænding. Fordelingen 

er hhv. 59 og 41%. Hård PVC bliver enten deponeret eller 

genanvendt gennem WUPPI ordningen. Energiforbruget 

er 90% mindre når man genanvender PVC frem for at pro-

ducere ny plast5. 

3 https://www.wwf.dk/kaemper-for/plastikfri-natur/

4 https://www.theguardian.com/environment/2013/aug/29/incineration-recycling-europe-debate-trash

5 PVC Informationsrådet (n.d.) PCV og genanvendelse URL: https://pvc.dk/om-pvc/pvc-og-genanvendelse/
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DÆK
På verdensplan kasséres der årligt 12,5 millioner tons dæk1. 

Siden 2006 har der været et totalt forbud i EU mod at 

deponere dæk på lossepladser.  En mindre del bliver gen-

brugt, deponeret eller eksporteret, en del anvendes som 

energikilde eller som vejfyld - hele 1,27 millioner ton blev 

brændt af2. Kan denne mængde reduceres, er der et stort 

potentiale for genanvendelse. 

I Danmark er der en tilskudsordning, der har til formål at 

fremme indsamling af dæk, så genanvendelsesprocenten 

for dæk øges. Primært er det Genan og Imdex der behand-

ler udtjente dek i Danmark.  Dækkene neddeles til sine 

primære bestanddele; gummi (67%), metal/stål (18%) og 

tekstiler (14%3). Tekstilerne forbrændes, metallet omsmeltes 

og gummien knuses til pulver. 

Traditionelt nedbrydes gummien til elastisk underlag, infill 

i syntetisk græs, additiver til asfalt, isolering. Genan har 

udviklet en teknologi for devulkanisering af gummiet, der 

gør gummiet formbart igen. Det åbner op for nye potentialer 

for brug af gummi. 

1 Miljøstyrelsen (2016) Miljø-, markeds- og økonomi-analyse for den danske dæk-ordning. 

2 Ibid. 

3 Miljøministeriet (n.d) Gamle bildæk er en værdifuld råvare. URL: https://ecoinnovation.dk/projekter/

cases/case-genan-genbrug-af-daek/

4 VCØ (n.d.) Isolering. Weblink: http://xn--vc-mka.dk/material/isolering/

ISOLERING
Der findes flere forskellige isoleringsmaterialer, som mine-

raluld (stenuld og glasuld), plast, papiruld, træfiberisolering. 

Disse har forskellige genanvendelsespotentialer; f.eks. anses 

glasuld som farligt affald og skal sendes til deponi4. 15.000 

tons isolationsmateriale bliver til affald om året i Danmark5. 

Flere af isolationsmaterialerne er allerede fremstillet af gen-

anvendte materialer, men der er også mange som fremstilles 

af råmaterialer, og som ikke er tiltænkt for genanvendelse. 

I 2012, åbnede Rockwool det første danske anlæg, der kan 

genanvende brugt stenuld. Det brugte isoleringsmateriale 

bringes til et granuleringsanlæg, hvorfra de efter behandling 

sendes til Rockwools fabrikker og indgår i produktionen af 

nye materialer6.

Desværre opnås der gennem processen ”ingen signifikant 

besparelse af energi" brugt i produktionen, da det brugte 

stenuld skal smeltes under samme temperatur som virgine 

stenråvarer”7. 

4 vcø.dk/material/isolering/

5 Rambøll (2020) Circulær økonomi i byggeriet. Weblink. https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/

portal/218271061/2020_Cirkul_r_konomi_i_byggeriet_Prim_r_rapport.pdf

6 Miljøministeriet (2006). Genanvendelse af brugt ståluld. Weblink: https://www2.mst.dk/Udgiv/publikati-

oner/2006/87-7052-151-4/pdf/87-7052-152-2.pdf

GIPS
Frem til 2002 blev stort set al affaldsgips i Danmark depo-

neret, da der ikke fandtes et system for håndtering af gamle 

gipsplader, som var forurenede. I dag genanvendes meget 

gips, da der er udviklet et system og en teknologi for sor-

tering af forurening, f.eks. tapet, maling, søm og skruer og 

karton1. Derefter knuses gipsen ned til en anvendelig råvare 

der kan bruges til ny gips. Dette er ifølge Teknisk Institut 

miljømæssigt og økonomisk den bedste løsning. 

Nye gipsplader, produceret i Danmark, består i dag af op

til 30% genanvendt gips, men denne andel kan komme langt 

højere2. Gips kan også anvendes til fremstilling af cement, 

det er også en miljømæssig positiv løsning. Direkte genbrug 

af hele gipsplader er også muligt, hvis gipsen er i god stand, 

og kan nedtages selektivt. Den det kræver manuelt arbejde 

og selektiv nedtagning, og plads til opbevaring3. 

1 Teknologisk Institut (2019) Materialer i den cirkulære økonomi: Gips. Weblink: https://www.teknologisk.

dk/ydelser/cirkulaer-oekonomi-stiller-hoeje-krav-til-aktoererne/40559

2 Byg Cirkulært (n.d.) Weblink: http://www.bygcirkulaert.dk/portfolio-items/viden_gips/w

ASFALT
Asfalt består af 95% sten og 5% bitumen, begge materialer 

der er energikrævende at udvinde og dyre at transportere4. 

Derfor er det både miljømæssigt og samfundsøkonomisk en 

god ide at genanvende mest muligt asfalt, som i princippet 

er 100% genanvendeligt. I Danmark har man arbejdet med 

asfaltgenanvendelse siden 1970’erne, og der genanvendes 

700.000 tons asfalt om året. 

3 Teknologisk Institut (2019)

4 Asfaltindustrien (n.d.) Weblink: https://www.asfaltindustrien.dk/Politikere/Miljoe/
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FØDEVARER
Den danske fødevareindustri er verdensmestre i minime-

ring af produktionsaffald og udnyttelse af biprodukter ved 

produktionen – dog hovedsageligt i applikationer med lav 

værdi. Hvis den teknologiske udvikling fortsætter og plante-

kapaciteten opbygges, er der en potentiel værdi på 300-500 

mio. euro at opnå inden år 2035 gennem bio-raffinerede 

kaskadeprocesser1. Samtidig kan en halvering af biologisk 

husholdningsaffald sammenlignet med 2015-niveau gennem 

oplysningskampagner skabe danske husstande og virksom-

heder en anslået værdi af 150-250 mio. euro inden 2035 .

1 Ellen MacArthur Foundation (2015) Potential for Denmark as a Circular Economy. URL: https://www.

ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/government/20151113_DenmarkCaseStudy.pdf

PAP OG PAPIR
Tidligere udgjorde pap, papir og bøger 12-13% af småt 

brændbart affald, men ved at sortere pap for sig, kan det 

brugte pap nu genanvendes2. Cellulosefibrene i pap og 

papir kan genanvendes 5-6 gang, før de er slidt og dermed 

blevet for korte til at indgå i nyt pap og papir.

Der er en stor miljøgevinst i at genanvende pap og papir, i 

og med at det kun kræver ca. en tredjedel af den energi, der 

bruges til at fremstille nyt, i tillæg til råmaterialerne træ og 

vand. Desuden spares der også på forskellige hjælpekemika-

lier, når man genanvender pap frem for at nyproducere pap.

Cellulosefibre udvundet fra genbrugspapir kan bruges som 

isolering og pustes ind i en bygningsfacade. Dette kræver 

god ventilation i facaden for at undgå råd, eller en evt. 

dampspærre. Pap er en mulig kilde for strukturelt stærkt 

og letvægts materiale. Det er dog et upassende materiale 

i en bygningskontekst, da det rådner let. For upcycling 

strategier for strukturelt brug er origami-møbler et godt 

eksempel.

2 Argo.dk (n.d) Sådan genanvendes papir. URL: https://argo.dk/saadan-genanvendes-papir/

TEKSTIL
Vi er det land i Norden, der forbruger mest tøj. Alligevel 

bliver mere end halvdelen af tøjet hverken genbrugt eller 

genanvendt. Erhverv og den offentlige sektor indkøber 

årligt 10.000 tons tekstiler, men har mindre fokus på det 

videre liv. Her bliver kun 10 procent af alle tekstiler genbrugt 

eller genanvendt1.

Den gennemsnitlige1 levetid for et stykke tøj er ca. 3 år. 

Næsten 100% af alle tekstiler er genbrugelige. Den årlige 

miljøeffekt af én families tøjforbrug svarer til 1.000 fyldte 

badekar med vand og CO2-udledningen ved at køre en bil 

næsten 100.000 km. Vi kan reducere vores CO2-udledning 

samt vandforbrug, hvis vi blot forlænger levetiden på vores 

tøj en smule mere end på nuværende tidspunkt.

Hvis man tager udgangspunkt i Vejles befolkningstal, kan 

man regne med at ca. 1.735 tons tekstiler bliver smidt ud 

hvert år. Dette svarer til et stort CO2-potentiale, når man 

ved at de fleste tekstiler ikke bliver genbrugt. Fra 1. januar 

2025 skal alle EU-lande have indført separat indsamling 

af tekstilaffald, men i Danmark skal der allerede fra 2022 

være indsamling nær husstande2. En mere systematisk 

indsamling på kommuneniveau åbner op for nye potentialer 

med tekstiler.

