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Forsiden af denne rapport viser Randers by fra fugleperspektivet, hvor Gudenåen 
flyder gennem byen og symboliserer miljø og vandets vej og kredsløb.



”En bæredygtig udvikling er en udvik-
ling, som opfylder de nuværende behov, 
uden at bringe fremtidige generationers 
muligheder for at opfylde deres behov i 
fare.”
Citat fra Brundtland-kommissionens rapport “Our Common Future”, 1987



TAK TIL ALLE MEDVIRKENDE

Projektrapporten for “Big Data om materialestrømme” i Randers Kommune er skrevet med bidrag 
fra:

Jonas Junge Andersen, udviklingskonsulent i Erhverv & Udvikling, Randers Kommune, 
med ansvar for projektets gennemførsel, administration og formidling

Ingo Walterscheid, direktør i konsulentvirksomheden EPEA Aarhus ApS, 
med ansvar for projektets faglige ledelse med viden om cirkulær materialeflow og digitale forret-
ningsmodeller samt formidling

Christian Aage Lundsgaard, projektleder hos Lifstyle & Design Cluster, 
med bidrag fra undersøgelser og viden om materialedeklaration samt cirkulær materialeflow

Tenna Storgaard Zangenberg, planlægger og udvikler i Affaldskontoret, Randers Kommune, 
med bidrag fra undersøgelser og viden relateret til affald som ressourcer fra det offentlige område

Palle Topper Kristensen, senior softwareudvikler hos IT-Relation A/S, 
med ansvar for design og programmering af prototype til afprøvning af online materialebank med 
udbudsfunktion.

En stor tak til følgende personer, virksomheder og institutioner for deres velvillige deltagelse i 
BDOM-projektet og bidrag med dybtgående viden fra deres respektive virkeområder:

Thortrans Randers A/S, direktør Lars Thomas Kristensen
HS Wind / Viking Wind Energy ApS, direktør Ulrich Høgenhaven og projektchef Pia Jakobsen
Dansk Affaldsminimering ApS, direktør Kim Dalsgaard

Vuggestuen Børnehuset Gudenådalen, Tina Dam Gade
Børnehaven Stevnstrup, Tina Dam Gade
Munkholm Skole, Bjarne Kloborg 

Ekstern periodevis bidrag:
Dermapharm A/S, fabriksdirektør Peter Bogh Lindgaard
Aage Verstergaard Larsen A/S, direktør Franz Cuculiza og logistikkoordinator Tommy Jensen
MV Plast A/S, direktørerne Mogens og Michael Velling

En særlig tak også til Nanna Dreyer Nørholm fra Circle Lab / Multikant for hendes periodevise bi-
drag med indhold og struktur samt til alle de, som har hjulpet projektet på vej med stort og småt.



Indholdsfortegnelse

1 .  Indledning          6

2 .  Sammendrag (Executive Summery)     7

3.   Projektforløb          9
       Kortlægning af materialestrømme
         Kortlægning af datastrukturer
         Deklaration af materialestrømme
         Online materiale databank
         Formidling

4.   Show case - Digital pant palle af genbrugsplast       22

5.   Det endelige resultat             23

6.   Kommercielle perspektiver            25

7.   Anbefalinger til anvendelse og videreudvikling       26

       Bilagsliste               28

       Litteratur- og kildehenvisning            38

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



1.  Indledning

Projektet ”Big Data om materialestrømme” i Randers Kommune (BDOM) blev til, da Ran-
ders Kommunes affaldskontor inviterede konsulentvirksomheden EPEA Aarhus til et møde 
som følge af i fællesskab at have overværet en keynote som EPEA Internationale Umwelt-
forschung havde afholdt på DAKOFA’s årskonference i oktober 2015. Affaldskontoret i Ran-
ders Kommune havde en plan om at imødekomme kravene i regeringens ressourcestrategi 
“Danmark uden affald “fra 2013. Indlægget fra EPEA omhandlede affaldsbranchens rolle i 
den cirkulære økonomi. EPEA Aarhus pegede på mulighederne i den cirkulære økonomi og 
nævnte samtidig videreudviklingen af de kendte Cradle-to-Cradle principper og værktøjer 
for at kunne definere materialerne mere, end man har gjort hidtil, for derved at øge værdien 
af materiale gennem synliggørelsen. Da Randers Kommune ikke ejer eget affaldsforbræn-
dingsanlæg, men benytter forbrændingsanlæg andre steder, er hvert tons genbrugt materia-
le der sælges en mulig indtægt/besparelse for kommunen og dens borgere. 

Parallelt med disse drøftelser arbejder Region Midtjylland aktivt med at fremme anven
delsen af den cirkulære økonomi. Via den såkaldte kommunepulje annoncerede Region 
Midtjylland i 2015 efter operatører til projekter under overskriften ”Big Data om materiale-
strømme”. I november 2015 søgte Randers Kommune med EPEA Aarhus som faglig leder og 
projektleverandør en medfinansiering fra ”Big Data om materialestrømme”. Med deres frem-
synede indstilling havde Region Midtjylland koblet begrebsverdenen ”Big Data” sammen 
med det som mennesket til daglig selv er en del af, nemlig materialestrømme.

Med Randers Kommune som projektholder blev der godkendt en bevilling fra Region Midt-
jylland til et samlet budget på kr. 1,5 mio. og efter godkendelse fra byrådet i Randers Kom-
mune i april 2016 kunne projektet ”Big Data om materialestrømme” i Randers Kommune 
påbegyndes.

