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Pionerer i genanvendelse 
 
 
Byggebranchen er med på genanvendelsesbølgen og nye måder at anskue økonomi  
og miljø på. DJ Miljø & Geoteknik er med i nyskabende projekt assisteret af specialister 
fra moderselskabet Dines Jørgensen & Co   
 
Umiddelbart kunne det ligne en helt almindelig, konkret rådgiveropgave for DJ Miljø & 
Geoteknik: at sikre den miljømæssige kvalitet, når VUC Roskilde om kort tid skal have revet 
en bygning ned.  
Opgaven er dog langt mere udfordrende og innovativ end som så. For Søndergaards nedriv-
ning af bygningen i Roskilde, er samtidig et pilotprojekt med netop Søndergaard Nedrivning 
samt RGS90, Lendager Group og så DJ Miljø & Geoteknik. Pilotprojektets sigte er at realisere 
tankerne om ”cirkulær økonomi” og ”upcycling” med alt, hvad det indebærer af praktiske, 
økonomiske og tidsmæssige udfordringer. Udfordringer, der kræver nytænkning og en 
systematisk og analytisk fremgangsmåde.   
 

 
Vigtige elementer i den forbindelse er udviklingen af ressourcekortlægning af bygningen og 
efterfølgende ressourcekapitalisering. Det sker i tæt samspil med alle aktører og med DJ Miljø 
& Geoteknik som tovholder. 
 
”Det er nærmest et paradigmeskift, vi står over for”, mener Allan Kastrup, afdelingsleder og 
partner i DJ Miljø & Geoteknik. Som han forklarer: ”Ressourcekortlægning kan måske godt 
lyde lidt støvet. Men for en miljøvirksomhed som vores er det voldsomt spændende og helt i 
tråd med vores vision om at skabe øget fokus på bæredygtige løsninger i bygge- og anlægs-
branchen. Der er ikke nogen skabelon for, hvordan man laver kortlægningen, fordi niveauet af 
genanvendelse i fremtiden må og skal være langt højere, end vi hidtil har set. Så vi har 
sammen med vores samarbejdspartnere lidt af en pionerrolle. ”  
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Nye økonomibetragtninger 
Indtil for nylig kunne genanvendelse i byggebranchen typisk bestå af at tegl, mursten og beton 
blev knust og brugt til belægning.  Dette er naturligvis bedre end ingen genanvendelse, men 
alligevel et udtryk for det, man kalder downcycling.  Dvs. at når et produkt genbruges, er det 
næste produkt af ringere kvalitet, fordi det ikke oprindeligt er designet til genbrug. Derfor 
forsøger man nu at genanvende fx mursten til netop mursten – og ikke et andet og ringere 
produkt. Her kommer ressourcekortlægningen ind, for ofte kan det ud fra traditionelle 
økonomiske betragtninger bedre betale sig at købe nye mursten end at genanvende gamle.  
”Derfor bruger vi et totaløkonomisk begreb, hvor vi stiller spørgsmålstegn ved, hvad det 
betyder, at noget kan ”betale sig””, forklarer Allan Kastrup og uddyber: ”Vi begynder at 
inkludere andre aspekter end de traditionelle. Fx det miljømæssige, hvad koster det ekstra, 
hvis materialerne skulle have været bortskaffet og brændt og hvad med udvinding af nye 
materialer?”  
 
Rene materialer et krav 
I VUC-projektet kortlægges og systematiseres samtlige byggematerialer, så parterne kan 
vurdere, hvilke materialer der kan genanvendes og hvilke, der ikke kan. Målet er at skabe en 
metodik eller nøgle, så man ved fremtidige projekter nemmere og hurtigere kan genanvende 
byggematerialer på den mest bæredygtige måde. Det kan også tænkes, at en hel muret væg 
ved at blive skåret fri, kan flyttes og genanvendes i sin helhed. På den måde kan man i stedet 
for downcycling opnå upcycling.  
 

Mange byggematerialer er som bekendt forurenede eller sundhedsskadelige. Dette aspekt er 
vigtigt at have for øje: ”Alle genanvendte byggematerialer skal være dokumenterbart rene og 
afrensede. Der skal aldrig opstå en historie om at genanvendte materialer er forurenede og 
skadelige”, siger Allan Kastrup. 
 
 
 



 

      
     
     DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI 

 

 

 

Følg os på   og læs mere om os på www.dj-mg.dk 
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Nyt niveau af genanvendelse 
Med VUC-projektet har de involverede virksomheder taget grundigt fat i det begreb, man 
indenfor genanvendelsesområdet kalder cirkulær økonomi. Før i tiden handlede cirkulær 
økonomi om genanvendelse af glas, papir, metal, plastik og træ.  På EU-plan er fokus nu rettet 
mod byggesektoren, fordi man har indset, at byggeriet anvender store mængder materialer, 
der kan genanvendes.  
 
Arbejdet med b.la. ressourcekortlægning som udvikles tværfagligt mellem DJ Miljø & 
Geoteknik,  Dines Jørgensen & Co A/S, RGS90, Søndergaard Nedrivning og Lendager Group er 
også baggrunden for, at DJ Miljø & Geoteknik var med til at tage imod EUs miljøkommisær,  da 
han den 6. juni var på besøg og rundvisning på RGS90 i København. 
 
 
Læs mere om besøget og cirkulær økonomi her: 
http://www.licitationen.dk/article/view/272295/eus_miljokommissaer_imponeret_over_dan
sk_genanvendelse#.V16lk2dpC70 
 

 

 

Vil du vide mere om ressourcekortlægning, er du velkommen til at 
kontakte mig på ak@dj-mg.dk eller ringe på 25 94 06 66 

  Allan Kastrup  
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