1 Miljøstyrelsen: https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/jun/ny-kortlaegning-af-danskernes-teks-

tilforbrug/

2 Dansk Affaldsforening:: https://danskaffaldsforening.dk/toej-tekstiler



28 29

Materialekategori Nuværende bortskaffelse

Jern og Metal
Primært genanvendes ved 

omsmeltning

Beton
Primært downcycles til 

vejfyld 

Træ
      

Primært går til gen-

anvendelse og forbrænding

Tegl og Mursten
Primært downcycles til 

vejfyld

Gips
   

Primært genanvendelse og 

deponi

Glas

Primært genanvendes 

ved omsmeltning til 

emballageglas.

Isolering
      

Primært lægges på deponi 

og genanvendelse.

Materialekategori Nuværende bortskaffelse

Jord og Sten
   

Primært lægges på 
deponi.

Plast
   

Primært går til forbræn-
ding samt genanvendelse

Papir inkl. Aviser
Primært går til 
genanvendelse 

Pap
Primært går til 
genanvendelse

Dæk (gummi)
Primært downcycles til 

asfaltblanding 

Asfalt
Primært går til 
genanvendelse

Genanvendelse

Downcycling

Forbrænding

Deponi

NUVÆRENDE BEHANDLINGSFORM
Den nuværende behandlingsform af de udvalgte materialer er opsummeret i tabellen. Generelt set genanvendes mate-

rialer til en lavere værdi eller med energikrævende processer. Materialerne genanvendes, downcycles, forbrændes 

eller går til deponi. Der er stort potentiale i at upcycle eller direkte genbruge ressourcerne, det kan være en fordel 

forretnings- og miljømæssigt.
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KAPITEL 2
MATERIALEKORTLÆGNING
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2.1 BYGGEAFFALD



A1 - Byggeaffald 17.236 gnm danskeres 
årlige CO2-udslip

27.565 bilejere 
lader bilen stå og 
cykler i et helt år

122 containerskibe
der ikke sejler i en dagellereller

A2 - Industriaffald 9.511 gnm danskeres 
årlige CO2-udslip

15.211 bilejere 
lader bilen stå og 
cykler i et helt år

67 containerskibe
der ikke sejler i en dagellereller

A3 - Vejle Genbrugsplads 4.478 gnm danskeres 
årlige CO2-udslip

10.405 bilejere 
lader bilen stå og 
cykler i et helt år

46 containerskibe
der ikke sejler i en dagellereller

Samlet 33.035 gnm danskeres 
årlige CO2-udslip

52.832 bilejere 
lader bilen stå og 
cykler i et helt år

234 containerskibe
der ikke sejler i en dagellereller

34 35

Dette er også materialer der ofte bliver downcycled, hvilket 

leder til en højere end nødvendig drivhusgasudledning og 

tab af materialets værdi.

Fraktioner som træ og glas udgør en mindre andel, men er 

stadig relevante da cirkuleringspotentialet for materialerne 

er gode.

3.641Mursten & Tegl Ton

Træ 2.611 Ton

327 Glas Ton

Beton 13.608 Ton

25.373Jern & Metal Ton

Isolering 240 Ton

Ton9.955Blandet

Plast 290 Ton

18.134 TonAsfalt

Gips Ton777

Metal

Asfalt

Beton

Blandet bygningsaffald

Mursten og tegl

Træ

Gipsbaserede

Glas

Plast

Isola�on

Blandet

TOTAL
74.957
Ton

DEN TOTALE MÆNGDE

Kortlægningen af byggeaffald er baseret på data fra 

Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem (ADS), stillet til rådighed 

af Vejle Kommune, specifik er dataarket R30 blevet brugt. 

Den største andel er jern & metal, efterfulgt af asfalt 

og beton. Disse reflekterer de store elementer i et 

nedrivningsprojekt. 

546Mursten & Tegl Ton CO2-ækv.

Træ 627 Ton CO2-ækv.

618 Glas Ton CO2-ækv.

Beton 3.297 Ton CO2-ækv.

69.314Jern & Metal Ton CO2-ækv.

Isolering 925 Ton CO2-ækv.

Ton CO2-ækv.-Blandet

Plast 930 Ton CO2-ækv.

744
Ton CO2-ækv.Asfalt

Gips Ton CO2-ækv.181

TOTAL
77.181
Ton

744

 Metal

 Beton

 Plast

 Isola�on

 Asfalt

 Træ

 Glas

 Mursten og tegl

 Gipsbaserede byggematerialer

DIREKTE GENBRUG OG GENANVENDELSE  

Ud over materialetypen og mængden er grebet til cirkulering 

af de kortlagte materialer også væsentlig for den potentielle 

CO2 -besparelse. Jo mere der genbruges direkte, jo mere 

CO2 kan man spare. Dette er naturligt grundet, at man 

undgår CO2-udledende bearbejdningsprocesser og behovet 

for at supplere materialer med virgine materialer. 

Materialet med det absolut største CO2-udbud er jern og 

metal, da dette har et meget højt CO2-aftryk hvis det ikke 

genanvendes. Denne materialekategori har, på nuværende 

tidspunkt, allerede en høj genanvendelsesprocent.

Det kræver stor mængder af energi at omsmelte stål ved 

genanvendelse ( jf. figur s. 28-29), derfor kan flere CO2 

besvarelser opnås ved direkte genbrug.

MATERIALER OG MÆNGDER
BYGGEAFFALD

INDLEJRET CO2
BYGGEAFFALD
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FRA AFFALD TIL BYGGEMATERIALER 

NYE BYGGEMATERIALER

Dette afsnit har til formål at kvalificere mængden af nye 

byggematerialer, der kan produceres på baggrund af de 

materialer, der er kortlagt i Vejle.

Kvalificeringen er udarbejdet på baggrund af Lendagers 

erfaring med cirkulering af forskellige typer materialer. 

Materialerne på dette dobbeltopslag er allerede en del af 

Lendagers eksisterende upcycle produktkatalog, hvorfor 

genbrugsprocenter og mængder kendes. 

REFERENCEBOLIGER

Med udgangspunkt i mængderne efter cirkulering, er der 

udarbejdet en beregning på, hvor mange boliger, der kan 

bygges af eksisterende, kortlagte materialer. 

Nedenfor fremgår grundlaget for beregning af antal refe-

rencehuse, der kan bygges af materialer kortlagt i Vejle. 

På næste side fremgår mængden af cirkuleringsmaterialer 

på tværs af de fire byggematerialer, mængden kortlagt og 

den mulige output-mængde.

Stål er ikke med i beregningerne, da der er for store afvi-

gelser mellem ståltyper.

Glas

Træ  

Mursten
  

Beton

11.614 m2

253.290 m2 *

12.535 m2 

5.670 m3

UP Vinduer 

Træfacade  

Mursten
  

Beton, med 
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Note: Træ er udregnet med en tykkelse på 20 mm. Imprægneret og urent træ er ikke inkluderet

Glas er beregnet som to-lags termoruder, der er dobbeltkobblet.

Mursten er beregnet som værende muligt at genbruge 1:1 

MÆNGDEN AF NYE MATERIALER
Overblik over mængden af nye materialer som kan 
produceres af byggeriaffaldet fra Vejle Kommune.

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF ANTAL                                   

REFERENCEHUSE

Referenceboligen er en 4 personers lejlighed baseret på: 

Areal:   100 m2

Etagehøjde:  4 m

Klimaskærm:  70 % klimaskærm med 

  30 % vinduesareal 

Råhus:   Beton

INPUT: Byggeafflad OUTPUT: Upcycled byggematerialer
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Følgende viser et skøn af, hvor mange referenceboliger, 

der kan bygges med materialer af byggeaffald fra Vejle 

Kommune ud fra året 2019. Dette er et skøn, der er med 

til at eksemplificere mulighederne, dog er det vigtigt at 

påpege, at der er vis usikkerhed i beregningen, da der er 

stor variation i typerne. Oversigten viser at der er et stort 

potentiale i at arbejde med at træ, da mængden fremstår 

tydeligt. 

MÆNGDEN AF BOLIGER
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BETON
Med groft genbrugstilslag

115 referenceboliger

GLAS
Genbrugte vinduesruder

356 referenceboliger

TRÆ
Genbrugt træ

2049 referenceboliger

MURSTEN
1:1 Genbruge mursten
280 referenceboliger
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MATERIALETYPER

Kortlægning af affald på Vejle Genbrugsplads er baseret 

på data fra Vejle RessourceAffald for 2019. Oversigten 

over affald fra Vejle Genbrugsplads reflekterer at det er 

private og mindre erhverv der leverer affald. Fraktioner der 

er mere håndterbare er mere repræsenteret –f.eks. mursten, 

træ og papir. Dette åbner op for nye muligheder med små 

upcyclingsprojekter og genbrugsmuligheder.  

DEN TOTALE MÆNGDE

På denne side viser vi den totale mængde af kortlagte 

materialer i affaldsstatistiken for Vejle Genbrugsplads. Dia-

grammet viser materialernes repræsentation i tons.

Med opgørelsen af materialemængde i tons udgør mursten 

den absolut største andel på ca. 42%. Derudover udgør træ 

en andel på omkring 17% og pap 12%. 