Efter et forløb med projektstart og -strukturering hen over sommeren 2016 bestod leveran-
dørkredsen til projektet ud over konsulentvirksomheden EPEA Aarhus også af netværksor-
ganisationen Lifestyle og Design Cluster og sidenhen it-virksomheden IT-Relation.  Samlet 
set et meget kompetent team af professionelle kræfter, som arbejdede sammen om udvik-
lingen af projektet sammen med Randers Kommunes Affaldskontor og Afdeling for Erhverv 
og Udvikling.
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2.  Sammendrag (Executive Summary)

Formålet med projektet har været at lave grundmodellen til en “materiale databank” (en 
central online database) med handels- og clearing house funktion, som ville kunne syn-
liggøre væsentlige materialestrømme, der løber gennem en kommune som Randers, med 
henblik på en øget lokal og regional genanvendelse. Samtidig har projektet også arbejdet på 
at styrke det lokale og regionale erhvervsliv og på sigt skabe grundlag for lokale, symbioti-
ske materialekredsløb.
Modellen bygger på inddragelse og anvendelse af eksisterende data, der findes i de forskel-
lige offentlige og private organisationer og led, som de enkelte materialestrømme passerer i 
deres livscyklus.
Et materiale, eller et produkt, kan have vidt forskellige livscyklusser. Overordnet betragtet 
vil det ideelt gennemgå følgende stadier:

Råvare > Produktion > Detailled > Anvendelse > Genvinding

Selv ved en fuldskala implementering af et færdigudviklet BDOM-koncept, som anvendes 
gennem alle led i værdikæden vil der, af forskellige årsager, stadig opstå tab i materiale-
strømmene -  f.eks. til forbrænding eller deponi som illustreret i nedenstående figur 1.  

Figur 1: Den cirkulære model med forventede tab

2.
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 Ved udformningen af modellen er der taget udgangspunkt i 4 specifikke materialestrøm-
me og hele deres livscyklus. Det er således sikret, at materialestrømmene løber gennem en 
produktionsvirksomhed, en offentlig virksomhed, et detailled og affalds-/genanvendelses-
leddet.
De enkelte aktørers datastrukturer vedrørende materialestrømmene er blevet kortlagt og 
det er blevet identificeret hvilke data, der er brugbare som udtræk til materiale databanken. 
Dette blev gennemført i tæt dialog med de deltagende testorganisationer og -virksomheder.
Det blev fra starten af bestemt, at væsentlige elementer i materialestrømmes datasæt skul-
le bestå af materialestrømmens fysiske og kemiske egenskaber som f.eks. temperatur og 
energiindhold, dets kemiske sammensætning, mængde, rådighedstidspunkt og geografi / 
lokalitet.
En central del af projektet blev at fastlægge en egnet metode til indsamling og synliggørelse 
og præsentation af data.
Som afslutning af projektet gennemførtes der en pilottest af materiale databanken med en 
materialestrøm bestående af plast fra husholdningsaffald, som blev præsenteret i show ca-
sen “digital plast pantpalle”, hvor principperne omkring digitalisering af materialestrømme 
fremvises.
I projektet anvendtes Randers Kommune som geografisk systemgrænse, men modellen 
opbygges generisk således, at den kan overføres til andre kommuner eller geografiske af-
grænsninger i Region Midtjylland. På sigt skal den kunne fungere landsdækkende og i 
princippet globalt.

Projektets mål:
• Udarbejdelse af en materiale databank til indsamling og synliggørelse af materiale-

strømme til genanvendelse i Randers Kommune og regionalt.
• Redskab til opfyldelse af målene i regeringens ressourceplan på op til 70% genanven-

delse på plast, pap, papir, metal og glas ved at indbefatte servicesektorens mål.

Projektets delmål:
• Kortlægning af kategorier af materialestrømme i Randers Kommune
• Udvælgelse af 3-4 repræsentative materialestrømme
• Kortlægning af datastrukturer for de repræsentative materialestrømme
• Fastlæggelse af omfang af deklaration på materialestrømme
• Koncept for Materiale Data Bank input og output
• Pilottest af materiale databank
• Formidling
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3.  Projektforløbet

Kortlægning af materialestrømme

Efter gennemgang af materialestrømme i Randers Kommune blev der ud fra en prioritering 
udvalgt 4 repræsentative materialestrømme som projektet skulle fokusere på; træ, papir, 
metal, plast. Disse blev valgt på baggrund af indledende interviews med virksomheder og 
institutioner.

Tabel 1 giver en oversigt 
over, hvilke væsentlige 
materialestrømme som 
virksomhederne og institu-
tionerne håndterer.

Et eksempel på det anvendte interviewskema findes under “bilag 1” sidst i dette dokument.
                                         
Kortlægningen af materialestrømmene blev udbygget i takt med udarbejdelsen af data-

Tabel 1: Materialer i virksomheder og institutioner

3.
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strukturer og varedeklarationer ved yderligere interviews med leverandører, underleveran-
dører og aftagere.

Træ
Træ blev valgt, fordi det er en råvare med mange anvendelsesmuligheder, der dog ofte gen-
anvendes på for et lavt niveau, grundet usikkerhed om materialets indhold og oprindelse.
Kategorien træ dækker et vidt spænd af forskellige træsorter, anvendelser og behandlinger. 
Det kan både være voksbehandlet egetræ i et sofabord, rå forskallingsbrædder af grantræ, 
lakerede spånplader fra køkkenskabe, limtræsbjælker, trykimprægnerede havemøbler osv.
I mange produkter indgår træ som en delkomponent i et produkt, f.eks. som sæde på en stol 
eller som ramme i en sofa.  

Når træ er udtjent i sin primære anvendelse fordeler det sig hovedsageligt til anvendelse i:
• Biobrændsel (grene og rødder)
• Affaldsforbrænding (møbler, kompositmaterialer med træ)
• Fremstilling af spånplader (ubehandlet træ)
• Deponi/specialbehandling (trykimprægneret affald)
• Kun en yderst begrænset mængde går til direkte genbrug i sin oprindelige form.

