
Fra affald til ressource: 
Sporbarhed og dokumentation 
af bygge- og anlægsaffald
Webinar, 25. november 2020

i samarbejde mellem VCØB, NBE, S2C-projektet



Velkommen til webinaret

• Mikrofon skal være slået fra

• Sæt gerne video til, men sluk for kamera, hvis det går ud over opkaldskvaliteten

• Spørgsmål og kommentarer stilles i chatten

Kamera og mikrofonChat



Samarbejde mellem

www.vcob.dk https://nben.dk/

https://www.s2c-eu.com/

http://www.vcob.dk/
https://nben.dk/
https://www.s2c-eu.com/


Program

Introduktion - Hvorfor er sporbarhed og dokumentation afgørende i byggeri og anlæg? 

Anke Oberender, leder af VCØB, og Anne Kirkegaard Bejder, projektleder fra NBE

Krav om sporbarhed på vej i den reviderede affaldsbekendtgørelse

Sara Ane Zachhau, AC-tekniker, Miljøstyrelsen

Hvilken rolle spiller sporbarhed og dokumentation ved udvikling af cirkulær beton?

Ebbe Tubæk Naamansen, bæredygtighedschef, RGS Nordic

Spørgsmål og drøftelse af oplæg
Kort pause

Ressourcekortlægning – et værktøj ved renoveringer

Jana Fleischer, projektmedarbejder, Hjørring Kommune og Susanne Smed, arkitekt, Hjørring Kommune 

Materialepas og bygningspas til bedre sporbarhed

Lotte Bjerregaard Jensen, lektor, DTU 

Dokumentation af problematiske stoffer i den nye frivillige bæredygtighedsklasse

Katrine Hauge Smith, seniorkonsulent, Teknologisk Institut

Spørgsmål og drøftelse af oplæg



Hvorfor er sporbarhed og 
dokumentation afgørende i byggeri og anlæg? 

= Nøglekarakteristika 

for cirkulær økonomi

• Reduceret anvendelse af jomfruelige 
ressourcer

• Øget anvendelse af fornybare og 
genanvendte ressourcer

• Færre emissioner og mindre 
materialetab

• Færre restfraktioner og mindre affald

• Opretholdelse af den økonomiske værdi 
af produkter, komponenter og materialer



Hvorfor er sporbarhed og 
dokumentation afgørende i byggeri og anlæg? 

Kortlægning af 
skadelige stoffer 

Kortlægning af ressourcer

Holdbarhed og levetid 
af materialerne, 
teknisk kvalitet

Verificering, mærkning af 
materialekvalitet

Viden om anvendte materialer, 
(skadelige) stoffer, kvaliteter, 
mængder

Viden om hvordan disse er 
anvendt/indbygget 

Viden om muligheder for 
genbrug, genanvendelse, 
mængder og kvaliteter af 
materialer



Hvorfor er sporbarhed og 
dokumentation afgørende i byggeri og anlæg? 

Del 1
Fra nedrivning 
til byggeri

Del 2
Sporbarhed ved 
renovering og 
nybyg



Krav om sporbarhed på vej i 
den reviderede 
affaldsbekendtgørelse
Sara Ane Zachhau, AC-tekniker, Miljøstyrelsen



Miljøstyrelsen
Krav om sporbarhed på vej i den 

reviderede affaldsbekendtgørelse

VCØB

Sara Ane Zachhau

Dato: 25. november 2020



Revision af affaldsbekendtgørelsens kapitel 11

Miljøstyrelsen 10

➢ Kapitel 11: Særlige regler om private og professionelle bygherrers screening, 

kortlægning og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

➢ 9 bestemmelser, der handler om

• Kortlægning

• Anmeldelse

• Meddelelse om løbenummer

• Transportørens forpligtelser

• Affaldsmodtagerens indberetning

➢ Bilag 7: Oplysninger der skal angives i anmeldelser vedrørende bygge- og 

anlægsaffald



1. 
Bygherren foretager en 
kortlægning (analyser af 
problematiske stoffer) af 

bygningen 

2. 
Bygherren anmelder 

digitalt, fx nedrivning af 
bygning, til kommunen 

3.
Kommunen tildeler 

anmeldelsen et unikt 
løbenummer 

4.
Transportøren 

medbringer og fremviser 
anmeldelsen til første 

affaldsmodtager

5.
Affaldsmodtageren 

indberetter løbenummer, 
affaldsmængder og dato 

til kommunen 

11

Anmeldelsen skal 

følge affaldet

Digitalisering

Alle problematiske stoffer 

Ajourføring

Sporbarhed

Lette tilsyn

Miljøstyrelsen 



Præsentation af affaldsbekendtgørelsens kapitel 11

Miljøstyrelsen 12

➢ Kortlægning af bygninger og anlæg, der skal rives ned, renoveres eller 

vedligeholdes

Det gælder nu

§ 58: Bygherren skal foretage en screening af fx bygningen, for at afdække, om 

der kan være anvendt PCB-holdigt materiale i forbindelse med opførelse eller 

renovering ved følgende arbejder: 

• Renovering/nedrivning af fx bygninger der er opført i PCB-perioden 

(1950-1977). Bagatelgrænse er på 10 m2 eller mere end 1 ton. 

• Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i PCB-perioden. 

Ændring

• Det tydeliggøres, at bygherren skal kortlægge i form af analyser for alle 

problematiske stoffer (og ikke kun PCB). Eksempler er nævnt: 

klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller. 

• Screeningsskema for PCB slettes

• 10 m2 slettes. 



Præsentation af affaldsbekendtgørelsens kapitel 11

Miljøstyrelsen 13

➢ Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Det gælder nu

§ 60: Inden byggearbejder påbegyndes, skal bygherren indgive en skriftlig 

anmeldelse til kommunen senest to uger før arbejdet påbegyndes. 

Ændring/præcisering:

• Anmeldelse skal ske hvis der frembringes mere end 1 ton affald og ved 

udskiftning af termoruder, fremstillet i perioden 1950-1977.

• Anmeldelse skal ske digitalt til den kommune, hvori arbejdet foretages. 

• Anmeldelsen skal indeholde oplysninger oplistet i bilaget. 

• Bygherren skal sørge for at ajourføre anmeldelsen, hvis der kommer nye 

oplysninger.



Præsentation af affaldsbekendtgørelsens kapitel 11

Miljøstyrelsen 14

➢ Sporbarhedsmodel

➢ Meddelelse om anmeldelses løbenummer

➢ Transportørens forpligtelser

➢ Affaldsmodtagerens indberetning

Disse tre bestemmelser er indførelse af nye regler. Implementering af initiativet 

”anmeldelsen skal følge affaldet”. Hensyn: sikre sporbarhed af affaldet og lette 

kommunens tilsyn. 

Hvad går reglerne ud på:

Kommunen tildeler anmeldelsen et unikt løbenummer og underretter digitalt 

herom. 

Transportøren skal være i besiddelse af den seneste ajourførte anmeldelse og 

tilhørende løbenummer, som skal fremvise til første modtager. 

Første affaldsmodtager skal indberette løbenummer, affaldsmængder og dato 

digitalt til kommunen, senest fire uger efter at hele affaldsmængden er modtaget. 



Præsentation af affaldsbekendtgørelsens kapitel 11

Miljøstyrelsen 15

➢ Særligt om anvendelse af bygge- og anlægsaffald på samme matrikel

Hvad går reglen ud på: 

Hvis bygherren selv ønsker at anvende det affald, som bliver frembragt ved 

byggearbejdet, på samme matrikel, gælder de samme regler til kortlægning og 

anmeldelse, som bygherrer, der får transporteret affaldet væk fra byggepladsen. 

Da der ikke er en ”første affaldsmodtager” i dette tilfælde, er det ikke påkrævet, at 

bygherren skal indberette til kommunen om løbenummer, affaldsmængde og 

dato.



Krav til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald - Bilag 7 

Det gælder nu - § 62: 
1. Bygherrens navn og adresse 
2. Dato
3. Bygherrens underskrift 
4. Navn og adresse på den, der har udført 

kortlægningen 
5. Dato for kortlægningen 
6. Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse 
7. Byggeår og eventuelle renoveringsår
8. Resultat af prøver og beskrivelse af den visuelle 

vurdering 
9. Forekomsten /mængden af PCB-holdigt

materiale 
10. Placering af PCB-holdigt materiale 
11. Hvordan PCB-holdigt materiale gennem 

mærkning, skiltning mv. er identificeret 
12. Hvordan PCB-holdigt materiale er planlagt 

fjernet og håndteret 
13. De forventede affaldsmængder og typer 
14. Den forventede behandling eller anvendelse af 

affaldet eller den forventede modtager. 

Tilføjelser/præcisering: 
• Anmeldelsesdato. 

• Forventet dato på hvornår byggearbejdet 

igangsættes.

• Forekomsten og koncentrationen af problematiske 

stoffer, f.eks. klorparaffiner, PAH’er, asbest og 

tungmetaller.

• Resultat af analyser af repræsentative prøver i 

medfør af kortlægningsforpligtelsen, samt 

beskrivelse af den visuelle vurdering, der ligger til 

grund for materialeprøver herunder: 

- Placering af materialet med problematiske 

stoffer angivet med billede eller tegning, 

hvor der kan opstå tvivl,

- Hvordan problematiske stoffer gennem 

mærkning, skiltning eller andre tiltag er 

identificeret,

- Hvordan materialer indeholdende 

problematiske stoffer er planlagt udsorteret, 

fjernet og håndteret. 

• De forventede affaldsmængder og -typer for det 

samlede projekt fordelt på EAK-koder.

• Affaldsmodtageanlæg.

Miljøstyrelsen16



Hvad vil vi opnå med de nye regler for håndtering af bygge- og anlægsaffald?

Hovedudfordringen med byggeområdet er at øge genanvendelsen og undgå at recirkulere 
farlige stoffer

➢ Manglende regelefterlevelse og kontrol
• Ikke anmeldt og ikke kortlagt byggeaffald i cirkulation
• Problematiske stoffer bliver ikke frasorteret 
• Bygge- og anlægsaffald kan ikke følges tilbage til kilden

➢ Det ønskes 
• Højere grad af sporbarhed af bygge- og anlægsaffald
• Sikre bedre nyttiggørelse og genanvendelse

➢ Ønske fra branchen 
➢ Strategi for cirkulær økonomi: forbedring af sporbarheden inden for bygge- og anlægsaffald. 