14.651Mursten & Tegl Ton

Træ 6064 Ton

2474 Glas Ton

Beton 104 Ton

2421Jern & Metal Ton

Isolering 165 Ton

Plast 2059 Ton

132 TonAsfalt

Gips Ton955

239 TonDæk

Papir inkl. aviser 4132 Ton

TOTAL
35.237 
TonPap 1840 Ton
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Hos Vejle Genbrugsplads genanvendes store mængder 

affald. Desværre bliver mange gode ting i dag downcyclet, 

i stedet for at udnytte potentialet. Vejle Genbrugsplads 

repræsenterer et stort potentiale, da mange gode materialer 

og elementer bliver samlet der. Dette er en god mulighed 

for at både udvide genbrugspladsen der allerede er der, 

men samtidig bliver et ressourcepunkt for cirkulært byg-

geri. For eksempel ender flere døre og vinduer hos Vejle 

Genbrugsplads. Dette kan være gode ressourcer for det 

nye byggeri, og dermed reducere CO2-udledningen, ved at 

undgå at producere nye materialer ( jf. figur s. 28-29).  

2198Mursten & Tegl Ton CO2-ækv.

Træ 1455 Ton CO2-ækv.

Pap 1767 Ton CO2-ækv.

4675 Glas Ton CO2-ækv.

Beton 26 Ton CO2-ækv.

6609Jern & Metal Ton CO2-ækv.

Isolering 638 Ton CO2-ækv.

Plast 6610 Ton CO2-ækv.

5 Ton CO2-ækv.Asfalt

Gips Ton CO2-ækv.220

963 Ton CO2-ækv.Dæk

Papir inkl. aviser 3967 Ton CO2-ækv.

TOTAL
29.133
Ton

A1 - Byggeaffald 17.236 gnm danskeres 
årlige CO2-udslip

27.565 bilejere 
lader bilen stå og 
cykler i et helt år

122 containerskibe
der ikke sejler i en dagellereller

A2 - Industriaffald 9.511 gnm danskeres 
årlige CO2-udslip

15.211 bilejere 
lader bilen stå og 
cykler i et helt år

67 containerskibe
der ikke sejler i en dagellereller

A3 - Vejle Genbrugsplads 4.478 gnm danskeres 
årlige CO2-udslip

10.405 bilejere 
lader bilen stå og 
cykler i et helt år

46 containerskibe
der ikke sejler i en dagellereller

Samlet 33.035 gnm danskeres 
årlige CO2-udslip

52.832 bilejere 
lader bilen stå og 
cykler i et helt år

234 containerskibe
der ikke sejler i en dagellereller

MATERIALER OG MÆNGDER
GENBRUGSPLADS

INDLEJRET CO2
GENBRUGSPLADS
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1.024

Dæk

TonTræ

509 Ton

327 Glas Ton

Papir inkl. aviser 1.986 Ton

9.821Jern & Metal Ton

Ton1.362Plast

63 Ton

6.820 TonPap

Jord

TOTAL
21.916
Ton

MATERIALETYPER

Analysen af industriaffald er baseret på miljøstyrelsens data 

fra R23-skemaet og en kortlægning over materialestrømme, 

baseret på et udtræk af P-numre i Vejle Kommune i CVR-

registret (Virk.dk, 2021) 

For industrien er det materialer til emballage, som plast, 

pap og papir, der dominerer. Disse fraktioner bliver sjældent 

genanvendt optimalt, og ofte kun sendt til forbrænding. 

Metaller og træ er interessante materialer, med henblik på 

byggeriet. 

DEN TOTALE MÆNGDE

Med opgørelsen af materialemængder i tons udgør jern & 

metal og pap de største andele på ca. 45% og 31%.

Papir en andel på 9% og plast 6%. Selvom disse fraktioner 

fremgår markant mindre, fremstår disse stadig som relevante 

da cirkuleringspotentialet for materialerne er gode.

Baseret på grafen er der store besparelser at hente, især 

fra jern og metal som udgør en væsentlig andel, det skal 

dog  nævnes at analysen ikke tager mængder der allerede 

genanvendes i betragtning, f.eks. er det sandsyneligt at 

en stor andel af jern og metal allerede genanvendes ( jf. 

figur s. 28-29).

2.46

Dæk

Ton CO2-ækv.Træ

2.047 Ton CO2-ækv.

624 Glas Ton CO2-ækv.

Papir inkl. aviser 1.915 Ton CO2-ækv.

26.866Jern & Metal Ton CO2-ækv.

Ton CO2-ækv.4.373Plast

Ton CO2-ækv.

Ton CO2-ækv.Pap

Jord

TOTAL
42.591 Ton 
CO2-ækv.

6.575

-

Jern og metal

Pap

Plast

Dæk

Papir inkl. aviser

Glas

Træ

A1 - Byggeaffald 17.236 gnm danskeres 
årlige CO2-udslip

27.565 bilejere 
lader bilen stå og 
cykler i et helt år

122 containerskibe
der ikke sejler i en dagellereller

A2 - Industriaffald 9.511 gnm danskeres 
årlige CO2-udslip

15.211 bilejere 
lader bilen stå og 
cykler i et helt år

67 containerskibe
der ikke sejler i en dagellereller

A3 - Vejle Genbrugsplads 4.478 gnm danskeres 
årlige CO2-udslip

10.405 bilejere 
lader bilen stå og 
cykler i et helt år

46 containerskibe
der ikke sejler i en dagellereller

Samlet 33.035 gnm danskeres 
årlige CO2-udslip

52.832 bilejere 
lader bilen stå og 
cykler i et helt år

234 containerskibe
der ikke sejler i en dagellereller

Ud over materialetypen og mængden er grebet til cirkulering 

af de kortlagte materialer også væsentlig for den potentielle 

CO2 -besparelse. Jo mere der genbruges, jo mere CO2 kan 

man spare. Dette er naturligt grundet i, at man undgår 

CO2-udledende bearbejdningsprocesser og behovet for at 

supplere materialer med virgine materialer. 

MATERIALER OG MÆNGDER
INDUSTRIAFFALD

INDLEJRET CO2
INDUSTRIAFFALD
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KEY FINDINGS 

Beton alene er ansvarlig for 6% af det globale CO2-udslip, hvor 
Danmark i 2019 producerede hele 5 mio. ton byggeaffald.

Jern og metal springer især i øjnene ved denne analyse. Dette Jern og metal springer især i øjnene ved denne analyse. Dette 
grundet den højere økonomiske værdi ved bortskaffelse, men grundet den højere økonomiske værdi ved bortskaffelse, men 
også samtidig grundet, at der en stor jern og metal forbru-også samtidig grundet, at der en stor jern og metal forbru-
gende produktion i Vejle Kommune. gende produktion i Vejle Kommune. 

Mange materialefraktioner har potentiale for at kunne blive  Mange materialefraktioner har potentiale for at kunne blive  
anvendt på et højere niveau end i dag (ift. affaldshierarkiet), anvendt på et højere niveau end i dag (ift. affaldshierarkiet), 
hvorpå der vil ligge store miljømæssige besparelser.hvorpå der vil ligge store miljømæssige besparelser.

Erhvervsmæssigt byggeaffald og industriaffald udgør kun en Erhvervsmæssigt byggeaffald og industriaffald udgør kun en 
andel (ca. 50%) af den totale affaldsproduktion i Vejle Kom-andel (ca. 50%) af den totale affaldsproduktion i Vejle Kom-
mune. Derfor vil en analyse på de resterende materialefrakti-mune. Derfor vil en analyse på de resterende materialefrakti-
oner samt nuværende affaldshåndtering vil kunne give indsigt oner samt nuværende affaldshåndtering vil kunne give indsigt 
i yderligere potentialer. i yderligere potentialer. 

Der skal være fokus på affaldshåndteringen (EOL) i ens mate-Der skal være fokus på affaldshåndteringen (EOL) i ens mate-
rialevalg. Vi skal væk fra at kalde det affald, og betragte det rialevalg. Vi skal væk fra at kalde det affald, og betragte det 
som ressourcer.som ressourcer.

Der ligger et stort potentiale i at arbejde med at kompetence-Der ligger et stort potentiale i at arbejde med at kompetence-
opbygge relevante aktører i cirkuleringsmulighederne i mate-opbygge relevante aktører i cirkuleringsmulighederne i mate-
rialerne. Her eksempelvis i træ, hvor det er oplagt at illustrere rialerne. Her eksempelvis i træ, hvor det er oplagt at illustrere 
hvilke trætyper der kan cirkuleres på et højere niveau end idag.hvilke trætyper der kan cirkuleres på et højere niveau end idag.

Der er en stor gråzone i form af blandet husholdningsaffald, Der er en stor gråzone i form af blandet husholdningsaffald, 
hvor det ikke er muligt i dag at vurdere cirkuleringspotentialet. hvor det ikke er muligt i dag at vurdere cirkuleringspotentialet. 

Resultaternes præcisionen er begrænset til kvaliteten af data-Resultaternes præcisionen er begrænset til kvaliteten af data-
grundlaget. Det vurderes at mængderne er større i virkelighe-grundlaget. Det vurderes at mængderne er større i virkelighe-
den, da ikke alt 'affald' bliver registreret i affaldsstatistikken.den, da ikke alt 'affald' bliver registreret i affaldsstatistikken.

”Det er ikke affald, 
                      det er ressourcer.”