Selvom en forholdsvis stor andel af affaldstræ genanvendes, så er det på et lavt niveau også 
kaldt downcycling.

Papir
Papir er valgt, fordi det mængdemæssigt er en væsentlig råvare, og fordi det på trods af stor 
genanvendelsesgrad stadig er en stor mængde der forbrændes.
Fremstilling af papir og pap kræver energi, vand, kemikalier og fibre.  Det meste papir laves 
i dag primært af fibrene fra fyr og gran, da fibrene i disse træer er meget stærke.
Papir anvendes til en lang række forskellige formål: printerpapir, avispapir, køkkenruller og 
toiletpapir, etiketter, emballage (f.eks. til mel), bæreposer.
Papiret kan være behandlet med forskellige trykfarver, print, voks og laminater. Ofte kan 
det også være samlet med clips, tape, lim mv.

Efter primær brug fordeler papiret sig hovedsageligt til:
• Fibermateriale til nyt papir (aviser, tryksager samt printede materialer)
• Forbrænding (køkkenrulle, etiketter, fejlsorteret emballage)
• Rensningsanlæg evt. biogas (toiletpapir)

Metal
Metal er valgt, fordi metaller hører til naturens ikke-fornybare ressourcer.  I gennemsnit 
producerer en husstand 37 kg metalaffald årligt (2014, Danmarks Statistik, se tillige kildean-
givelse) Det er meget ressourcekrævende at udvinde metal som f.eks. aluminium.
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Kortlægning af datastruktur
Kortlægningen af datastrukturer beskæftiger sig med undersøgelsen af anvendte data-
strukturer i:
•    Virksomheder og offentlige institutioners strukturering af projektrelevante data
•    Organiseringen (datastrukturering)
•    Sekundært datamængde og tilgængelighed

Der er udført undersøgelser af tredjeparts-projekter, som har beskæftiget sig med anven-
delse af Big Data især fra udbydere, som leverer software til styring af forretningsprocesser 

Under kategorien hører alle typer jern og metal som sort jern, aluminium, rustfrit stål, mes-
sing, kobber mm.

Metal anvendes til mange forskellige formål: Byggematerialer, bildele, konservesdåser, søm, 
skruer, cykler, køleskabe, gryder og lign.

Efter primær brug fordeler metallet sig hovedsageligt til:
• Omsmeltning til ny anvendelse
• Forbrænding (stanniol, konserves, småelektronik, fejlsorteret emballage)
• Kun en yderst begrænset mængde går til direkte genbrug i sin oprindelige form

Plast
Plast anvendes til mange formål, f.eks. engangsemballage, poser, æsker, beholdere, plast-
flasker, husholdningsartikler, legetøj, interiør i biler, kloakrør, isoleringsmateriale omkring 
ledninger, beklædning af elektroniske apparater.
Råvaren til fremstilling af plast er først og fremmest råolie. Derudover indgår cellulose, kul, 
naturgas og salt. Der er mange tusinde forskellige plasttyper med forskellige materiale-
egenskaber.
Efter primær brug fordeler plasten sig hovedsageligt til:
• Omsmeltning til råvare til nye produkter (hård plast, pantflasker, klare folier)
• Forbrændingspellets (blandede plastprodukter)
• Affaldsforbrænding (forurenet plast, skraldeposer, emballage, kødbakker, bleer, fejlsor-

terede tekstiler)
• Deponi (PVC, fx gummistøvler, persienner og badedyr)

Plast blev valgt, fordi det er en værdifuld råvare samtidig med, at den også repræsenterer et 
stort miljømæssigt problem. Plast har desuden, grundet de mange tusinder af varianter, den 
store udfordring, at den er svær at sortere med henblik på genanvendelse på højt niveau.

11



(herunder til indkøb, produktion, forretningsintelligens og miljø). Der har været dialog med 
producenter af Big Data værktøjer, herunder Microsoft Danmark, SAP og Oracle.
For at udnytte Big Data kræves en data-analytisk tilgang og nogle specifikke værktøjer, som 
kan ”gå på opdagelse” i de givne datastrukturer og lagre. Der anvendes værktøjer, som bør 
være udformet på en visuel og intuitiv måde frem for at være generiske.
Projektet sigtede derfor efter at kunne finde gevinster i både virksomheders, institutioners 
datastrukturer- og lagre, samt også i offentlig tilgængelige data.
Kommunikationen og konvertering af data, for at give adgang til de enkelte datakilder, må 
anses for en af de basale udfordringer i projektet.
Der er gennemført interviews med virksomheder og institutioner, som har givet en supple-
rende indsigt i anvendelsen og placeringen af data i givne formater.
De gennemførte interviews har vist, at oplysninger om materialer, navnlig de i kortlægning 
af materialestrømme nævnte og valgte hovedstrømme, ofte er indlejret i oplysninger om de 
pågældende produkter.
Det har været tydeligt, at der er forskel på virksomhedernes størrelse i forhold til genere-
ring, opbevaring og anvendelse af detaljerede data om produkter og deres materialesam-
mensætning. De fleste relevante oplysninger kunne findes i virksomhedernes økonomi-
systemer og herunder i indkøbsmodulerne. Mindre virksomheder vil typisk have færre 
oplysninger om produkters indhold af materialer end større. 
Hos offentlige institutioner er der ligeledes forskelle på størrelse og tilknytningen til cen-
traladministrationen som gør sig gældende. Også her er indkøbs- og udbudsdata en vigtig 
kilde.
Samlet set kan placeringen af strukturer, data og deres formater identificeres til at høre 
hjemme i beslutningsprocessen om indkøb af produkter og de deri anvendte materialer.
Undersøgelsen i projektet har vist, at vareleverandørerne typisk sender fakturaoplysninger 
i papirform eller per e-mail (PDF) til de indkøbende virksomheder, som anvendes i oven-
nævnte datastrukturer. Nogle udveksler elektroniske handelsdokumenter. 
Såfremt virksomheden har en produktion, hvor der indgår en kvalitetsstyring (f.eks. efter 
ISO standarder), kan det forventes, at indkøb til produktion er betydelig mere veldokumen-
teret end til eget forbrug. Virksomheder uden kvalitetsstyring i produktionen vil typisk 
ikke kræve detaljerede oplysninger om produkters indlejrede materialer, da de ikke vil blive 
afkrævet en senere dokumentation.
Lignede foregår det også i de offentlige institutioner, her er det dog blevet et krav, at leve-
randøren sender en elektronisk EAN-faktura. Det vurderes, at BDOM projektets metoder har 
gode muligheder for at blive en integreret del af denne datastruktur.
Et andet område for projektets opmærksomhed er inventarfortegnelser, som ligeledes kun-
ne opbevare og efterfølgende levere en del af de ønskede oplysninger om materialer i pro-
dukter der anvendes internt. 
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Deklaration af materialestrømme
Formålet med materialedeklarationen