17 Miljøstyrelsen 



Hvad vil vi opnå med de nye regler for håndtering af bygge- og anlægsaffald?

Kortlægning

➢ Krav om screening og efterfølgende kortlægning for problematiske stoffer, herunder PCB, 
klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller

➢ Nuværende regler om anmeldelse og kortlægning har ofte givet anledning til misforståelser

➢ Tydeliggøre og præcisere eksisterende krav og forbedre strukturen i kapitlet.

• Fra indirekte til direkte krav om kortlægning for problematiske stoffer, ikke kun PCB

18 Miljøstyrelsen 



Hvad vil vi opnå med de nye regler for håndtering af bygge- og anlægsaffald?

Sporbarhedsmodel

➢ Anmeldelser af bygge- og anlægsaffald skal følge med affaldet til første affaldsmodtager.

➢ Kravet vil være med til at understøtte, at kommunerne fremover modtager flere anmeldelser, lette 
affaldstilsynet og sikre en korrekt håndtering og sporbarhed i forhold til affaldet.

➢ Øge sporbarheden, og sikre at problematiske stoffer frasorteres bygge- og anlægsaffald. 

19 Miljøstyrelsen 



Tak

20 Miljøstyrelsen 



Hvilken rolle spiller sporbarhed 
og dokumentation ved 
udvikling af cirkulær beton?
Ebbe Tubæk Naamansen, bæredygtighedschef, RGS Nordic



RGS Nordic er en

miljøvirksomhed, der

genvinder bygningsaffald

og renser jord og vand

Sporbarhed og dokumentation for 
certificeret cirkulær beton
25/11/2020//

Ebbe Naamansen
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Sporbarhed og dokumentation –

Producentansvar

•Kilde til beton

•Nedrivningsproces

•Oparbejdning

•Blanding af beton

• Støbning
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•Miljøkortlægning af betonråvare

•Betonressourcer kortlægges og 
klassificeres

•Råvarespecifikation

•Plan for stripning, sanering og nedrivning

Betonkilde



25

Dokumentation på konstruktionsbeton 
(DS/S-328)



26

Dokumentation på konstruktionsbeton 
(DS/S-328)
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•Mærkning af råvare

• Stripning, sanering og nedrivning jf. plan

•Verificering af sanering

• Sporbarhed under nedrivning

• Sikring af renhed og sporbarhed under 
transport

Nedrivning af bygning



28

•Ressourcekortlægning – verificering af 
konstruktionsbeton

•Miljøkortlægning/-verificering af 
sanering

•Råvarespecifikation (datablad) -
deklaration

•Køreseddel

Dokumentation for råvare



29

•Modtagekontrol op imod køreseddel og 
datablad

•Mellemlagring i batch

•Forsortering, knusning, soldning og 
oprensning (vask) jf. FPC system

•Verificering af betontilslag jf. EN 
12620:2002+A1:2008

Produktion af certificeret 
betontilslag



30

•FPC system
• Batchregistrering

• Underleverandørstyring

• Driftsjournal

• Kontrolanalyser

•Overensstemmelseserklæring (DanCert)

•Ydeevnedeklaration

•EPD

Dokumentation for 
certificeret betontilslag



31

•Modtagekontrol af betontilslag

•Recept, ikke-certificeret beton (100% 
tilslag)

•Recept, certificeret beton i passiv 
miljøklasse (20% tilslag)

•Bestående certificering af 
betonblandeanlæg

Blanding og dokumentation 
af cirkulær beton



32

•Modtagelse af betonblanding med 
betontilslag

• Støbning med ikke-certificeret hhv. 
certificeret cirkulær beton

•”Business as usual”

Støbning af cirkulær beton
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Spørgsmål?



Spørgsmål



Kort pause



Ressourcekortlægning – et 
værktøj ved renoveringer

Jana Fleischer, projektmedarbejder, Hjørring Kommune og 

Susanne Smed, arkitekt, Hjørring Kommune



Ressourcekortlægning 

som et værktøj ved renovering
Hjørring Kommune, november 25, 2020



Hvorfor ressourcekortlægning?

• I Hjørring Kommune arbejder vi på, at mindske vores 
klimapåvirkning og CO2-aftryk

• Fokus på cirkulær økonomi: genbrug og genanvendelse 
af så mange materialer som muligt

• Færre ressourcer på lossepladser → mindre 
miljøpåvirkning

• Økonomiske overvejelser



Udgangspunkt er vores deltagelse i S2C-

projekt
• Forankring af cirkulært byggeri i de offentlige 

institutioner

• Lave forankringsmodel for andre kommuner og offentlige 

institutioner

• Kritisk syn på traditionelle renoveringsprojekter



Ressourcekortlægning som et værktøj 

ved renovering af Muldbjergskole i 

Hjørring



Baggrund af renoveringsprojekt 

• Energitab i bygning gennem utætte 
vinduer, døre og ovenlysvinduer

• Stort ovenlysvindue i et af 
undervisningsværelse: meget varmt 
om sommeren og kold om vinter

• Meget nedslidte facader

→ Dårligt indeklima og høj 
energiforbrug



Ressourcekortlægning og FN’s 

verdensmål



Hvor der skal renoveres?

