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Ejendomsstrategien 

Byrådet vedtager i 2018 en ejendomsstrategi med fokus på 

bæredygtighed. Der blev stillet eksplicit krav til udførelse af :

• LCA beregninger

• LCC beregninger 

• Redegørelse for design for adskillelse

• Genbrug og genanvendelse

• DGNB mærkning på alle større anlægsprojekter.

• DGNB mærkning i forbindelse med kommunalt grundsalg.





OPSKALERING

ERFARINGER FRA 
UDVIKLINGSPROJEKTER 

OVERFØRES TIL 
KOMMERCIELLE UDBUD

Der 

konkurreres på:

Løsning til 
genanvendelse af 

byggematerialer

Krav om jordbalance

Krav til LCA 
beregninger

Bedste design for 
adskillelse

Mangor & Nagel Arkitekter
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DELMÅL

Fokus på

genanvendelse

fastholdes af 

bygherre og løftes af 
totalentreprenør

Genanvendelse og 

design for 
adskillelse

indarbejdes i projekt
løbende.

MTHøjgaard A/S
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LÆRINGSPROCES OM RISIKO

Ved at insistere på en mere simpel byggemetode, kan den 

samlede risiko nedbringes. 

Ofte medfører mere simple cirkulære byggemetoder, at 
traditionel risiko placeres anderledes.  

I praksis kan det betyde at bygherre må tage ansvar for 
processer, der normalt ligger hos rådgiver eller entreprenør.



Man skal kunne aflæse bygherres prioritering i 

tildelingskriterierne

Udbud med laveste pris som tildeling giver ikke mening,

hvis det er miljøpåvirkning, der prioriteres



Udbud med krav angiver mindstekravet, der er fælles for alle de 

bydende.

Man kan derefter spille entreprenørerne gode ved brug af 

tildelingskriterierne



Der er aftalefrihed i danmark

Risiko skal placeres hvor det giver mest mening



AT DELE ERFARINGERNE:

En bygherrevejledning i 

Genanvendelse af beton

Udviklingsprojekt med fokus på etablering af erfaring med 

genanvendelse af beton.

Målet med projektet er at danne et fælleskommunalt

udbudsmateriale, der sætter de enkelte kommuner i stand til 

at udbyde med krav om genanvendelse af beton.

https://roskilde.dk/bæredygtigt-byggeri

https://protect-eu.mimecast.com/s/uHReCO2YiA5EvETEE5PL?domain=roskilde.dk
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Hindringer i jord – case: 

Allerede inden arbejdet blev startet var kommunen klar over at der kunne forekomme hindringer i jord, da 

grunden er gammel produktionsfacilitet for Unicon. 

Derfor var der indføjet skærpede krav om varsling af hindringer i jord for entreprenør. Desuden foreskriver 

geoteknisk rapport pælefundering.

Efter ca. 2 måneders arbejde blev der varslet hindringer i jord. Hindringer blev besigtiget og vurderet til at være 

fortrinsvis af større sammenhængende stykker beton.

Løsning blev fundet i fællesskab, hvor der skulle rammes med forstærkede betonpæle og der skulle graves 

render i ca. 1 meters dybde forud for ramning, for at sikre færre hindringer i de øvre jordlag. Desuden skulle der 

graves ud for fundamentsbjælker på langs af hus i tre linjer.

Dette medførte opgravning af en større mængde beton iblandet jord, der blev lagt i mellemdepot umiddelbart 

uden for byggeplads. 



Normal procedure: 

At indhente tilbud på bortkørsel og deponi af beton. 

Bortkørsel af materialet og tilkørsel af nye grusmaterialer: Store omkostninger og Co2 udledning.

Valgte procedure: at håndtere de opgravede betonrester på stedet ved knusning. 

Knusningsanlæg blev opstillet som bygherreleverance og betonrester blev sorteret i materialer umiddelbart egnet 

til genindbygning i ny beton og det som var opblandet med jord. 

Ren beton blev knust til 0-32mm fraktion, der efterfølgende blev sorteret i 0-4mm og 4-22m fraktion via soldning. 

Dette materiale udgjorde ca. 100 tons. Det resterende materiale ca. 1000 tons, blev nedknust til 0-32mm stabil.

Totalentreprenør havde nu mulighed for at hente 0-32mm stabil umiddelbart uden for byggepladshegn og 

genindbygge det direkte som bundsikring mv. Dette sikrede en god arbejdsrytme uden forsinkelser. 



Scenarie med bortkørsel

Ophugning, læsning og bortskaffelse af betonrester 1100 tons af 250.-/tons 

Levering og indbygning af nyt grusfyld 1000 tons af 187,50/tons

Ialt 462.500.-

Scenarie med genindbygning

Anstilling og knusning af betonrester inkl. sold 68.000.-

Genindbygning af knust 0-32mm stabil Indeholdt i entreprisetilbud

Ialt 68.000.-

Fælles for de to scenarier er opgravning og håndtering af betonrester. Dette blev afklaret som tilbudt 

ekstraarbejde i fast pris.



Konklusion

Entreprenør holdt byggepladsen i gang kontinuerligt og har haft adgang til nedknust stabil ved pladsen. Deres 

forsinkelse består ene og alene i opgravning af hindringer i jord, resten er klaret som bygherreleverance.

Bygherre minimerede omkostninger forbundet med hindringer. Ekstraomkostning forbundet med opgravning af 

hindringer og diverse tiltag i forbindelse med nedramning af pæle. Disse ekstraarbejder havde skullet udføres 

under alle omstændigheder. 

Besparelse: 

3 tons CO2 (ved anslået 35 km kørsel af 1100 tons beton til deponi)

Ca. Kr. 400.000,- på ophugning, læsning & bortskaffelse af betonrester, samt lev. og indbygning af nyt grusfyld.

Vi har som bygherre kunnet konstatere at løsningen var bygbar og rentabel for alle parter.



Opsummering

• Vi lærer om cirkulær økonomi

• Vi er skarpere på udbudskrav

• Vi tager velovervejet risici

• Vi er bevidste om vores manøvrerum