- Carsten Mikkelsen, direktør - byggeri, Raunstrup 
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FRA POTENTIALE TIL REALISERING

Danmarks første Cirkulær Økonomi (CØ) Hub skal etableres 

i Vejle Nord. Det skal blive en symbiose med genbrug af 

materialer, som skaber et grundlag for cirkulært byggeri. 

Hvert år produceres ca. 75.000 tons byggeaffald i Vejle 

Kommune, som kan cirkuleres. Ved at arbejde ud fra idéen 

om at affald er en ressource, kan vi innovere og skabe nye 

forretningsmuligheder der både skaber økonomisk vækst, 

men samtidig er til gavn for miljøet.  

CØ Hub skal ikke bare være indenfor de fire vægge af 

byggeriet i Dandy Business Park. Hele kommunen, med 

menneskerne, materialerne og virksomhederne er grundlag 

for etablering af CØ Hub samt cirkulært netværk i Vejle. Nu 

kender vi potentialerne i materialerne i Vejle Kommune, men 

for at disse kan realiseres skal de kobles op på konkrete 

værdikædesamarbejder blandt virksomheder i Vejle. 

I det kommende kapitel præsenteres en aktørkortlægning, 

der er første spadestik fra at gå fra potentiale til konkret 

handling. Dette med målet om at skabe klynger af 

virksomheder ud fra materialestrømme, med henblik på at 

fremme genbrug og genanvendelse af materialer i Vejle. 

Dernæst præsenteres værktøjer for at blive konkrete på 

cirkulære samarbejder med fokus på materialestrømmene 

kortlagt i forrige kapitel. Dette med formålet at skabe et 

rum for innovation og værdikædesamarbejde på tværs af 

virksomheder i Vejle.

Udgangspunktet for aktørkortlægningen er brug af CVR-

registeret for virksomheder i Vejle, samt ved at analysere 

materialestrømme ud fra affaldsdataarket (R030) for 

Vejle Kommune.  For at understøtte dette er en række 

virksomhedsbesøg blevet fortaget, for 1) at gennemgå 

muligheder og barrierer ved et Cirkulært Vejle, samt 2) at 

blive konkrete på materialestrømme og se på muligheder 

for upcycling, genbrug og genanvendelse lokalt. 

Ifølge Ellen MacArthurs rapport omkring potentialerne ved 

cirkulær økonomi i Danmark ligger barriererne ikke så meget 

i teknologiske mangler eller markedsfejl. Det handler i ligeså 

høj grad om parathed, utilstrækkelig viden, gamle forbrugs- 

og produktionsvaner og manglende kompetencer internt 

og eksternt (Ellen MacArthur, 2015). Dette billede er blevet 

bekræftet i samtaler med virksomhederne. Det betyder, 

at selv uden store politiske forandringer, teknologiske 

revolutioner eller kæmpe investering i infrastruktur, er der 

stadigvæk rigtig mange muligheder for cirkulær vækst. 

Gode intentioner forbliver ofte gode intentioner. Idéerne 

skal sættes ud i livet for at skabe forandring. Engagement 

fra de lokale aktører og iværksættere er essentielt. Et 

netværk er på vej til at blive sat op af Vejle Erhverv, og 

dette vil være et nyttigt virkemiddel for at finde kontakter 

og symbioser.  CØ Hub skal bidrage til synergieffekter hos 

virksomheder i Vejle, samt bidrage til vidensdeling og dialog 

om bæredygtighed.

Bæredygtigt byggeri 

Vejle Kommune udvikler en manual for bæredygtigt byg-

geri, der både tager udgangspunkt i byggematerialer, 

energiforsyninger og reduktion af energiforbrug i driften 

af byggeriet.

Miljøgevinster

Både på kort- og langsigt kan vi skabe affaldsmini-

mering og genbrug af ressourcer til store miljøgevinster 

for samfundet.

Fra affald til ressource 

Vejle Kommune stræber efter en CO2-neutral affalds-

sektor i 2030, hvor alle vejlensere kender til principper 

om minimering, genbrug og genanvendelse af affald. 

Vejle Kommune undersøger muligheder for at indgå i nye 

partnerskaber med virksomheder og andre kommuner 

for at reducere mængden af affald og bidrager til mere 

genbrug og genanvendelse af udnyttet ressourcer. 

Økonomiske gevinster

Symbiose samarbejder kan skabe nye forretnings-

potentialer. Derudover lokale virksomheder, der overgår 

til grøn produktion, vil i fremtiden stå stærkere på det 

grønne marked.

Sociale gevinster

Samarbejder på tværs af brancher, videns institutioner 

og borgere vil skabe en større gensidig forståelse for 

recirkulering af materialer i produktion og forbrug.

Grønt erhvervsliv

Vejle Kommune samarbejder med erhvervs- og iværk-

sættermiljøet i Dandy Business Park for at udvikle og 

fremdrive det innovative green-tech og food miljø i Vejle 

Nord, og i fælleskab opnå målet om et CO2- og emissi-

onsfrit samfund.

KONKRETE MÅLSÆTNINGER FOR ET GRØNT OG CIRKULÆRT VEJLE

VEJEN TIL ET GRØNT ERHVERSLIV
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VIRKSOMHEDSSTØRRELSE

Følgende er en oversigt over 594 udvalgte, væsentlige og 

unikke virksomheder i Vejle Kommune, inden for de respektive 

brancher, vi finder relevante. Oversigten dækker over  fem 

sektorer: producenter, anlægsvirksomheder, håndværkere, 

forarbejdningsvirksomheder og servicevirksomheder.

Af de udvalgte virksomheder er næsten 9 ud af 10 

af virksomhederne er tilknyttet enten byggeriet eller 

maskineribranchen. Dette viser at det store potentiale for 

symbioser i de fem sektorer. Der er mange mikrovirksomheder 

i byggeri- og anlæg-sektoren.

Det antages at de små virksomheder affald ikke leveres til 

genbrugsvirksomheder, men til genbrugspladsen. 

MATERIALER

Cirkulær økonomi finder sit særlige fodfæste i 

gentænkningen af, hvordan virksomheder kan skabe 

vækst. I aktør- og ressourcekortlægningen skal det derfor 

konstant holdes for øje, at der for hver virksomhed, findes et 

potentiale for omlægning til cirkulære forretningsmodeller 

– uden at gå på kompromis med ambitioner og muligheder 

for vækst.

Graferne giver et overblik over virksomhedernes typer 

af affaldsressourcer, og kan dermed være et godt 

udgangspunkt for at finde potentielle symbioser. 

Ikke overraskende er der stor sammenhæng mellem 

hvilken sektor virksomheden tilhører og hvilken ressource 

de primært anvender.  For jern og metal, er der flest 

virksomheder i maskineribranchen, og herefter byggeri- 

og anlægssektoren. Det kan tyde på at dette er sektorer 

med store potentialer for at genbruge disse materialer i en 

symbiose. Mange produktionsvirksomheder i Vejle bruger 

metal i produktionen, derfor er der mulighed for mere 

cirkulering af ressourcer. 

 

Brændbart- og blandet affald er kategorier der højt 

repræsenteret for byggerisektoren. Ideelt set burde næsten 

ingenting gå til forbrænding, da dette er downcycling af 

materialet. Dette forekommer ofte fordi det er usikkerhed og 

vanskeligheder med sortering af affaldet på byggepladser 

eller at det er nemmest at smide i brændbart. Der er dermed 

et stort potentiale for forbedring på dette punkt. Dette skal 

undersøges nærmere. 

Når det kommer til byggematerialer, er der både træ, 

beton, og tegl og mursten i ressourcestrømmerne. Meget 

af byggematerialet her ender også op i "blandet" kategorien 

- her er det muligheder for bedre udnyttelse. 
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INSPIRATIONSVÆRKTØJ

I det følgende er fem materialer i fokus: beton, mursten, 

jern og metal, træ og glas. Disse bliver af os anset som 

materialerne med størst potentiale for genanvendelse i 

byggeriet. Det er også de materialer der udgør de største 

fraktionerne i byggeaffaldet, og der ofte downcycles eller 

forbrændes - noget der gør at de mister sin værdi.

 

For at skabe en symbiose skal det være en brug for nogen 

andres affald - en virksomheds output er en andens input. 

Derfor er det essentielt at identificere potentialer for 

materialerne, der tidligere i rapporten er blevet refereret 

som affald. Derfor er inspirationsværktøjet, på de næste 

side, blevet udviklet, for at vise nogen af de uendelige 

muligheder i genbrugsmaterialer. Den skal desuden vise, 

at det overhovedet ikke behøver at være vanskelig at 

bruge materialerne på en mere ressourceeffektiv måde 

end de gør i dag – man kan selv vælge hvor stor en indsats 

som ønskes at lægge i det. Idéerne er i tillæg delt op efter 

affaldshierarkiet, og de viser hvor høj værdi de forskellige 

endeprodukter har.  

Inspirationsværktøjet er ment som et værktøj man kan 

bruge i samtaler med virksomheder, for at gøre det hele 

mere håndgribeligt. Formålet med det hele projektet er, at 

skabe symbioser for input og output for byggeri og industri. 

Gennemførelsen af dette kræver både allerede kendte, og 

nye, innovative løsninger for at det vil ske. 

Y-aksen er opdelt efter de kendte begreb fra 

affaldspyramiden, og repræsenterer med det både hvor stor 

værdi affaldsproduktet har, og til en vis grad behandlingen. 