Materialedeklarationens primære formål er at kommunikere relevante detaljer om et givent 
materiale med henblik på at forbedre mulighederne for værdiskabelse gennem genanven-
delse af materialet.

”Genbrugsmaterialer” forbindes ofte med materialer af lavere kvalitet. Endvidere har gen-
brugte materialer ofte begrænsede funktionelle egenskaber, f.eks. “genbrugsplast”, der ofte 
kun kan bruges som fyldstof, brugte træplader, der udelukkende finder anvendelse som fyld 
i spånplader eller genbrugspapir, der ikke kan opnå samme hvide farve eller kvalitet som 
papir, der er fremstillet af nye ressourcer.

Genbrug af materialer i en lavere kvalitet, eller med nedsatte funktionelle krav, kaldes for 
”downcycling”. Dette fænomen opstår primært af to årsager:

1. Materialerne er i produktet uløseligt blandet sammen med andre materialer (f.eks. 
imprægneret eller limet træ, glasfiber-armeret plast, co-ekstruderede pakninger, lime-
de kabinetter og skærme).

2. Materialerne er ikke blandet i produktet, men blandes sammen i renovationsproces-
sen med andre materialer (f.eks. blandes rene plastfraktioner i store samlede blandin-
ger af mange forskellige plastmaterialer)

Løsningen på punkt 1 ligger i høj grad i designfasen af produktet. Gode designprincipper 
som renhed i materialer og design-for-disassembly er vigtige strategier til at komme dette 
problem til livs. Produktdesign ligger dog uden for rammerne af dette projekt. Ikke desto 
mindre kan en elektronisk materialedeklaration med fordel anvendes på blandede materi-
alefraktioner som kompositmaterialer. Se kapitel 4 for et uddybende eksempel med plast-
pant-pallen lavet af komposit-plast.

Løsningen på punkt 2 ligger i at sortere vores affald i finere og renere fraktioner. Men hvem 
er kompetent til at lave denne sortering, og hvor skal den foregå? Har vores nuværende 
renovationssystem det rigtige set-up? Er den private forbruger i stand til at sortere eksem-
pelvis de hårde og bløde polyætylen plasttyper HDPE og LDPE fra?

Det er projekts tese, at man, under fremstillingen af et produkt, elektronisk kan indlejre 
materialedetaljer i de enkelte materialer og ved produktets ”End Of Life” læse disse data og 
udnytte dem til en bedre sortering, der giver renere materialefraktioner. De renere fraktio-
ner vil skabe større værdi for samfund og virksomheder.
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Hvordan virker det?

På figur 2 vises den cirkulerende materialedeklaration. Ved indkøb af materialer, halvfabri-
kata og produkter genereres materialedata, der som oftest lagres i et ERP system (Enterpri-
se Resource Planning) som f.eks. Microsoft Navision, SAP, Oracle mfl. Disse data kan samles 
og lagres i et produkt, en delkomponent eller i et materiale. Om materialedata skal gemmes 
på produktniveau eller på materialeniveau afhænger af produktet og komponenternes 
fysiske sammensætning og størrelse. Nogle komponenter kan være for små til at rumme 
det medie, som dataene skal gemmes på (f.eks en skrue eller en møtrik). I disse tilfælde kan 
man forestille sig, at materialedata for alle delkomponenter gemmes/indlejres i et “ho-
ved-tag” på produktet. Man kan endvidere forestille sig komplicerede produkter, der består 
af tusindvis af mindre komponenter (f.eks. en bil), hvor det ville give mening at indlejre 
både materialedata og vejledningen til adskillelse på produktniveau. 