• Klimaskærm der skal udskiftes: 
550m

• Inklusive renovering og 
udskiftning af ca. 200 
ovenlysvinduer

→ Enorme mængder af materialer:  
træ, glas, plastik, mm



Ressourcekortlægning som 

omdrejningspoint i hele vores 

renoveringsprojekt



Ressourcekortlægning – part 1

• Gennemgang af 
Muldbjergskole sammen med 
ekstern rådgiver

• Mål: få overblik over omfang af 
renovering af de overordnede 
materialer i bygningen og 
deres mængder og tilstand



Ressourcekortlægning – part 2

Fokus på ovenlysvinduer



Ovenlysvindue ”drivhus”



Hvad fik vi ud af ressourcekortlægning indtil 

videre?

• Mange idéer om genbrugsmuligheder af materialer

• Idéer om inddragelse af skoleelever og lærer

→Videndeling af hvad der sker under en 

bygningsrenovering og hvorfor



Vores udfordringer med 

ressourcekortlægning

• Økonomisk: ekstern rådgiver

• Forventning om mange farlige stoffer → trusler mod 
genanvendelse

• Bedst-case: ingen farlige stoffer, hvad siger arkitekt til at 
arbejde med lige præcis disse genbrugsmaterialer?

• Tid: renovering tager længere tid end traditionelt pga. 
ressourcekortlægning



Vores forventninger af 

ressourcekortlægning i dag

• Viden omkring materialernes indholdsstoffer for at sikre 

rigtig genbrug/genanvendelse eller bortskaffelse

• Projektering af klimaskærmrenovering ift. materialets 

kvalitet

• Opbevaring af overskudsmaterialer for senere brug



Sammenfatning

Ressourcekortlægning …

… viser muligheder for øget genbrug/genanvendelse

… udfordrer traditionelle renoveringsprojekter

… udfordrer vores arbejdsmåder. Vi er nødt til at tænke ud af 

boksen.



Tak for jeres opmærksomhed!

Jana Fleischer

Projektmedarbejder 

bæredygtighed

jana.fleischer@hjoerring.dk

7233 6594/ 5282 5955

Susanne Smed

Arkitekt maa

susanne.smed@hjoerring.d
k

7233 6593/ 4122 6593

mailto:Jana.fleischer@hjoerring.dk
mailto:Susanne.smed@hjoerring.dk


Materialepas og bygningspas til 
bedre sporbarhed

Lotte Bjerregaard Jensen, lektor, DTU

Gunvor Kirkelund, lektor, DTU



DTUDate Title

Fra affald til ressource: 
sporbarhed og dokumentation af 
bygge- og anlægsaffald

Lotte Bjerregaard Jensen/Gunvor Kirkelund 25. November 2020
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DTUDate Title

Der har været afholdt 3 webinars

en workshop på BLOX

I alt mere end 100 forskellige deltagere fra 
branchen.

Gennemført 52 interviews.

7 forretningsmodel casestudier og 
semistrukturerede interviews med firmaer

TBST udbud 

Materiale – og 
Bygningspas 2



DTUDate Title

Udbud 1 
Rapport

TBST Initierede

Udført af TI 2019

udbud 2 
Beskrivelse og 
ansøgning

TBST initierede

Udført af DTU, NCC, 
Sundahus Henning 
Larsen, Dansk 
Standard, DBI

Evaluering af 
pasmodeller

Analyse af 
pasmodellernes 
operationalitet

Analyse af

BIM og Data

For bygnings- og 
materialepas

Analyse af

Forretnings

modeller

Projektledelse 
og branche 
involvering

TBST udbud Materiale –
og Bygningspas 2



DTUDate Title



DTUDate Title

Anes Jasarevic

Lasse Sigvert

Trine Illum

Andreas Sørensen

Aske Peter Banke

Maria Wiksell Tram

Terese Pagh

Rune Degn Pedersen

Stine Boe Gad

Maria Hoffmann

Anna Kirketerp Krusell 58

Anna Kirketerp Krusell

Sissel Albrecht Kahr

Emilie Christine Haugaard Rosenkilde

Kathrine-Amalie Kastrup Stengade

Michelle Haugaard Kilbæk

Hans Sjørvad

Caroline Emilie Banke

Oskar Gram Nielsen

Christian Oettinger

Kristine Marburger Jensen

John Heebøll

John Heebøll

Gæst

Hannah Strunge Nissen

Helene Reimers Andersen

Karl Martin Eivindsson Danielsen

Caroline Fischer

Anes Jasarevic

Rune Degn Pedersen

Caroline Emilie Banke
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Udbud 2; Materiale og Bygningspas

Et pas beskriver hvor  hvornår  hvad
En hjørnesten i cirkulær økonomi, hvor vi genanvender materialer og bygninger



DTUDate Title

Skel mellem eksisterende bygninger 

og kommende bygninger

Eksisterende bygninger:

Bygningspas ‘light’

Autogenereret pas på baggrund af 

fremtidig maskinlæsbarhed og samkøring 

af registre: BBR, Energimærkeordningen, 

SAVE.