På X-aksen deles idéerne op efter indsatsen det tager at 

gennemføre dem. Med indsats, menes det både økonomisk 

indsats, men også faktorer som risiko og hvor meget arbejde 

det tager. Man kan dermed vælge sit ideelle niveau, samt 

hvor meget man lægger i det. Det er et utal af idéer for 

at cirkulere materialer. Det er kun fantasien, der sætter 

grænser. Specifikt er det også for byggeriernes store 

potentialer i renoveringsprojekter, der allerede foregår 

i kommunen, for eksempel skiftning af tag. Her er det 

store muligheder for direkte genbrug af tegl - noget der 

repræsenterer en høj værdi. Dette er noget der ofte sker, 

da nogle få tagsten er ødelagte eller undertaget skal skiftes, 

mens de fleste tagsten er fine for brug i 100 år mere. Derfor 

er det ofte både med hensyn til ressourcer og økonomi 

smart at genbruge materialer direkte. 

LAV INDSATS HØJ INDSATS

DIREKTE 
GENBRUG

UPCYCLING

GENANVENDELSE

DOWNCYCLING

Struktur Landskab Interiør Belægning

Interiør

Struktur

Belægning

Rumplan og landskab

Tjenester

Fundament
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LAV INDSATS HØJ INDSATS

DIREKTE 
GENBRUG

UPCYCLING

GENANVENDELSE

DOWNCYCLING

Struktur Landskab Interiør Belægning

BETON

KONSTRUKTIONS- 
SØJLER

Gamle søjler og betonfl ader skæres 
ud til nye betonsøjler. De nye søjler 
monteres gerne ved en mekansik 
løsning for fremadrettet genbrug.

FACADE-  
BEKLÆDNING

Gamle betonvægge skæres ud 
i elementer. Elementernes over- 
fl ade poleres, så betonindholdet 
blottes på en smuk overfl ade. De 
monteres herefter som ny facade. 

GENANVENDT BETON

Nedknust beton kan anvendes som 
groft tilslag i ny beton. Løsningen 
giver gammelt beton nyt liv i frem-
tidssikrede betonelementer, der 
kan støbes i alle ønskede dimen-
sioner. 

VEJFYLD

Beton knuses og bruges som        
vejfyld. 

KONSTRUKTION

Som et direkte genbrugsscenarie 
kan betonstrukturen bevares og 
bruges til et nyt byggeri. Konstruk-
tionen kan udbygges og få ny fa-
cade og interiør for at ændre dens 
udtryk. 

BELÆGNING

Gamle betonfl ader skæres ud i 
mindre fl ader og benyttes 1:1 som 
belægning og møblement i byrum-
met omkring. 

LANDSKABSELEMENTER

Gamle betonkonstruktioner knu-
ses og genskabes som ny beton, 
som kan indfarves efter ønske. Nye     
betonløsninger kan indgå i byrum-
met og indlejres i naturen.

RÅ FLISER

Opbrudte dæk kan genbruges til at 
skabe et smukt byrumsgulv. Store 
stykker bruges som betonfl ager, 
og fugerne imellem fyldes med de 
mindre knuste stykker. 

BRUG I ANDEN ELLER 
EGEN VIRKSOMHED

BETON
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LAV INDSATS HØJ INDSATS

DIREKTE 
GENBRUG

UPCYCLING

GENANVENDELSE

DOWNCYCLING

Struktur Landskab Interiør Belægning

GENEREL APTERING

Metalelementer kan tilskæres og 
bruges til kanter etc. 

BRUG I ANDEN ELLER 
EGEN VIRKSOMHED

MØBLEMENT

Materialet ses her foreslået som 
materiale til æstetiske reolsys-     
temer.

BEDAFGRÆNSNING

De gamle facadeelementer demon-
teres, saneres og tilskæres efter 
kravsspecifi kationer. Herefter for-
mes/bukkes materialet ud  fra et 
ønsket design. I forbindelse med 
landskab og vegetation foreslås 
materialet udbehandlet således 
det patinere naturligt.

FACADE OG TAGELEMENT

De gamle facadeelementer demon-
teres, saneres og tilskæres efter 
kravsspecifi kationer. Herefter for-
mes/bukkes materialet ud fra et 
ønsket design. Den færdige form 
overfl adebehandles/farves efter 
ønskede tekniske og æstetiske 
krav. 

UDVIDELSE AF   
TRAPPER

Eksisterende trapper udskæres og 
genbruges med tilføjelse af ekstra 
trin efter behov.

GANGBRO AF SPÆR

Stålkonstruktionen bliver høstet fra 
den eksisterende bygning. herefter 
bliver de behandlet, renset, malet 
og anvendt til indendørs gangbro i 
forbindelse atrium og trappeforløb.

KUNST

Mange konstruktioner står allerede 
smukke og kan med en kunstners 
fantasi og kunnen skabe en fortæl-
ling om genbrug på smukkeste vis.

2.8 OMSMELTNING

Ved omsmeltning bevares ener-
gien og materialerne i metallerne, 
men det er en energikrævende 
proces. 

STÅL OG METAL
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LAV INDSATS HØJ INDSATS

DIREKTE 
GENBRUG

UPCYCLING

GENANVENDELSE

DOWNCYCLING

Struktur Landskab Interiør Belægning

FACADE

Udskæringer af murstendblokke 
bruges til facedebeklædning.

SIDDEPLADS

Udskæringer af murstensvægge 
kombineres og stables og danner 
en siddeplads.

PLATFORME

Udskæringer af murstensvægge 
anvendes i broer, pier og platforme.

GABIONSFACADE

Gabionsnet kan fyldes med knu-
ste murbrokker for at bruges som      
facader, termisk masse indvendigt i 
bygninger og som halvmure.

GENBRUG

Murstenene renses for kalkmørtel 
og maling. Derefter mures de op til 
en ny facade med rustikt udseende.

TERAZZO

Som æstetisk og historiefortællen-
de udtryk i ny beton kan knuste 
mursten blandes i som grovt tilslag.

VEJFYLD

Murstenene knuses og bruges som 
vejfyld.

MURSTEN
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LAV INDSATS HØJ INDSATS

DIREKTE 
GENBRUG

UPCYCLING

GENANVENDELSE

DOWNCYCLING

Struktur Landskab Interiør Belægning

BÆRENDE                       
KONSTRUKTION

Trækonstruktioner høstes og gen-
bruges som bærende konstruktion 
i nybyggeri

FORBRÆNDING

Ved forbrænding kan energien i 
træet udnyttes, men de struktu-
relle kvaliteter bliver fjernet. 

UDEHUS

Spær høstes og genbruges som 
konstruktion i et udendørs over-
dække. 

PERGOLA

Genbrug trækonstuktion, vindues-
ramme og dørkarme til rekonstruk-
tionen af en åben og levende per-
gola.

VÆKSTHUSE

Genbrug spær som det konstruk-
tive element i fritstående vækst-
huse.

KLODSGULV

Som en solid gulvløsning kan kon-
struktionstræet skæres på tværs 
af fi berrretningen og limes tæt 
sammen til det bagvedliggende lag. 

ISOLERING

Træ, der ikke kan bruges i de nye 
bygninger, kan indgå i produktion 
af træfi berisolering. Det fjerner alle 
strukturelle og æstetiske kvaliteter 
i træet.

OSB-PLADER

Træ kan indgå i produktion af 
OSB-plader. Pladerne kan evt. 
genbruges som overfl adeelement 
i interiør. 

SHINGLES

Som beklædning af de nye byg-
ninger kan træbeklædningen skæ-
res op til shingles. Shingles kan 
have varierende form fra facade 
til facade.

FACADE

Beklædningstræ har potentiale 
som ny facade ved sortering og 
evt. grundig rensning for maling 
og søm. 

MØBLER

Træ kan med metalbeslag laves 
til robuste møbler. Møblerne kan 
bruges i byrummet eller i gårdrum. 

BRUG I ANDEN ELLER 
EGEN VIRKSOMHED

TRÆ
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LAV INDSATS HØJ INDSATS

DIREKTE 
GENBRUG

UPCYCLING

GENANVENDELSE

DOWNCYCLING

Struktur Landskab Interiør Belægning

DRIVHUS

Ruder høstes og bruges til 
orangeri eller drivhus.

UP VINDUER

Gamle vinduer demonteres og      
ruderne rænses og samles til en 
ny form. 

TERAZZO

Som æstetisk og historiefortællen-
de udtryk i ny beton kan knust glas 
blandes i som groft tilslag. Dette er 
praktisk ved allerede knuste ruder. 

SHINGLES

2-lags ruder skilles og skæres ud 
til en facade eller væg. Taktiliteten 
af materialet øges idet kanten på 
glasset eksponeres. 

SKILLEVÆG

Gamle vinduer demonteres og      
ruder høstes, saneres og evt. 
tilskæres efter kravsspecifi kati-
oner. Herefter kan ruderne gen- 
bruges som rumadskillelse eller 
indendørs mødelokale. 

GRUS

Glas kan knuses til grus og bruges 
direkte på området som sti eller 
stabiliserende grus. Ved behand-
ling i en tromle kan glassets skarpe 
kanter fjernes så det bliver sikkert 
at gå på og røre ved. 

VINDUER

Gamle vinduer demonteres og      
ruderne rænses og sættes ind i 
det nye byggeri. 

OMSMELTNING

Omsmeltning sikrer at ressourcer-
ne ikke går tabt, men processen 
bruger meget energi. 