Figur 2: Den cirkulerende materialedeklaration

Når produktet når sit “End-Of-Life” bortskaffes det af brugeren på en genbrugsplads, som 
man kender det idag. Brugeren ville ikke skulle skille produkterne ad. De fleste produkter 
indeholder flere forskellige materialer og bliver ofte sorteret efter det dominerende mate-
riale - det bidrager til at materialefraktionerne sammenblandes. Denne praksis ville kunne 
fortsætte, med dette system. Herefter køres de indsamlede produkter til større recyclingsta-
tioner. Disse kan drives af private aktører eller større kommunale terminaler, der er i stand 
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til at adskille produkter, scanne deres materialedeklarationer og sortere i rene materiale-
fraktioner. Herefter uploades data om materialefraktionerne til en online materialebørs, 
hvor en producent kan opkøbe dem, ofte til lavere pris end tilsvarende jomfruelige råvarer. 
Flere detaljer vises og beskrives i bilag 2 i slutningen af rapporten

Detaljeringsgrad

I bilag 3 findes udkast til detaljeringsgrader for forskellige materialefraktioner (plast, træ, 
stål, papir). Disse oversigter skal ses som bruttolister, der forsøger at give et overblik

Figur 3: Deklarationsmodel for træ

over de mange forskellige variable, der kunne medtages i en deklaration. I praksis vil man 
dog næppe have hverken adgang til eller brug for dette omfang af information. Projektet har 
interviewet en række virksomheder i plast-, træ-, stål- og papirbranchen og den overordne-
de tendens er, at langt færre data ville være tilstrækkeligt. Dog bemærkedes det, at de data 
forskellige virksomheder efterspurgte ikke altid overlappede hinanden. Det er derfor rime-
ligt at antage, at mængden af variabler, der skal medtages i en materialedeklaration for at 
den skal skabe gennemsigtighed og dermed værdi i genanvendelsen, skal være ret betrag-
telig. Bruttolisterne udarbejdet i dette projekt viser en stor detaljeringsgrad og udgør sam-
men med mængden af variabler er en god start for at kunne tilfredsstille målsætningen.

Lidt forenklet kan man sige, at en given indkøber skal have adgang til de samme data på det 
brugte materiale som man har på et jomfrueligt materiale. En virksomhed kan derfor hjæl-
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pe sig selv, ved at lade tilstrækkeligt med relevant data følge deres produkter, for derved at 
blive sin egen råvareleverandør og dermed indgå i den cirkulære økonomi som aktiv mar-
kedsdeltager. 

Teknologier til lagring af materialeoplysninger

Tekniske medier har til formål at lagre og formidle materialedata fra produktionsvirksom-
heden til slutbrugeren og videre frem efter produktets End-of-Life. Projektet har udført en 
indledende desk research af, hvilke medier der findes på markedet. Resultatet kan ses i bi-
lag 4. Her er medtaget kendte velafprøvede teknologier som QR-kode og RFID tag, men også 
mere avancerede og fremtidsorienterede metoder som syntetisk DNA. Analysen lister forde-
le og ulemper ved hvert medie, samt beskriver udbredelsen og giver eksempler på applikati-
oner og anvendelsesmuligheder.
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Online materiale databank

For at demonstrere projektets muligheder, er der designet en prototype til en online mate-
riale databank med udbudsfunktion (se tillige grafisk oversigt i bilag 5: “Databasedesign”). 
Resultatet er en materiale databank, som har dannet kravspecifikationerne til prototypen 
på basis af projektets undersøgelsesresultater. Samtidig er materiale databanken med 
udbudsfunktion blevet til et reelt værktøj (dog stadig i en prototype version). Værktøjet vil 
kunne levere den krævede gennemsigtighed af materiales bevægelse gennem værdikæden 
og være med til at højne graden af genbrug gennem et kvalitativt, cirkulært perspektiv frem 
for en kvantitativt og lineært.   

En udbuds eller man kunne også kalde det en børsfunktionalitet, fremmer samtidig omsæt-
teligheden af materialer, når de er ved at være brugt færdige i den oprindelige værdikæde 
for derefter at kunne indgå i en ny. 
Et eksempel på en handelsplatform, som har taget nogle af projektets ideer op, er 
recycle2trade fra England (se tillige henvisning under ”kilde og litteraturhenvisninger” ne-
derst i rapporten).

Big Data og online materiale databank 
Kombinationen af Big Data og den online materiale databank er beskrevet og udformet i en 
prototype. Hensigten er at genbruge materialer i et omfang, som endnu ikke på nuværende 
tidspunkt er fysisk og kemisk mulig, men som vil bidrage til at skabe nye muligheder. Be-
grebet ”Big Data” nævnes ofte i flæng, men er uden betydning medmindre der er klar forstå-
else af, hvordan big data defineres i den enkelte sammenhæng.
Projektet har til hensigt at følge materialer i deres livscyklus, lige fra råmateriale udvinding 
til det samles til de produkter som vi omgiver os med, og indtil produktets levetid når sin 
ende og materiale adskilles for igen at kunne indgå i en ny materiale- og produktcyklus.
Der kan ikke gives noget entydigt svar på om det er fysisk eller kemisk muligt at følge ma-
terialet tilstrækkeligt detaljeret. Men eksisterende teknologier for markering og detektering 
kan allerede anvendes i dag til at tracke og trace materialer - og teknologierne forbedres 
hastigt.
Hensigten i denne deklarations- og kravbeskrivelse er at tilbyde brugerne en detaljeret 
søgning efter de materialer de måtte ønske at genbruge i en deres produktion. Gevinsten 
fremkommer ved øget interesse for genbrug eller design af nye produkter som følge af ind-
dragelse af materiale som allerede cirkulerer.
På sigt er det interessant at implementere viden eller ”intelligens” i forsøget på at fremsøge 
alternative materialer, når brugeren foretager søgninger efter materialer de ønsker at gen-
bruge.
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Med henvisning til projektets undersøgelse af datastrukturer kan det nævnes, at der allere-
de i dag er mange ubenyttede oplysninger om materialer, som:
• findes i virksomheders og offentlige institutioners IT-systemer, 
• med få justeringer, vil kunne bidrage som kilde for en transparent synliggørelse af ma-

terialer, er indlejret i produkter, som handles gennem værdikæden.

Både udbyder og aftager skal identificere sig selv i materiale databanken, og skal derfor op-
rette deres stamdata første gang systemet anvendes.
Det skal være muligt for udbydere at tilgå stamdata for materialeegenskaber, så materialer 
kan beriges med relevante oplysninger om egenskaber inden der synkroniseres til materia-
le databankens udbudsplatform og -funktion. 

