RESSOURCEKORTLÆGNING
AF BYGNINGER
En systematisk gennemgang af bygninger som skaber
overblik over kvalitet og mængder af materialer, der skal
håndteres og kan afsættes til genbrug.
Når en bygning rives ned eller
renoveres kraftigt, opstår der store
mængder byggeaffald. Rigtig meget
affald kan genanvendes, og indgå
i et nyt ressourcekredsløb, hvis der
er fokus på dette i nedrivnings- og
ombygningsprocessen. Mens andet
affald indeholder miljøfremmede
stoffer, som kan udgøre en risiko for
mennesker og miljø, og derfor skal
det håndteres særskilt.
Bedre udnyttelse af ressourcer og
mindre økonomisk usikkerhed
En systematisk gennemgang af bygningen forud for aktiviteten, skaber
overblik over materialer og mængder
samt de mulige afsætningskanaler.
Med disse oplysninger tilgængelige,
er det nemmere for aftagerne af
materialerne at finde projekter, som
ressourcerne kan anvendes i. Resultatet er således en bedre miljømæssig
udnyttelse af ressourcerne og en mindre økonomisk usikkerhed i forhold
til omkostninger ved afsætning af
affaldet.

Ressourcekortlægningen spiller
sammen med en kortlægning af
miljøfremmede stoffer en vigtig rolle
i planlægningen af hvordan nedrivnings- eller ombygningsprocessen
skal tilrettelægges og hvilke elementer, der skal inddrages ved aftale med
entreprenøren.

Få overblik med fire trin
Rambøll tilbyder at gennemføre en
ressourcekortlægning i fire trin1 .

Værdi for bygherren
Vil du som bygherre sikre en mere
bæredygtig håndtering af affaldet fra
dit næste nedrivnings- eller renoveringsprojekt - så hjælper vi dig på vej.
Jo større bygning, jo flere materialer/
ton kan man finde. Mange bygninger er i forvejen underlagt krav om
at der skal laves en kortlægning af
miljøfremmede stoffer ved nedrivning
eller renovering og i den situation kan
arbejdet med fordel udvides med en
kortlægning af ressourcerne. Resultatet kan desuden anvendes af nedrivningsentreprenøren og de virksomheder, der aftager materialer (marked
for genbrugsmaterialer).

I den indledende fase afklares formål
med udførelse af ressourcekortlægningen med bygherre, herunder især
forventninger til økonomi og tid for
processen. En indledende inspektion
af bygningen, med deltagelse af bygherre, arkitekt, affaldsmodtager, rådgiver og nedriver kan være en ideel
måde at få etableret den nødvendige

Med udgangspunkt i de nationale guidelines der er præsenteret i
Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 2006 ”Ressourcekortlægning af bygninger” fra april 2018.
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dialog om hvilke ressourcer bygningen indeholder, hvordan nedrivningen skal foregå og ressourcerne kan
afsættes på markedet for sekundære
råvarer.
I fasen med desktop studier indhentes grundlæggende oplysninger
om bygningen med henblik på at
tilrettelægge selve bygningsgennemgangen bedst muligt. Via offentlige
arkiver og oplysninger fra bygherre
indhentes viden om bygningen som
fx år for opførelse, størrelse og etager,
evt. tilbygninger, tilgængelighed på
ejendommen, og plantegninger over
bygningens indretning.
Selve bygningsgennemgangen
foretages som en systematisk registrering af de enkelte bygningselementer, herunder en registrering af
materiale, tilstand og mål/omfang
ud fra en på forhånd fastlagt rutine
til registrering samt oplysninger indhentet fra desktop-studiet.

I den efterfølgende fase med databehandling undersøges det potentielle
marked for afsætning, i forhold til
opgjorte mængder og forventet nedrivningsproces. Oplysningerne samles i en rapport, hvor der bl.a. opstilles
en liste over mulig ressourcehåndtering i en overskuelig skemaform.
Understøtter FNs
bæredygtighedsmål
Ressourcekortlægning er et værktøj,
som understøtter arbejdet med
FN bæredygtighedsmål. Viden om
ressourcer og miljøfremmede stoffer
før nedrivning, giver mulighed for
bedre tilrettelæggelse af arbejdet, og
sikre håndværkerne mod utilsigtet
belastning af arbejdsmiljø.
Den kan fremmer muligheden for
bæredygtige lokale samarbejder om
udnyttelse af de opståede ressourcer,
og skaber nye genanvendte produktmuligheder, hvor sporbarhed og
kvalitet af materialerne er kendt og
dokumenteret.

Eksempler på brug af ressourcekortlægning

VAREHUS, IKEA GENTOFTE

For IKEA har Rambøll i forbindelse med planlægning af nedrivning af eksisterende varehus foretaget en kombineret kortlægning af miljøfremmede stoffer
samt ressourcekortlægning af bygningselementer. Den forudgående ressourcekortlægning har betydet, at en række bygningselementer er udtaget til direkte
genbrug (fx p-anlæg, skilte og belysning), til senere genbrug og reparation
(fx facade-bølgeplader), til genanvendelse (fx betonsøjler og TT-elementer af
høj kvalitet til brug i in-situ støbning efterfølgende af ny beton) samt materialenyttiggørelse af øvrigt beton (nedknusning og opfyld under p-plads). Ressourcekortlægningen har dermed givet anledning til en mere cirkulær udnyttelse af
ressourcerne end en traditionel nedrivning ville have resulteret i.

SKORSTEN PÅ AMAGERVÆRKET, HOFOR KØBENHAVN

Sydhavnens genbrugsstation i Københavns Kommune er etableret som et
cirkulært flagskib, med fokus på ressourceudnyttelse og bæredygtighed, bl.a.
ved at støbe de ydre mure af genbrugsbeton. Størstedelen af genbrugsbetonen kommer fra nedrivning af Amagerværkets skorsten. Rambøll har for
Amagerværket bistået med projektering af nedrivningen, herunder kortlægning
af miljøfremmede stoffer samt en ressourcekortlægning, med særlig fokus på
kvalitet af betonen. Fokus på den videre anvendelse af ressourcerne har givet
anledning til en anden tilrettelæggelse af selve nedrivningsprocessen end
normalt, hvilket har betydet ekstra omkostninger for bygherre, som til gengæld
er opvejet ved en besparelse på omkostninger til bortskaffelse af materialer fra
nedrivningen.

