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RFiD-chip indstøbt i et betonelement 

De materialer, der i dag ender som bygge- og 
anlægsaffald er ikke automatisk sekundære ressourcer. 
I den lineære model bygger man med nye velbeskrevne 
materialer og metoder, og i princippet er alle oplysninger 
tilgængelige om materialerne, lige fra de anvendte 
råstoffer og produktionsprocesser til egenskaber og 
hvordan materialerne skal og må bruges. For sekundære 
materialer - materialer, der har været brugt mindst en 
gang før - er ingen af disse oplysninger tilgængelige. 

Overlevering af viden
I bygningspas kan vi overlevere en beskrivelse af, 
hvad materialerne indeholder og deres egenskaber 
på det tidspunkt, de første gang tages i brug. Men 
egenskaberne ændrer sig over tid. Det er nødvendigt at 
kende de aktuelle ændringer i materialeegenskaber på 
det tidspunkt, den sekundære ressource skal vurderes 
til ny anvendelse. 

Digitalt materialepas
Et ambitiøst mål kan være, at der i tillæg til bygningspas 
opbygges et generisk, digitalt værktøj, som har til 
formål at kortlægge egenskaberne for et specifikt 
sekundært materiale til et givet tidspunkt. Værktøjet skal 
danne baggrund for ny standardisering og regulering 

i forhold til sekundære materialer og skal bygges op 
med fundament i både grundfaglig viden og erfaring. 
Udviklingen går stærkt inden for sensorteknologi, 
dataindsamling og databehandling. Der skal arbejdes 
på to hovedfronter. De ydre påvirkninger af materialerne 
skal kunne dokumenteres over tid, og der skal udvikles 
censorer samt ikke-destruktive metoder til løbende 
vurdering af materialeegenskaber. Oplysninger om de 
ydre påvirkninger lægges ind i alle bygningspas. De 
konkrete oplysninger i bygningspasset er indgangen 
til at anvende det digitale værktøj til forudsigelse af 
egenskaber for de sekundære ressourcer i en specifik 
sag. 

Optimering af materialer
For at få optimalt udbytte af det generiske værktøj 
skal ambitionsniveauet være højt. I tillæg til at være et 
vurderingsværktøj, skal værktøjet også kunne anvendes 
innovativt som virtuelt laboratorium til understøttelse 
af materialeudvikling og optimering af nye såvel som 
sekundære materialer. På den måde vil værktøjet for 
alvor støtte op om den cirkulære tankegang, idet det 
bliver muligt at udvikle og vælge materialer, som kan 
anvendes gennem flere brugsfaser uden downcycling.

Bygningspas er et vigtigt skridt mod at blive bedre til at udnytte 
materialer, som har været brugt før. Men byggematerialernes egenskaber 
ændrer sig under brug, og viden om ændringerne er altafgørende for at 
kunne vurdere materialernes kvalitet og optimale anvendelse.
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