På alle skærmbilleder skal det være muligt:
• at hoppe til “Velkomstbilledet” (forside), der alt efter betingelser hopper videre til andet 

relevant skærmbillede.
• at logge ud
• at hoppe til sine brugeroplysninger, så de kan redigeres
• at se sit login signatur (virksomhedsnavn)
• at se antal af ulæste nyheder.

Se tillige Bilag 6 ”Skærm-flow analyse” for en overordnet sammenhæng af skærmbilleder-
ne.
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Formidling
I løbet af projektperioden er der udarbejdet artikler, nyheder og pressemeddelelser om pro-
jektet. Markedsføringen af projektet har taget udgangspunkt i de forskellige stadier projek-
tet har befundet sig i. 
Markedsføring og omtale har i sagens natur været mest markant hen mod slutningen af 
projektet og i forbindelse med et gennemført arrangement, den 25. april 2017 på Randers 
Stadion, hvor BDOM-projektet blev præsenteret med metoder, prototype og resultater samt 
spændende indlæg fra beslægtede projekter fra ind- og udland. 
Indtil afslutning af denne projektrapport BDOM-projektet været omtalt følgende steder og 
medier:

Medie Link Dato

Randers Kommunes hjem-
meside, Randers.dk

https://erhverv.ran-
ders.dk/nyhedspor-
tal-erhverv/2016/11/
onlineboers-skal-goere-af-
fald-til-en-god-forretning/

9. november 2016

Randers Kommunes er-
hvervsnyhedsbrev

https://erhverv.ran-
ders.dk/nyhedspor-
tal-erhverv/2016/11/
onlineboers-skal-goere-af-
fald-til-en-god-forretning/

9. november 2016

Din Avis Randers http://dinavis.dk/nyhe-
der/2016/02/24/bedre-data-
brug-skal-stoette-groen-om-
stilling/

24. februar 2017

CSR.dk http://csr.dk/big-data-i-
gr%C3%B8n-omstilling

25. februar 2017

Erhverv Randers https://erhvervranders.nem-
tilmeld.dk/170/

14. april 2017

Dakofa https://dakofa.dk/element/
big-data-om-materialestro-
emme-integration-i-almin-
deligt-anvendte-it-systmeer/

18. april 2017
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... forts.

Plastindustrien.dk http://plast.dk/2017/04/
livedemonstration-projek-
tet-big-data-materialestro-
emme/

23. april 2017

Dansk Materiale Netværk http://www.dmn-net.com/
da/dansk-materiale-netva-
erk/arrangementer/Big-Da-
ta-om-materialestroemme

23. april 2017

Life Style & Design Clusters 
hjemmeside

http://ldcluster.com/ambiti-
oest-data-projekt-revolutio-
nere-maaden-vi-sorterer-vo-
res-affald/

24. april 2017

EPEA Aarhus’ hjemmeside, 
Craddletocraddle.dk

http://www.cradletocradle.
dk/

24. april 2017

Randers Amtsavis http://amtsavisen.dk/
randers/Affald-skal-kom-
me-Randers-til-gode/arti-
kel/337329

25. april 2017

Region Midtjyllands hjem-
meside

http://www.rm.dk/om-os/ak-
tuelt/nyheder/nyheder-2017/
maj-17/midtjylland-forvand-
ler-plastikaffald-til-vardi-
fuld-ressource/

3. maj 2017

Metal Supply - Plastforum http://www.metal-supply.
dk/article/view/457520/big_
data_forvandler_plastikaf-
fald_til_vaerdifuld_ressour-
ce

5. maj 2017

CSR.dk http://csr.dk/big-data-gør-af-
fald-til-ressource

15. maj 2017

ISCR.dk http://iscr.dk/index.php/
nyheder/45-hs-wind-big-da-
ta-om-materialestromme
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Herudover har de udarbejdede artikler været delt flittigt på LinkedIn for at komme så bredt 
ud til den projektets faglig interesserede og offentligheden som muligt. 
Således har projektansvarlige i Randers Kommune, projektpartner og -leverandørkredsen 
og andre interessenter delt og liket artikler og nyheder om projektet. F.eks.  har interessere-
de organisationer som NGO’en Gate21 og industrinetværket Industry Smart Center Randers 
aktivt markedsført projektet via LinkedIn.  

Foruden den specifikke omtale og markedsføring af BDOM-projektet, er der også taget en 
række billeder i løbet af projektet. Disse billeder er vedlagt nærværende rapport som 
bilag 8. 
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4.    Show case: Digital pant palle af genbrugsplast
Med henblik på praktisk eksemplificering og demonstration af projektets løsning, blev ca-
sen “den digitale plast-pantpalle” udvalgt, som en af de deltagende virksomheder er i gang 
med at udvikle i et sideløbende projekt. 

Show casen viser de basale trin fra produktet (her plastemballager) indkøbt af en privat 
husholdning - typisk i et supermarked. 

Dernæst indsamling via den kommunale renovationsaktør og en partner som oparbejder de 
rensede plastfraktioner. En plastproducent støber med dette genbrugsmateriale en helt ny 
plastpalle ud af husholdningsaffaldet og registrerer materiale og produkt i BDOM projektets 
online data bank. 

Logistik- og servicevirksomheden digitaliserer plast-pantpallen med en RFID (Radio Fre-
quency ID) så plast-pantpallen bliver i stand til at “kommunikere” med omverdenen om, 1) 
hvor ofte den er anvendt, 2) om den har været vasket og desinficeret, 3) hvem der ejer pal-
len. Herudover tillader RFID-teknologien, at man automatisk kan identificere brugeren og 
afregne brugeren for anvendelsen.

