


Nedbrydning og genanvendelse
Natur & Miljøkonferencen

28-05-2019



Præsentation

Richard Kristensen

Kvalitets- og miljøchef

Civilingeniør

21243608

r.kristensen@kingo.biz

Kort om Kingo Karlsen A/S

• Startet i 1955

• Ca. 200 ansatte

• Omsætning ca. 300 mio/år

• Nedrivning og miljøsanering

Andre forretningsområder:

• Kingo Recycling A/S

• Jordrens og genanvendelse

• Kingo Unika - genbrugsportal

• Partisalg - genbrugsportal

• Bango A/S - Genbrugsbyggemarked



2 budskaber fra nedriveren

• Cirkulær økonomi er ikke et nyt begreb
• Der eksisterer etablerede markeder, der baserer sig på cirkulær 

økonomi

• Cirkulær økonomi kræver et behov for brugte materialer
• Ressourceknaphed bliver motoren i cirkulær økonomi



Nedbrydning historisk set

1955
• Manuelt fysisk hårdt arbejde

• Ringe sikkerhed – nedstyrtningsfare

• Ingen kendskab til farlige stoffer

• Høje materialepriser

• Lave lønomkostninger

• Lav effektivitet

• Cirkulær økonomi

2019
• Maskiner udfører det hårde arbejde

• Maskinfører i førerkabine uden for risiko

• Kraner, lifte og løfteudstyr

• Fjernstyrede nedbrydningsrobotter 
• Operatør uden for risikozone

• Miljøsaneringer af farlige stoffer

• Høje lønomkostninger

• Lave materialepriser

• Høj effektivitet

• Cirkulær økonomi elle bare cirkulær?



Nedbrydning historisk set

1955 2019

Kr. Materialepriser Lønomkostninger



Genbrug og genanvendelse

Genanvendelse/Downcycling

• Vi bruger materialerne fra et produkt til at lave et nyt. Det 
nye produkt er ikke så værdifuldt som det oprindelige.

• Vi knuser en betonvæg og bruger den i en vej, som 
erstatning for stabilgrus.

• Veletableret økonomisk marked for genanvendelse af 
nedknust beton, tegl og asfalt

• Erstatter jomfruelige ressourcer og råstoffer

• Knust beton bruges som tilslag i nyt beton

• Men ændrer ikke på forbruget af jomfruelige 
råstoffer

• Der er ikke et etableret marked



Genbrug og genanvendelse

Genbrug/Recycling

• Vi bruger de samme materialer til det samme 
formål mere end én gang

• En mursten renses og bruges igen i et nyt hus

• Murstensfelter udskæres og indstøbes i et nyt hus

• Et vindue udtages og isættes et andet sted

Murstensfelter leveret til Ressurcerækkerne på Amager



Genbrug og genanvendelse

Upcycling

• Vi bruger et produkt i en ny sammenhæng, hvor 
det nye produkt har en højere værdi end det 
oprindelige.

• Brugte europapaller kan ombygges til 
funktionelle møbler.



Genbrug og genanvendelse

Hvor meget genanvendes?

NMK-96 foreskriver at minimum 80% af materialer skal genanvendes, og maksimalt 5% må sendes til 
deponi (losseplads).

Hos Kingo har vi registreret følgende i perioden 2015 - 2018

Fratrukket vores eget totale energiforbrug giver det en CO2 besparelse på ca. 25.000 tons pr år

År
Genanvendelse 

%
Forbrænding 

%
Deponi 

%
Fyldplads 

%
Special-

behandling %

2015 95,5 0,9 3,4 0 < 1
2016 95,2 1,5 3,1 0 < 1
2017 96,8 0,5 2,4 0 < 1
2018 96,0 1,3 2,5 0 < 1



Udfordring med cirkulær økonomi

• Der skal være økonomi i det for alle parter

• Det betyder at der skal være efterspørgsel på direkte genbrug

• Det er ikke nok at bygherren og entreprenøren synes at det er en god ide

• Der skal være et marked ellers virker det ikke

• Materialerne skal være rene og fri for miljøfarlige stoffer

• Brodne kar i branchen udfordrer troværdigheden

• Nedbrydning til genbrug er dyrere end traditionel nedrivning

• Brugte byggematerialer skal overholde byggevareforordningen



Case: Genbrug af mursten

• Folkeskole

• Opført i 1949

• Grundplan 3500 m2

• Ca. 10.000 etagemeter

• 250 tons brugte mursten leveret til genbrug på et projekt på Frederiksberg



Case: Genbrug af mursten

Traditionel nedbrydning:

• Gravemaskine med sortergrab vælter væggene og læsser brokker i container

• I visse tilfælde benyttes brokker til at skabe højde for gravemaskine.

Nedbrydning ved genbrug af mursten:

• Nænsomt maskinarbejde, sortering og læsning

• Mere manuelt nedbrydningsarbejde

• Større maskiner til at nå i højden



Case: Genbrug af mursten

• Bygherre havde et ønske om genbrug af mursten

• Besparelse i projektet førte til traditionel nedrivningsløsning

• Efterspørgsel på mursten fra et projekt på Frederiksberg resulterede alligevel i genbrug

Konklusion

Cirkulær økonomi kræver efterspørgsel på varerne

Først når der opstår ressourcemangel kommer der økonomi i cirkulationen



Hvordan øger vi genbruget?

• Vi har brug for mere tid til at projektere nedrivningerne

• Det omfatter tid til at kortlægge og afsætte genbrugelige 
ressourcer og materialer før nedrivningen 

• Net-auktioner og loppemarkeder på projekterne

• Silkeborg gamle stadion gav en ekstra omsætning på 200 tkr

• På de nedlagte hospitaler i Aarhus har vi sammen med 
bygherre lavet loppemarked og net-auktioner med stor 
succes.

• Men der skal være tid til det

www.kingounika.dk