Kommende forbedret standard for 

ressource kortlægning

Kommende bygninger:

Digitalt format, maskinlæsbart

Bygningspas bestående af materialepas, 

knyttet til lokalitet.

60



DTUDate Title

Udbud 1 
Rapport

TBST Initierede

Udført af TI 2019

udbud 2 
Beskrivelse og 
ansøgning

TBST initierede

Udført af DTU, NCC, 
Sundahus Henning 
Larsen, Dansk 
Standard, DBI

Evaluering af 
pasmodeller

Analyse af 
pasmodellernes 
operationalitet

Analyse af

BIM og Data

For bygnings- og 
materialepas

Analyse af

Forretnings

modeller

Projektledelse 
og branche 
involvering

TBST udbud Materiale –
og Bygningspas 2



DTUDate Title

Materialpasmodeller
Udvælgelse af materialepasmodel, ledet af Gunvor Kirkelund

62



DTUDate Title

Udvælgelse af materialepasmodel

63

1

Navn Type Indhold Materialepas

BygDok Database

samler dokumentation om byggevarer, lovpligtige dokumneter, 

deklarationer, certificering, monteringsvejledninger

Comdia byggematerialer Database

leverandører kan registerere produkterog deklarationer, certificering, 

indhold af miljøbelastende materialer/stoffer, LCA, social 

bæredygtighed

Task force om materialeviden og sporbarhed Sustainable build/DAC

digital samling af information om byggevareres indhold, BVD udbredes 

til DK

DGNB-Ordning for bæredygtig byggeri ordning for certificering af bæredygtig byggeriBaseret på flere kriterier og indeholder EPD

Svanemærket Byggeri Svanemærkning

produktliste med angivelse af byggevarer, byggermaterialer, materialer, 

kemiske produkter og en digtiallogbog Produktliste - materialepas?

Vugge til vugge Cradle to Cradle certificering

materialepas til produkt og kriteriet indeholder krav om forskellige 

oplysninger relevante for produktets cirkularitet

Miljøredegøresler for BygFyn bygningspas materialeliste fokus på kemikalieindhold i materialer og hjælpestoffer

Projekt om bygningspas principper for bygningspas Liste s 22 i Tis rapport

Circle House/Circle House Lab/Buidling a circular futureCircle House lad Green Paper om Bygnings-og Materialepas

Fysiske materialepas

Tagsten og eternitplader

Komproment

vugge til vugge certificering med metalplade på facadeplader, 

oplysninger om hvad mateiralet består af

Spæncom chip i betonelementer, data om elementet kan findes i databaser

Icopal RFIC-chip på tagprodukter med tilgængelige data

TI/sporbarhed i beton sensor måling for at identificere forskellige betontyper

Projekter MST projekt om bæredygtighedskriterierkrav til materialepas for konkret bygning

produktnavn, type af produkt, producent, indhold i produktet, 

byggearnes placering i byggeriet, vedligeholdesel af byggevaren i 

brugsfasen

Ressourcekortlægning af bygninger

guidelines til ressourcekortlægning ved nedrivning som supplement tl 

lovpligitg miljøkortlægning

ressourceskortlægning - ville være bygningspasset

Materialeatlas

digitalt, indeholder information om potentialt skadelige stoffer ved 

nedrivning nedrivning

Materialepas 

forslag til strukturereing af oplysninger om skadelige stoffer i 

genbrugmsaterialer på genbrugspladser

BAMB-projekt, 15 partnere H2020 materialepas Materials Passport, digital, EPD+ til materialepas, linkes til BIM

Madaster, Holland platform for materiale- og bygningspasfår  data fra national database med informationer om byggevarer

CircularIQ, Holland

sammenligner cirkuløre karakteristika for en række forskelige produkter 

ver hjælp af indiatorer og kritereir

Green Deal, Holland projekt mellem regering, virksomheder og forskningbygningspas skulle være klart 2015

EPEA circularita passports, Holland circularity passports

Luxemburg CE dataset initiative ikke udviklet endnu

Byggvaredeklaration (eBVD), Sverige materialepas indeholder 11 afsnit

Miljøbygnad, Sverige frivillig bæredygtighedsordning, logboglogbog til miljøcertificering

Sundahus Miljødata, Sverige planlægningsværktøj kan samle info om bygeriet og dets materialer

Basta, Sverige database krav til i forhild til kemikalier i bygge-og anlægsbranchen

Byggvarubedømningen (BVB), Sverige værktøj til vurdering af materialer

der kan uploades forskellige informationer til databasen og produktet 

bliver bedømt. 