Efter ca. 11 anvendelses-cyklusser skal plast-pantpallen oparbejdes og kan derefter igen 
starte et nyt liv som pantpalle eller et helt andet, og materialemæssigt relevant, produkt.

RFID 
PALLET

Logistic & Services

Randers Kommune

Private husholdninger

Plastgenbrug Sprøjtestøbning

Service: Pallevask

New 
RFID pallet

RFID 
PALLET

Granulering

© EPEA Aarhus ApS - 2017

11 cycles

Plastik ressourcer

BDOM - show case - digital plast pantpalle
Private husholdninger
Kommunen
Plastgenbrug og produktion
Logistic & Services

4.
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.      Det endelige resultat
Der kan opstilles effektkæder på flere forskellige niveauer med det formål at vise projektets 
interventionslogik, rationale og fremtidige potentiale. 

Nedenfor ses en effektkæde for projektet som helhed. Her vises, hvordan projektets logik og 
virkning, helt fra arbejdspakke-niveau til samfundseffekt, kan anskues. 

Effektkæden illustrerer de forskellige trin som kræves for at opnå det ultimative mål: Styr-
ket kommunal/regional konkurrenceevne. Der skelnes mellem den kortsigtede og langsig-
tede effekt. På denne måde kan projektets formål opdeles i mere praksisnære “delmål”, som 
efterfølgende kan forfølges i nye initiativer og projekter. 

Der kan imidlertid også fremsættes en effektkæde som udelukkende forholder sig til enkel-
te aktivitetspakker i projektet og mål, der er opnået inden for projektets levetid. Nedenfor 
ses eksempelvis en effektkæde for aktivitetspakken “materialedeklaration”:

5.
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På samme måde kan der opstilles effektkæde med udgangspunkt i modning af den udvikle-
de online materiale databank. Dette kan være interessant med henblik på at kortlægge evt. 
næste skridt i processen med at markedsmodne BDOM modellens metode. I nedenstående 
effektkæde er der taget udgangspunkt i markedsmodning af online databanken. Effektkæ-
den illustrerer, hvordan man kommer fra den online databank til konkret og vedvarende 
virksomhedseffekt:
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6.     Kommercielle perspektiver

Figur 4: Det økonomiske flow i BDOM

I figur 4 beskrives det økonomiske flow, som systemet ville kunne understøtte. Det vurderes, 
at alle implicerede interessenter kan få en økonomisk gevinst ud af systemet. En kvantifi-
cering af gevinsten vil kunne foretages, når de første projekter omsættes. Forarbejdnings-
virksomheden og producenten kan producere deres varer af genbrugte råvarer, der i mange 
tilfælde vil kunne fås til en lavere pris. Forbrugeren kan modtage en pant, når varen afleve-
res korrekt til genbrugspladsen. Genbrugspladsen vil kunne sælge grovsorterede materia-
lefraktioner til recycleren, der igen tjener penge ved at sælge de rene materialefraktioner til 

producent og forarbejdningsvirksomheden via materiale databankens udbudsfunktion.

Det vil endvidere være interessant at kigge på, via hvilket medie de økonomiske transaktio-
ner kan foregå. Man kan med fordel indtænke digitale/automatiske betalingssystemer som 
Block Chain (og bitcoins), hvor panten er indlejret produktet/materialet og registreres og 
overføres, hver gang produktet scannes. Forbrugeren får eksempelvis automatisk sin pant 
tilbage, plus f.eks. en økonomisk “belønning”, når produktet afleveres korrekt på genbrugs-
pladsen. På denne måde vil økonomiske incitamenter anspore den rette adfærd. 

6.
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7.     Anbefalinger til anvendelse og videreudvikling
Dette projekt har primært haft fokus på at udvikle idéer og visioner vedrørende anvendelse 
af data til at forbedre genanvendelsen af materialer. Projektet har søgt at kortlægge emnet 
så bredt som muligt og derigennem danne et fundament, der kan bygges videre på i kom-
mende projekter eller initiativer. 

Projektet mener, at idéerne ville kunne finde anvendelse på vidt forskellige niveauer, og at 
det er vigtigt at kunne skelne imellem disse.

1. Afgrænsede systemer: Lukkede loops

Systemet ville kunne finde anvendelse i mindre afgrænsede loops, der enten kunne være 
åbne eller lukkede. Med lukkede loops forstås specifikke materialer, der cirkuleres i det 
samme loop og de samme produkter igen og igen. Et godt eksempel på dette i praksis er 
Dutch Awearness i Nijmegen, Holland, der cirkulerer arbejdstøj i polyester i et lukket loop. 
Det fysisk samme materiale bliver til det samme produkt igen og igen.
De fleste lukkede loops, bør dog have en vis åbenhed, da der ind imellem er behov for til-
føjelse af nye materialer. Dette kan forårsages af kapacitetsbehov, men kan også skyldes 
manglende renhed af det cirkulerede materiale. Et godt eksempel er plast-pantpallen, som 
blev præsenteret ved projektets afslutningsevent 25. april 2017 i Randers. Pallen produceres 
af genbrugsplast, der cirkuleres i et lukket loop. Ind imellem bliver man dog nødt til at tilfø-
re nyt genbrugsplast for at sikre kvaliteten af råvaren. 
Som et billede på renheden af materialestrømmen kan man forestille sig en spand til gulv-
vask. Vandet er rent til at starte med, men i takt med, at gulvkluden skylles og vrides op 
(pallerne returnerer fra brug, smeltes om og genstøbes), bliver vandet (materiale-blandin-
gen) mere og mere uren. Derfor tilføres rent vand (nyt genbrugsplast), der forbedrer renhe-
den af den samlede masse. 