BRUG I ANDEN ELLER 
EGEN VIRKSOMHED

GLAS
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KAPITEL 4 
CASES

Udvalgte cases 
er baseret på 

interviews og/eller 
virksomhedsbesøg.



Træpaller der bruges til opbevaring
På billedet ses en medarbejder der 

producerer isolerende rør.

69

ELEKTRO-ISOLA A/S
Elektro-Isolas ambitioner indenfor grøn omstilling er store. 

De har arbejdet både med inputs og outputs af sine ma- 

terialestrømme, gennem projekter som Klimaklar SMV, der 

hjælper virksomheder med at reducere deres CO2- aftryk. 

Derudover har de arbejdet på projektet Fremtiden Nu, 

der hjælper virksomheder med at arbejde konkret med 

en langsigtet strategi for en grøn omstilling. Elektro-Isola 

planlægger samtidig også at skulle forpligte sig til Science 

Based Targets initiativet for at mindske sit CO2-aftryk og 

har bl.a. investeret i et nyt system for at overgå fra naturgas 

til biogas.  De planlægger desuden at udvikle løsninger for 

recirkulering af affald fra deres produktion. 

Elektro-Isola's affald består af støv fra polering og resten 

af afskær. I øjeblikket er de ved at undersøge muligheden 

for at presse det afskårne materiale til kompositplader og 

at benytte støvet som tekstur til strukturmaling. Derudover 

vil de undersøge muligheden for benyttelse af genbrugs-

materialer som input, for på den måde at kunne tage del 

i symbiosen. 

Elektro-Isola ser grøn omstilling som fremtiden og forbe-

reder sig på at møde disse ændringer og nye krav fra kun-

derne. For dem er deres medarbejdere en del af nøglen til 

fremtiden. Ved at skabe rum for både unge med ny viden og 

ældre med mange års erfaring, arbejder de for at bidrage 

med stærkt kvalificeret arbejdskraft indenfor industrien. 

Eksempelvis ved udvikling af virksomheden gennem re- 

searchprojekter, såsom en erhvervs-ph.d., samt at være en 

del af det kommende cirkulære netværk i Vejle. Alt sammen 

for at arbejde med konkrete grønne og cirkulære løsninger 

for fremtiden.

OM ELEKTRO-ISOLA

Elektro-Isola er en 100 år gammel, familieejet virk-

somhed der producerer elektro-isolerende kom-

positelementer i form af rør og plader, der indgår i 

mange forskellige højteknologiske funktioner. De 

har produktion i Vejle og er stærkt forankret i områ-

det, bland andet igennem deres 150 specialiserede 

og erfarende medarbejdere. 

https://www.elektro-isola.dk/

Tekstilafskær fra rørproduktion.

Træpaller der bruges til opbevaring

Rør i kompositmateriale
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71På billedet ses nogle af JEVIs tidligere ordre 

samlet på en væg.

JEVI A/S
JEVI har i lang tid haft fokus på at reducere sit CO2-aftryk, 

da ambitionen er at blive CO2-neutral, og samtidigt fokuserer 

aktivt på SDG'erne. At arbejde i den retning er med til at 

fremtidssikre JEVI - både for fremtidige krav fra kunder, 

og som en attraktiv arbejdsplads, eksempelvis i forbindelse 

med rekruttering og fastholde medarbejdere. 

JEVI arbejder primært med buk og tilpasning af forskellige 

typer af metalrør, hvilket afspejles i deres affald, da rørene 

ofte skal tilpasses de individuelle ordre. Da metal har et 

højt CO2-aftryk, kan det betale sig at genbruge mere af 

materialet direkte. Denne rejse er JEVI allerede i gang med, 

igennem deres samarbejde med The Upcycl, et netværk 

hvor virksomheder kan sælge og købe overskudsmaterialer 

og ressourcer. Dette har resulteret i et muligt samarbejde 

med en stoleproducent, med overvejelser om brug af JEVIs 

afskær i deres produktion. Ud over dette, er JEVI skredet 

til handling i forhold til deres CO2 -udledning, blandt andet 

ved at erstatte brugen af naturgas med varmepumper på el, 

ligesom der er skiftet til LED belysning over hele fabrikken. 

Desuden er JEVI medlem af The Upcycled Forum, som  er et 

mødested for at fremme bæredygtig udvikling ved at skabe 

upcycling løsninger af uudnyttede ressourcer1.

For fremtiden kan det være aktuelt med et samarbejde med 

byggebranchen og det nye CØ Hub for et lokalt netværk.

________________________
1 https://www.upcyclingforum.dk/

1 

 

OM JEVI

Jevi er en virksomhed der producerer varme-        

elementer og systemer for brug i industrien. 

De leverer skræddersyede elementer til hver ordre, 

og har derfor meget affald i form af afskær. JEVI 

er et datterselskab til virksomheden NIBE Group, 

som er en af verdens største leverandører af var-

melegemer.

https://www.jevi.com/dk

Tekstilafskær fra rørproduktion.

Afskær der smides ud på grund af at længden ikke er passende.

Rør i kompositmateriale
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73Medarbejder som sliber en bordplade.72

KUMA A/S 
Kuma er en miljøbevist virksomhed, som tager ansvar for at 

bidrage til en grønnere fremtid.  Virksomheden har i længere 

tid arbejdet målrettet på en reducering af virksomhedens 

CO2 aftryk, hvorfor alt strøm er 100% grøn vindenergi. 

Kuma arbejder aktivt, i samarbejde med Green Network, 

på at mindske miljøpåvirkninger, hvor de samtidig har fået 

tildelt et diplom for ekstraordinært bæredygtighedsindsats.  

Desuden er virksomheden ISO 9001:2015 certificeret samt 

forsynet med 100% naturgas.

 

Kuma har to produktionsfabrikker, placeret i henholdsvis 

Danmark og Rumænien. Begge er opbygget på samme 

vis, hvor der ikke anvendes  varme energi til støbningen af 

bordpladerne. En katalysator bliver derimod anvendt, som 

skaber den nødvendige kemiske proces for at støbningen 

kan ske.

Virksomheden er kendt for sine unikke bordplader, pri-

mært bestående af umættet polyester som binder samt  

et stabiliserende materiale, som kan være alt fra sten til 

muslingeskaller. Kuma har et bredt sortiment af mange 

typer bordplader med forskellige egenskaber såsom mod-

standsdygtig imod ridser eller syreholdige produkter, kemi-

kalieresistent blandt andre. 

Kuma går op i kvalitet og holdbarhed, hvorfor bordpladerne 

har en lang levetid. Dog hvis det skulle være nødvendigt, 

tilbyder Kuma vedligholdelsesservices, hvor bordplader kan 

modtage en opfriskning. De opfordrer dertil også kunder til 

at vedligeholde deres bordplader, hvor kunder har mulighed 

for at købe et repair kit til at gøre det selv. 

Kuma prøver løbende at forbedre sig, hvorfor den prøver 

at finde løsninger til rest- eller fejlprodukter samt afskåret 

materialer, som på nuværende tidspunkt bliver sendt til 

deponi og er virksomhedens primære affaldskilde.  

 

OM KUMA

Kuma blev etableret i 1988 i Gadbjerg ved Vejle. Det 

er en virksomhed, som hovedsageligt producerer 

bordplader til bad og køkken.  Bordpladerne er hel-

støbt, hvor de kan fås i mange forskellige størrelser, 

farver og varianter. 

Virksomheden har erfaring med skræddersyet bord-

plader,  hvor kunderne får indflydelse på hele desig-

net, således det er op til deres tilfredsstillelse. 

https://www.kuma.dk/ 

Bordpladestykke med muslingeskaller.

Rest-/fejl produkter samt afskårne dele fra bordplader

Bordplade efter støbningensprocessen.

Færdiglavet bordplade.



DALBO A/S
Dalbo er en international virksomhed der har specialiseret 

sig i landbrugsmaskiner, især som tromleproducent, hvor de 

i Randbøl har egen udvikling og produktion. Dalbo har store 

ambitioner om at blive mere bæredygtige, og ser intiativet 

om et cirkulært netværk i Vejle som et vigtigt skridt. Her 

især for at få viden om hvilke initiativer og indsatser de, 

som virksomhed kan gøre for at mindske deres klimaaftryk 

og ressourceforbrug. 

Virksomhedens ressourcestrømme består hovedsageligt 

af metal, hvilket udgør et stort potentiale, både klima- og 

ressourcemæssigt. Dalbo får mange metalelementer leve-

ret i dele, der sættes sammen på fabrikken. Dette svarer 

til omkring 6000-7000 dele, der skæres til og tilpasses om 

året. Det er derfor spændende potentialer for de afskåret 

emner, der er til overs - et potentiale Dalbo ønsker at udfri 

i fremtiden. 

Udover de afkårne emner arbejder Dalbo på at skabe aftaler 

med underleverandører, så eksempelvis emballagestativer 

af metal, sendes retur efter brug, så de kan indgå i flere 

loops inden de skrottes. 

Gennem deltagelse i det nye cirkulære netværk i Vejle, kan 

nye muligheder åbnes, så materialer udnyttes til det fulde, 

enten i Dalbo, eller igennem samarbejde med andre lokale 

virksomheder og aktører i Vejle. 

