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Horizon 2020 (EU's støtteprogram for forskning og innovation) 

Formål: Fremme cirkulær økonomi for bygge- og anlægsaffald inkl. jord

Danske partnere: Roskilde Kommune, Region Hovedstaden, RUC, 
Gate21, Bygherreforeningen

Øvrige byer: Apeldoorn, Bodø, Mikkeli, Porto, Sevilla

Udvikler og tester værktøjer til at understøtte cirkulær økonomi i relation 
til bygge- og anlægsaffald inkl. jord

CityLoops



Hvorfor byggeaffald og jord?
1/3 af den samlede affaldsmængde
Klimaaftryk
Primære råstoffer
Transport

- stort potentiale for stor effekt!

Eksempler på mængder:
Gadehavegård: Ca. 140.000 tons overskudsjord, 4.000 lastbillæs
Taastrupgård: 190 lejligheder, ca. 35.000 tons beton, 1.000 lastbillæs



• Cirkulær økonomi
- mest mulig genanvendelse
- hold materialer i kredsløb
- reducer affaldsmængde
- spar primære råstoffer

• Genanvendelse højst muligt oppe i affaldshieakiet
- bevar materialers egenskaber

• Reducere transport af materialer
- lokal genanvendelse

Mål



Taastrupgård:

Nedrivning af 190 lejemål
Gøre plads til børne- og kulturhus
Undersøgelse af beton – egnet til tilslag til ny beton
Genanvendelse af jord fra rådhus

Case: Taastrupgård og nyt rådhus



Nyt rådhus:

Fundament af beton med 100 % genbrugstilslag
Overskudsjord til børne- og kulturhus
Træpaneler af overskudstræ

Case: Taastrupgård og nyt rådhus



Sparer primære råstoffer - 27 lastbiler med genbrugstilslag

CO2-udledning (primært fra jord) - 30 tons 
250 lastbiler (9.000 tons) skulle køre 2 x 3 km i stedet for 2 x 25 km

Afledte effekter:
- Slitage på veje
- Trængsel
- Trafiksikkerhed
- Anden luftforurening
- Støj

Ikke lokal nedknusning af beton…

En del beton anvendt som fyld

Jo tidligere jo bedre

Godt samarbejde internt og eksternt

Effekter og læring



Virtuel tur: CityLoops Høje Taastrup virtuel tur

Interviews med partnere: Q & A Kredsløb af beton i Høje-Taastrup

Mere materiale om casen



Udregne mængden af CO2-udledning fra bygge- og anlægsaffald, 
som man kan spare miljøet for 

Formål: Brugervenligt værktøj, der kan levere en kvalificeret vurdering af CO2-
besparelsespotentialet for en række materialer 

Input data: Mængder (tons, m3, m2) afhængigt af materiale, afstande (til fx 
grusgrav, sted for deponi, genanvendelseslokalitet) og håndtering 

Kan være en del af udbudsmaterialet , incitament for genanvendelse

CityLoops CO2-beregner for flere materialer, separat beregner for jord 

CO2 beregner







Terrænregulering, NærHeden

Røjlegrøften Naturpark Røjlegrøften set fra en drone 

Rabalderparken, Roskilde Kommune 
CityLoops Musicon Tour 

Kunstprojekt i Vinge

Jord i landskabelige projekter
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Tak for opmærksomheden