Boverket logbog, Sverige lovkrav

Boverket har undersøgt om logbog skal være et lovkrav og foreslår en ny 

lov

Norsk Byggevarebase (NOBB) produktportal indeholder data om 1 mio artikler 

Byggdok, Norge "bygningspas" trækker data fra NOVV

ECOprodukt, Norge vurderingsværktøj miljøprofiler for byggematerialerBruger EPD og egne deklarationer

Health Product Declaration (HPD9, USA) deklaration angiver kemisk indhold i byggevarer, samles i database

Ce-mærkning

Ecodesign standarder

EPD - miljøvaredeklaration god basis for materialepas reference

PEF - product environmental footprint pendent til EPD for produkter

LEVEL(S) bæredygtighedsværktøj

LCAbyg god basis for bygningspas

CLP forordring klassificering, mærkning og emballering af kemikalier

REACH sikkerhedsdatablad

BBR god basis for bygningspas

Deklarationer

Materialepas
Materialepas:

• Oplysninger om det enkelte byggemateriale eller 
produkt

• Kan indgå i bygningspas



DTUDate Title

9 pasmodeller identificeret:

• Sustainable Build/DAC/DBI

• Logbogen i Svanemærket

• Vugge til vugge (Cradle 2 Cradle)

• BAMB projektets materialepas

• EPEA circularity passport, Nederland

• Byggevaredeklaration (eBVD), Sveringe

• Norsk Byggevarebase (NOBB)

• Madaster material passport, Nederland

• Health Product Declaration (HPD9), USA
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Kriterie 2: Branchens vurdering af kriterier til 

materialepas

65

Kilde: TI: Analyse af bygnings-og materialepas, 2019

Opfylder ikke

Opfylder delvist

Opfylder helt

Kriterier til materialepas % 
Monterings-, vedligehold og demonteringsvejledninger 71

Oplysninger om bæredygtighed – fx 

bæredygtighedscertificering eller mærkningsordninger 

61

Oplysninger om tekniske data, fx ydeevnedeklarationer 71

Oplysninger om kemiske stoffer i byggevarene 92

Oplysninger om cirkularitet, fx design for adskillelse 63

Vurdering af opfyldelse af 

kriterer udføres på 3 trins Likert

skala

Navn
K1 K2 K3 K4 K5 total score

Model som

materialepas

Sustainable Build/DAC/DBI – SusB 1 2 2 2 2 9
Ja

Vugge til vugge – C2C 2 1 0 2 2 7
Ja

BAMB-projekt 2 2 1 1 2 8
Ja

Byggvaredeklaration (eBVD), Sverige 0 2 2 2 2 8
Ja

Health Product Declaration (HPD9, USA) 0 1 0 2 0 3

Udvalgte materialpasmodeller

• SusB

• C2C

• BAMB

• eBVD



DTUDate Title

Udbud 1 
Rapport

TBST Initierede

Udført af TI 2019

udbud 2 
Beskrivelse og 
ansøgning

TBST initierede

Udført af DTU, NCC, 
Sundahus Henning 
Larsen, Dansk 
Standard, DBI

Evaluering af 
pasmodeller

Analyse af 
pasmodellernes 
operationalitet

Analyse af

BIM og Data

For bygnings- og 
materialepas

Analyse af

Forretnings

modeller

Projektledelse 
og branche 
involvering

TBST udbud Materiale –
og Bygningspas 2
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Materialpasmodeller

Modelanalyse – sammenligning af 4, Ledet af Kristoffer 

Negendahl
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15 grundspørgsmål + 2 tillægsspørgsmål

Cirkularitet

"Hvilken model A, B beskriver bedst 

vedligeholdelse og drift af materialet?"

"Hvilken model A, B beskriver bedst 

genanvendelsesgraden og 

deponeringsandelen af materialet?"

"Hvilken model A, B beskriver bedst 

adskillelsesprocessen når/hvis materialet 

fjernes fra bygningen?"
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15 + 2 A/B-Spørgsmål - besvaret uafhængigt 18 gange

5 Emner: 

1) Cirkularitet, 2) Miljø- og Klimapåvirkning, 3) Tekniske egneskaber, 4) Kemi (sundhed) 5) Implementering

69
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Delkonklusion - Modelanalyse

• Cirkularitet 

Det konkluderes at SUSb har flest fordele inden for emnet cirkularitet, særligt adskiller SUSb sig ved 

at bedst beskrive ”andelen af materialet som er deklareret”.

• Implementering

SUSb har nogle fordele over de andre pas når det kommer til emnet implementering, f.eks synes 

SUSb at være mest "transparent i forhold til hvor data stammer fra”.

• Kemi (Sundhed)

Under emnet kemi (og sundhed) har eBVD flere fordele end andre pas og synliggører eBVD-passet 

mere tydeligt de ”negative påvirkninger på menneskers helbred”. Desuden er eBVD tydeligere i 

forbindelse med deklaration af ”afgasning af materialet”.

• Miljøpåvirkning (Klimapåvirkning)

Under emnet miljøpåvirkning (klimapåvirkning) har SUSb en lille fordel ved at de bedst beskriver 

”materialets levetid”.

• Tekniske egenskaber

Og igen under de tekniske egenskaber har SUSb fordelen af at kunne formidle de mest ”omfattende 

krav til angivelse af materialets tekniske egenskaber” samt mest tydelig fremstilling af ”mulighed for 

opsporing af produktion/producent”.
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Virksomheder og 
organisationer

Indholdsanalyse – interview af 59, ledet af Kristoffer Negendahl
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Emner undersøgt ift. Værdi og Udfordringer

73

Cirkularitet

Kemi (Sundhed)

Miljøpåvirkning og klimapåvirkning

Tekniske egenskaber

Implementering
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Klimapåvirkning og Miljøpåvirkning

"Såfremt at et materiale har en EPD så 

mener de fleste at det bedste ville være 

hvis materialepasset refererede til EPD’en, 

eller på anden vis er vedhæftet."