 

OM DALBO

DALBO er grundlagt i 1948, og beskæftiger i dag 85 

medarbejdere. DALBO sælger og udvikler ca. 2000 

maskiner årligt, som alle produceres på fabrikken 

ved Randbøl, beliggende mellem Vejle og Billund.

Maskinerne fremstilles af: stålplade, stålrør og en 

række indkøbte specialvarer som f.eks. hydraulik-

komponenter og hjul.

www.dalboagro.com

På billedet ses metalstativene der bliver brugt i 

transporten af metalelementerne.

Metaller sorteres efter type
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OM HL REPRO

HL-Repro blev etableret i 1972, og er beliggende 

i Hedensted. Virksomheden beskæftiger sig med 

print af forskellige typer emballage. 

https://hl-repro.dk/da/

HL REPRO

OM SAGA WOOD

Saga Wood blev etableret i efteråret 2015, hvor 

virksomheden har 10 års erfaring med termo-           

modificeret og olieimprægneret træ. I 2016           

erhvervede virksomheden retten til teknologien 

Termo 2.0, hvilket gør Saga Wood til den eneste 

producent af det unikke Saga imprægnerede træ.

www.sagawood.dk

I samarbejde med Digimarc udbyder virksomheden en tek-

nologi som bl.a. kan forbedre affaldssortering ved lettere 

identificering af materialer.

Teknologien fungerer ved at ’printe’ koder over hele em-

ballagen, som let kan scannes ved affaldssorteringsanlæg, 

selv hvis emballagen er gået i stykker. Printet kan ikke ses 

med det blotte øje, og vil derfor ikke påvirke udseendet 

af emballagen. Der er stort potentiale i at anvende denne 

eller en lignende teknologi på byggematerialer, så mate-

rialerne kan spores, hvor der ligeledes er mulighed for at 

gemme disse informationer i en database.

 

SAGA WOOD
Saga Wood har udviklet en patenteret metode til at termo-

modificerer og linolieimprægnere træ så både holdbarhed 

og styrke øges.

Varmebehandling er ikke i sig selv ny teknologi. Vikinger-

ne gjorde også træet mere holdbart ved at opvarme eller 

afbrænde det over bål, før det blev brugt. Saga Woods 

teknologi bygger videre på de gamle traditioner gennem 

brug af nye teknologier. Termobehandlingen gør træet 

op til  80 % mere stabilt. Den reducerer træets evne til 

at optage fugt og vand med op til 50 %. De egenskaber 

gør træ fra Saga Wood perfekt til bæredygtigt byggeri, 

hvor høj stabilitet og lav fugtoptagelse er eftertragtede 

egenskaber. 

Saga Wood forventer et stort marked for behandling af 

”affaldstræ” en behandling der gør at træet opnår både 

styrke og holdbarhed så det kan anvendes i byggeriet. 

OM GREEN ENERGY

Green Energy Scandinavia A/S har specialiseret sig 

i at udnytte solenergien og tilbyder en bred vifte 

af produkter, der omdanner lyset til en økonomisk 

bæredygtig gevinst for alle.

https://hl-repro.dk/da/

GREEN ENERGY SCANDINAVIA

OM DEFX

DEFX er et innovativt software- og automations-

hus grundlagt i år 2017, og beskæftiger sig med 

løsninger indenfor software og automation, Indu-

strial Internet of Things (IIoT) samt digitalisering 

af systemer og produktionsprocesser. løsninger 

til virksomheder.

https://defx.dk

Green Energy Scandinavia (GES) har udviklet en ny type 

solcelleteknologi - en celleteknologi der udnytter alle        

lysets farver der genererer strøm, allerede inden et men-

neske øje opfanger lys. GES solceller til facader er 40% 

mere effektive som de solceller der bruges i dag.

De er solidt konstrueret og kan klare både hårdt vejr og 

en grundig rengøring. Panelerne er ikke skyggefølsomme. 

Helt fra tilblivelsen af solcellerne, er der tænkt på bære-

dygtigheden. Solcellerne produceres af fire komponenter, 

kobber, indium, gallium og selenid. Kobberet udvindes af 

kabelskrot, indium og gallium udvindes fra fladskærme og 

selenid fås fra raffinering af kvartssand.

For Green Energy Scandinavia er det yderst vigtigt at     

sikre at de næsten udelukkende bruger genbrugsma-

terialer, og intet kommer fra minedrift. Deres politik om 

genbrugsmaterialer har gjort at de, eksempelvis får rigtig 

mange m2 solceller ud af materialekomponenterne fra en 

enkelt skrottet IPhone-skærm. 

DEFX
DEFX vil sammen med Institut for Elektronik og Mekanik, 

på SDU udvikle en transportabel og mobil container der 

automatisk renser og kvalitetstjekker mursten så de er klar 

til at bruge direkte i byggeriet. Murstenene skal anvendes 

som facademateriale i en af CØ Hubs tre bygninger. 

Med automatiserede og standardiserede metoder til 
klargøring af genbrugte mursten får vi mulighed for at 
gå i direkte konkurrence med virgine mursten, da den 
automatiserede proces vil lette prissætning, forsynings-
sikkerhed, størrelse og kvalitet. Teknologien vil være 
med til at sikre et større udbud af genbrugsmursten til 
accelerering af cirkulær, bæredygtig vækst i byggeriet.

 hl-repro.dk  hl-repro.dk hl-repro.dk

sagawood.dk sagawood.dk

sagawood.dk
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Bæredygtig byggeri 

Vejle kommune har flere bæredygtige initiativer i 

gang, hvor nogle udfordringer ligger i et samarbejde 

på tværs af virksomheder og hvor præcis der skal 

gribes ind for at skabe mest mulig positiv effekt. 

Ulla Kjærsvang, strategisk bygherrerådgiver udtaler 

således:

Det er ikke hvad vi skal gøre i             

morgen, men hvad vi skal gøre permanent. Og 

det handler ikke om det vi bygger, men der vi 

gør inden vi bygger." 

Mikrovirksomheder

Kommunen ønsker blandt andet at aktivitere mikro-

virksomheder, som har mindre incitament for at 

bidrage til den cirkulære omstilling. De ser et stort 

potentiale i inddragelse af disse virksomheder, hvor-

for de har et godt øje til dem.

Vi er især opmærksomme på mikro-                                                                     

virksomheder, da de ikke vil gøre noget selv.                                                                        

Hvis vi ikke gør noget, så kommer de ikke til 

det."      

Hertil følger nedenstående kommentar:

De store har allerede et innovations-

drive, som de små ikke har - de følger blot krav 

som bliver stillet."

Dette bliver understreget af et interview med en 

håndværker fra en mikrovirksomhed, som fortæller 

at de kører på genbrugspladsen mindst 5 gange om 

dagen. Disse materialer kunne blive til nyttige res-

sourcer end blot affald. Ulla Kjærsvang tænker at 

disse virksomheder gerne vil gøre noget, hvis blot de 

får udleveret noget håndgribeligt.

Jeg tror helt sikkert at de små vil 

være med til at innovere på idéer."

VEJLE KOMMUNE
CIRKULÆRE BYGGEMATERIALER OG RENOVERINGSOPGAVER

”Der er stort potentiale i 
inddragelse af flere 

mikrovirksomheder.”
- Ulla Kjærvang, strategisk byggeherre rådgiver - Vejle Kommune 

“

“

“

“
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KEY FINDINGS 

Inddraget virksomheder er fra forskellige brancher med forskellige, og       
specifikke behov relateret til økonomi, standardiseringskrav, kvalitets-       
sikring etc.

Virksomheder  i  Vejle er fremtidsrettede og vil gerne arbejde med cirkulære 
initiativer.

At opbygge viden, indenfor feltet for at kunne træffe rigtige tiltag, er nød-
vendigt. Virksomhederne vil gerne bidrage, men det kræver et kompetence 
opbyggende løft, eksempelvis igennem vidensdeling samt uddannelse. 

Sammenspillet, samt snitflader imellem virksomheder såvel som det offent- 
lige er afgørende for at mindske ressourcespild. Herunder hvilke udfaldskrav 
samt dokumentation der skal sættes for materialerne kan skifte hænder. 

Virksomheder med store materialestrømme er primært indenfor  byggeri- og 
maskinerisektoren.

Der findes allerede virksomheder der, igennem deres forretnings-                          
model, arbejder med forskellige cirkulære initiativer. Disse kan bruges som                  
inspiration for at kunne kigge indad i egen organisation for at arbejde med 
nye initiativer. 

Der er flere virksomheder inden for samme materialestrøm (her primært    
beton samt jern og metal), der dækker hele værdikæden, og derfor giver et 
stærkt fundament for cirkulære initiativer. 

Der kræves rum for udvikling og eksperimentering med konkrete løsninger 
og samarbejder på tværs af virksomheder samt det offentlige. Ved at skabe 
efterspørgsel (igennem renovering såvel som nybyggeri) på cirkulære løs-
ninger kan sådan et rum for udvikling igangsættes. 

Der er stort potentiale for symbiose indenfor materialetyperne, men der skal 
arbejdes på et fælles fundament og vision for at skabe et lokalt fællesskab 
der løser globale udfordringer. 

Det juridiske omkring betegnelsen 'affald' og registrering af affald kan være 
en stopklods for cirkulære initiativer.