Særligt omtales

1) eksisterende data tilgængeligt i dag

2) kvaliteten af disse data.
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Sundhed (kemi og indeklima) 

”man skal passe på med den cocktaileffekt 

kemikalier”

"faremærker bliver gemt bagerst/glemt 

f.eks. i sikkerhedsdatablade"

"hvis der er den mindste tvivl om, hvorvidt 

et stof kan påvirke menneskets sundhed, 

skal det indgå i materialepasset"

Særligt omtales

1) gennemsigtighed

2) manglende viden om

underleverendøres processer
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Cirkularitet 

”en investering i passene først vil opnå sin 

fulde værdi om 30, 50, 80 år, når dele af en 

bygning skal udskiftes, eller når en bygning 

skal rives ned og recirkuleres"

"nedrivningsteknikker og teknologien 

ændrer sig så hurtigt med tiden at 

eksempelvis adskillelsesvejledninger af 

produkter ville være forældet inden de 

anvendes"

Særligt omtales

1) vejledninger til demontering

2) information om materialets holdbarhed

3) sænke risikoen for anvendelse af

genbrugsmaterialer
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Tekniske egenskaber 

”… der jo mange parametre vi godt kunne 

tænke os at vide noget om, altså hvad er 

varmeledningsevnen f.eks. det er jo også 

en parameter man kan måle og veje. Hvad 

er densiteten? Hvor formstabilt er det? Der 

er virkelig mange parametre, som vi bruger 

til noget når vi skal regne på et hus"

Særligt omtales

1) minimering af byggetekniske fejl 

2) sammenlignelighed

3) eksisterende data, gjort tilgængeligt
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Implementering

”Hvor vigtigt er 3.parts-verificering af 

materialepas?”

Særligt omtales

1) simpel at læse (for alle)

2) 3. parts certificering (mulighed)

3) delvist udfyldte pas

4) "links" vs "hard coded"
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59 virksomheder er interviewet 

– top 5 indhold efterspurgt 

79

Emne Spørgsmål Mest værdifuldt

Miljøpåvirkning Information om materiales miljøbelastning? 1.00

Cirkularitet

Information om genanvendelsesgraden og deponeringsandelen af 

materialet? 0.78

Miljøpåvirkning Information om livscyklusanalyser (LCA) i byggeri? 0.73

Tillæg Information om afgasning af materialet? 0.63

Miljøpåvirkning Information om materialets levetider? 0.60

– top 5 største udfordringer

Emne Spørgsmål

Mest

udfordrende

Cirkularitet

Information om adskillelsesprocessen når/hvis materialet fjernes fra 

bygningen? 1.00

Cirkularitet

Information om genanvendelsesgraden og deponeringsandelen af 

materialet? 0.99

Kemi 

(Sundhed)

Muligheden at synliggøre materialets negative påvirkninger på 

menneskers helbred? 0.92

Tekniske

egenskaber Information om mulighed for opsporing af produktion/producent? 0.91

Miljøpåvirkning Information om materiales miljøbelastning? 0.89

Her ses bort fra udfordring/værdi af 

”fuld deklaration af alle materialer” 
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Analyse af
BIM og Data
For bygnings- og materialepas

Ledet af Jan Karlshøj
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Materiale

BIM og data

Input

Automatisk 
generering

Interface: 
XML, JASON, IFC, 

CSV

Bygningspas

Digitalt

Kunne lagres lokalt

Tilgængeligt i 
bygningens levetid

Maskinlæsbart

Internationale 
parametre

Åbent format

Opdateres

Output

Kunne printes

Evt. eget format

Pdf

Kobles til GIS og BIM
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Materiale

BIM og data

Input

Mapning til EPD og 
iuclid

Interface: 
XML, JASON, IFC, 

CSV

Materialepas

Digitalt

Kunne lagres lokalt

Tilgængeligt i 
produktets levetid

Maskinlæsbart

Internationale 
parametre

Åbent format

Opdateres

Output

Kunne printes

Evt. eget format

Pdf

Kobling BIM og LCA

Understøtte ISO 
produkttemplates
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Opsummering

• International tilgang

• Kompatible med Bygnings- og Boligregistret via 

mapning

• Læs- og tolkbar for både maskiner og 

mennesker (semantisk)

• Kunne anvendes i forskellige miljøer og 

dataflow

– Filer, API og Linked data

– Visning, dataanalyser, LCA og BIM

• Åbent format
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Forretningsmodeller

Ledet af Mie Bjerre Wester
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Resultater på baggrund af afholdte aktiviteter
(interview, spørgeskema og workshop)

Værdiskabelse & barrierer
Transparens og effektivisering i hele 

værdikæden

Bedre beslutningsgrundlag til at vælge 

grønne løsninger

Værdi for samfundet, der ligger uden for 

værdikæden → sundhed & miljø

Mere omfattende LCC og LCA analyser

Dokumentation er som udgangspunkt en 

byrde og har i sig selv ikke nogen 

økonomisk værdi

Identificerede værdier i visse tilfælde 

træder først i kraft ved fuld implementering

Forretningsmodeller

• Omkostninger placeres i værdikæden 

hvor materialepasset har størst værdi 

f.eks. arkitekter og rådgivere

• Fri adgang til produktdata eller fri 

indlevering af produktdata

• Ikke ønske om at begrænse strømmen af 

produktdata

• Ikke ønske om at fryse producenter ude

89



DTUDate Title 90

Forretningsmodeller – fordele & ulemper
(interview, spørgeskema og workshop)

V

1
Frivillig 3. parts 

verificering

Producenten KAN betale 

for verificering af data

2
markedsplads

Som f.eks. Abonnement på 

programmer

Rådgiver/bygherre/

entreprenør betaler for 

adgang til data





Dokumentation af 
problematiske stoffer i den nye 
frivillige bæredygtighedsklasse
Katrine Hauge Smith, seniorkonsulent, Teknologisk Institut



Frivillig 
bæredygtighedsklasse
Guide til dokumentation af problematiske stoffer

Katrine Hauge Smith, Teknologisk Institut



Hvad er formålet med lanceringen 
af FBK ”Et lettilgængeligt og ensartet grundlag 

for opførelse af bæredygtigt byggeri”

Lavere miljø- og 
klimapåvirkning

Sundere 
indeklima

Holdbar økonomi 
både i opførelse og 
drift



Testfase og tidsramme for 
implementering

Lanceret som en frivillig ordning af TBST på 
https://baeredygtighedsklasse.dk/

2 års testfase for indsamling og evaluering af FBK – skal også 
modne branchen til at bygge mere bæredygtigt

Målsætningen er, at FBK kravene implementeres i 
bygningsreglementet fra 2023

2020

• FBK udgives
(maj 2020)

2021-
2022

• Test og 
evaluering

2023

• Krav I BR 
(målsætning)

https://baeredygtighedsklasse.dk/


Frivillig Bæredygtighedsklasse
LCA – Livscyklusvurdering

LCC – Totaløkonomisk 
analyse

Ressourceanvendelse på 
byggeplads

Drift- og vedlige-
holdelsesplan for 
indeklima

Dokumentation af 
problematiske stofferAfgasning til indeklimaet

Detaljeret efter-
visning af dagslys-
niveau

Støj fra ventilations-
systemer i boliger

Rumakustik i boliger



Krav om problematiske 
stoffer



Dokumentation af problematiske 
stoffer
• Ved færdigmelding af en bygning skal der foreligge en komplet samling 

sikkerhedsdatablade for alle de materialer, hvor der er krav om 
sikkerhedsdatablad i kemikalie- og arbejdsmiljølovgivningen med 
flere. 

• Sikkerhedsdatablade indsamles digitalt og indeholder en entydig 
reference til, hvor i bygningen materialerne er anvendt.



Hvorfor er det vigtigt?
• Problematiske stoffer kan udgøre et problem i opførelses, drift 

og nedrivningsfasen – med kravet kan du lettere imødegå risici

• Kravet skal gøre det lettere at fravælge problematiske stoffer 

• Vi skal undgå, at fortidens synder dukker op i fremtiden



• Guiden er udarbejdet i regi af VEB -
Videncenter for energibesparelser.

• Målgruppe: Entreprenørens og hans 
rådgiver.

• Sådan gør du!

• Der udarbejdes også guider for 3 andre 
krav.

• Der udarbejdes en guide om den frivillige 
bæredygtighedsklasse i forhold til 
renovering.



OBS: Udkast til guiden
Hold dig orienteret hos
https://www.byggeriogenergi.dk/
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Fordele og ulemper ved kravet
✓Der er lovgivning om sikkerhedsdatablade

- Men er oplysningerne tilstrækkelige?

✓En enkel måde at opbevare oplysningerne
- Men hvordan opbevarer vi data i de næste mange år?

• Kan kravet hindre eller mindske den næste asbest eller PCB 
skandale?



2 årig testfase kan give svar på
• Hvor let er det at indsamle sikkerhedsdatablade i praksis?

• Hvilke typiske byggematerialer har sikkerhedsdatablade?

• Hvad er digitaliserbarheden af sikkerhedsdatabladene?

- Og hvordan fravælger vi de problematiske stoffer?

- Og hvordan sikrer vi os, at vi får det hele med?



OBS: Udkast til guiden
Hold dig orienteret hos
https://www.byggeriogenergi.dk/

https://www.byggeriogenergi.dk/




Tak for idag

Katrine Hauge Smith, khs@teknologisk.dk, 72 20 14 04

mailto:khs@teknologisk.dk


Spørgsmål



Gregersenvej 1, 2620 Taastrup
info@vcob.dk
www.vcob.dk

Videncenter for 
Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Kontakt VCØB

Tak for i dag ☺

https://www.linkedin.com/company/10609516?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:10609516,idx:2-3-4,tarId:1461150504501,tas:videncenter%20for%20h