Stort potentiale i at inddrage mikrovirksomheder, da de i modsætning til 
større virksomheder ikke har kapacitet til at kunne omstille sig, og derfor 
følger opstillet krav.

”Vi vil være med på den grønne 
omstilling, ikke fordi vi skal, men 
fordi vi føler at det er vigtigt.”

- Tommy Christensen, managing director, JEVI
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NÆSTE SKRIDT

KAPITEL 5
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NÆSTE SKRIDT 

RESSOURCER MED MULIGHEDER

Med denne potentialeafdækning har vi fået indblik i de 

iboende værdier og potentialer, der eksisterer i de nuværende 

bygninger, både hvad angår materialer, CO2-potentialer, 

og output. Ved at omdanne de eksisterende materialer, 

kan vi i fællesskab eftervise handlekraft i at realisere 

cirkulært byggeri og lægge grundstenene for et fyrtårn for 

bærekraftig byudvikling.  Med det tilstedeværende udvalg 

af materialer er der spændende muligheder for at cirkulere 

materialer, set fra både et miljømæssigt, identitetsskabende 

og historisk perspektiv. 

FOKUSERET INDSATS

Med indeværende kortlægning har vi nu værktøjet til at 

træffe afgørende beslutninger. Ikke alene om vi vil indfri 

ambitionen om et fyrtårn for cirkulært byggeri, men også 

beslutningen om hvilke materialer der skal videreføres i 

fremtidens  Vejle. Cirkulation af bygge- og industrimaterialer 

kræver en fokuseret indsats, og vi har nu mulighed for at 

prioritere indsatsen baseret på viden om materialetyper, 

CO2-forankring og potentiel output-mængde. Vi bliver nu 

givet valget om at have den størst mulige effekt. 

NÆSTE SKRIDT

De næste skridt er afgørende for at eftervise handlekraft 

og holde trit med Vejle og GTCs ambition og opnå faktiske 

resultater. Som illustreret i de fremhævede casestudier, 

eksisterer allerede eksempler på cirkulerede materialer som 

viser, at det er muligt at få succes med cirkulært byggeri. 

Men for at indfri materialernes iboende potentialer skal 

ambitionerne følges til dørs. Lad os udnytte den heldige 

situation, som  vi er i. Lad os bygge videre på den eksisterende 

erfaring med både materialernes kapacitet, potentialer, 

høstningsmuligheder etc. Men cirkuleringen sker ikke af sig 

selv - heller ikke selvom det er blevet gjort før. For at nå i 

mål må vi fastsætte ambitionen for de kommende faser og 

understøtte den afgørende proces. Hermed muliggøres at 

der tydeligt kan defineres aktiviteter og handles frem mod 

realiseringen af et cirkulært byggeri CØ Hub.

Vi anbefaler en proces der indsnævrer blikket og visionerne, 

og fokuserer på at kvalificere de udvalgte materialer, der 

ønskes genbrugt og verificerer de identificerede potentialer. 

Det betyder at der skal testes, udvikles mock-ups og sikres, 

at materialerne nænsomt nedrives, så de kan cirkuleres i det 

nye byggeri. En proces der kræver et brud med de gængse 

rammer - en proces vi har specialiseret os i hos Lendager og 

ser frem til at udfolde i projektet. En vigtig del af opgaven 

ligger i at dele erfaringer fra diverse test og mock-ups, så de 

direkte kan indskrives i for- og detaljeprojekteringen. Derfor 

vil den kommende fase byde på et tæt samarbejde med 

nedrivningspartnere for at muliggøre faktiske cirkuleringer. 

Gennem workshops og materialekvalificeringer må projektets 

partnere definere fælles mål og dokumentationskrav for at 

i fællesskab arbejde frem mod forandring. 

Med denne kortlægning i hånden er vi blevet givet nøglen til 

at se mulighederne i hvad vi før anså som affald. En værdi 

iboende i materialerne som blot råber på at blive brugt og 

videreført i fremtiden. Så lad os bruge de midler vi er blevet 

givet og realisere vores ambition. Vi ser frem til i samarbejde 

at videreføre denne kortlægning af potentialer til konkret 

handling, og dermed understøtte realiseringen af stærke 

ønsker om banebrydende bærekraftigt byggeri, mindre 

CO2-aftryk og minimering af affald. 

CIRKULÆR VEJLE
FÅ MERE UD AF DIT AFFALD

Gør din virksomhed klar til den grønne omstilling

Nu får du mulighed for at få en konkurrencemæssig fordel og fremtidssikre din virksomhed. 

Cirkulær Vejle og Cirkulær Økonomi Hub er et initiativ i samarbejde med Lendager, som 
skal samle virksomheder i Vejle omkring ét fælles mål - at udnytte lokale ressourcer på den 
bedste måde.

Gennem Cirkulær Symbiose Vejle har din virksomhed mulighed for at:

• Få et overblik over virksomhedens affaldsfraktioner 
• Undersøge mulighederne for bedre anvendelse af jeres affald
• Deltage i et lokalt netværk af virksomheder og startups
• Udvikle en mere bæredygtig profi l
• Få bedre udbytte af dine ressourcer og spar penge på dine nuværende affaldsafgifter

Hvordan deltager jeg? Kontakt Vejle Erhvervsservice

  Majbrit L. Pedersen    Jens Jørn Josefsen
     malap@vejle.dk           jejjo@vejle.dk
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ROADMAP
CIKULÆRT VEJLE

NATIONALT OG 
INTERNATIONALT

OUTREACH

INTERNATIONAL CØ 
MONITORERING

INTERNATIONALE
VIRKSOMHEDS-

FORLØB

SKABE
EFTERSPØRGSEL

LOKALT
OUTREACH

FRA SORT TIL 
GRØN BUSINESS

SKAB RUM FOR 
CØ INNOVATION

Etablere et cirkulært netværk: 
Hvilke organisationer, 

virksomheder etc. skal kontaktes, 
som kan bidrage til netværket 

samt vidensdele.
Eks.: Uddannelsesinstitutioner, 

start-ups, kommuner.

Dette er for differentiering fra 
andre lignende projekter på 

markedet, og samtidig skabe et 
større netværk.

DEMONSTRATIONS-
PROJEKTER

HÅNDBOG FOR
REALISERING AF CØ CIRKULÆRT VEJLE

CØ
EKSPERIMENTARIUM

EVENTS

BY UDEN AFFALD

CØ FESTIVAL

CE 
WORLD 

FAIR

VERDENS 
FØRSTE 

CIRKULÆRE BY

KUNST
FÆLLES VISION OG
HANDLINGSPLAN

Der skal udarbejdes impact 
analyser, der kan bruges som 
monitoring til at benchmarke 

transformationen til CØ. 
Eksempelvis: Beregning af CO2 

besparelser for at øge efter-
spørgslen for CØ + skabe en 

sammenhæng mellem dette og 
hvordan det samtidig kan betale 

sig økonomisk. 

Undersøgelser omkring hvad 
de forskellige internationale 

virksomheder kan bidrage med, 
og hvad de kan få ud at være en 

del af dette projekt.

Etablere cirkulær målsætninger 
samt kravspecifi kationer gennem 

bl.a. udbudprocesser i 
kommenderenovering og nybyg, 
kommunale indkøb mm. Dette 

med fokus på at skabe et marked 
efterspørgsel for cirkulære 

løsninger. 

Der er kortlagt 500+
 virksomheder i Vejle 

Kommune, som alle har poten-
tiale til bidragelse af projektet. 

Alle virksomheder kontaktes for 
at få en mere 

detaljeret indblik. Her kan 
inspirationsværktøjet benyttes til 

dialog med virksomheder.  

Strategi for udvælgelse af 
virksomheder til cirkulært 

Vejle: Størrelse, CO2 potentiale, 
targets, omstillingsparathed, 
materialestrømme, placering i 

værdikæde etc.

Virksomhedsforløb skal 
startes, således der kan under-

søges nærmere omkring hvad de 
forskellige kan bidrage med, til 

formål for udarbejdelse af 
konkrete anbefalinger til hvad 

der skal gøres.

Cirkulær konceptudvikling skal 
påbegyndes med involverede 

virksomheder. Her med fokus på 
rådgivning for cirkulære initia-
tiver, som dermed kan udfolde 

sige i nye forretningsmodeller og 
eksportmuligheder.  

Mikrovirksomheder skal 
inddrages mere, hvor der skal 

startes kompetenceopløftende 
forløb, for få disse i gang med 

cirkulære initiativer. 

Der skal skabes rum for CØ 
innovation - hvorfor der er behov 

for fysisk arbejdsområde for 
start-ups eller lignende som 

understøtter den fælles vision.

Påbegyndelse af pilotprojekter 
for at afprøve, hvad der fungerer 

og hvad der ikke gør samt 
forbedredelser.

Udfald fra 
demonstrationsprojekter udført 

af samarbejdspartnere 
dokumenteres og omdannes til 
krav. Alle key fi ndings samles i 

en håndbog om hvordan CØ hub 
realiseres.
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Test: erstatning af betontilslag med 

genbrugstegl

Nedknust tegl til prøvning som tilslag

Udskårne betonsøjler 

Materialeprøver på Wasteland udstillingen Høstede træspær til genbrug
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Nænsomt høstede vingetegl til genbrug

Stålplader til genbrug

Mock-up af vingetegl som facadeUdskæring af murfelter til upcycling

Nedknust tegl brugt som tilslag i beton
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