2. Uafgrænsede systemer: Åbne loops

Systemet kan dog også tænkes ind i større sammenhænge, som det også er beskrevet i 
dette projekt. Man har forestillet sig en kommune, en region eller et land, der vedtager at 
igangsætte systemet. Der vil være en indkøringsperiode, hvor en række forberedelser skal 
finde sted:
• Offentlige udbud skal tilrettes, så taggede / deklarerede produkter efterspørges
• Producenter skal begynde mærkningen af produkter og materialer
• Materialebørsen skal udvikles og startes op
• Recycling-centraler skal sætte sig i stand til at identificere (scanne) produkter og ma-

terialer ud fra tags eller koder og de skal være istand til at sortere det taggede materiale 
fra i rene fraktioner.

7.
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Der kan med fordel opbygges et økonomisk system, der formidler værdien af materialet 
rundt i loopet (block chain, pant, bitcoins eller lign.). 

Det mindre og afgrænsede system er relativt simpelt og ville kunne startes op af et min-
dre konsortium af interessenter; en producent af produktet, en transportvirksomhed, en 
rengøringsvirksomhed (f.eks. kassevasker), en IT virksomhed og en “adskillelses og sorte-
rings”-virksomhed (recycler).

Det større system kræver bred politisk opbakning og langt større investeringer. Det ville 
involvere mange flere producenter af forskellige varer, og chip-teknologien skal udvikles og 
tilpasses mange flere produkter. Hele materialestrømmen, indeholdende både taggede og 
ikke taggede produkter, vil skulle flyde igennem store recycling-centraler, hvor de værdiful-
de materialer sorteres fra.

I det fremtidige arbejde med dette område bør man skelne klart mellem de forskellige ni-
veauer visionen kan implementeres på, da både indsats og potentiale formodes at ville 
variere ganske betragteligt.
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Bilagsliste

Bilag 1: Eksempel på interviewskema for undersøgelse af datastrukturer
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Bilag 2: Materiale-deklarationens kredsløb

Grafen viser, hvordan materiale-deklarationen skabes, følger produktet og i sidste ende muliggør upcycling af 
materialer:

1. Rå-materialer som træ, jern og olie udvindes og data om råmaterialerne opsamles i ERP system

2. Materialerne forarbejdes videre til råvarer som stål, plast og træplader og  yderligere data formidles i ERP 
system

3. Råvarerne anvendes til fremstillingen af produkter. Producenten opsamler materiale-data fra ERP system 
og fra egen produktion. Disse data lagres enten i hele produktet eller i de enkelte materialer specifikt. Disse 
data gemmes i et ”tag” der påføres produktet (for forskellige typer af medier se bilag 3)

4. Produktet bruges og genbruges og repareres måske flere gange

5. Produktet bortskaffes på en renovationsplads og transporteres til et recycling-firma

6. Recycling-firmaet læser data fra produktets tag og anvender disse data til at adskille og sortere produktet 
i rene materiale-fraktioner

7. De rene materialefraktioner synliggøres i en online materialebørs, hvor forarbejdningsvirksomheder og 
producenter kan søge dem frem og indkøbe dem til videre produktion.
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Bilag 3: Materialedeklaration, oversigter pr. materiale
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Bilag 4: Analyse af forskellige teknologier til lagring af materialeoplysninger
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Bilag 5: Databasedesign
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Bilag 6: Skærm flow analyse
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Resultatkrav 1.1
Synliggørelse af mulig-
heder for øget genan-
vendelse 

Øget gennemsigtighed ved entydig deklaration øger viden om kvalitet i materiale
strømmen og frisætter dermed værdier som igen skaber markeder og afsætning.

Resultatkrav 1.2
Øget genanvendelse på 
flere materialestrømme

Ved at definere regler, synliggørelse og kommunikation omkring materialer på 
tværs af alle strømme, skabes metoder som dækker over materialer, som "flyder" 
på tværs af brancher og dermed har hele verden som udbredelse. "Større markeds-
udbredelse på tværs af sektorer og geografi - øger genanvendelsen" (Vi bevæger os 
dagligt mere og mere ind i en verden af deleøkonomi - at dele materiale effektivt 
vil blive en afgørende faktor for ikke blot vores generation, men især for de som 
følger efter, i takt med verdens befolkningsudvikling. Randers Kommune kan blive 
et "living lab" for udbredelsen af BDOM metoden i den cirkulære økonomi. Som 
Bornholm og Samsø er på energiområdet herhjemme.

Resultatkrav 1.3
Kobling til parallelle 
projekter

Man kunne her nævne Big Data om materialestrømme på byggeområdet (Ski-
ve-projektet), men mindst lige så interessant er RM's Rethink Business projektet 
"Fokuseret Værdikædesamarbejde", hvor virksomheder og deres underleverandø-
rer i værdikæden arbejder sammen om nye bæredygtige / cirkulære forretnings-
modeller. DI har i en undersøgelse  skrevet, at materiale udgør 40% af kostprisen 
for produktion af fysiske produkter i Danmark.

Resultatkrav 1.4
Fastholde arbejdsplad-
ser

Ved hjælp af metoderne udviklet i projektet og en bred anvendelse selv på lokalt 
område vil arbejdspladser vil generelt kunne fastholdes. Besparelser på materi-
ale / råmaterialeområdet, som ifl. Dansk Industri udgør ca. 40% af produktionens 
kostpris, vil kunne forbedre effektiviteten og dermed styrke konkurrenceevnen for 
produktionen af fysiske produkter.

Resultatkrav 1.5
Tiltrækning/ oprettelse 
af flere virksomheder

Det er for tideligt at tale om tiltrækning af nye virksomheder eller oprettelse af nye, 
men projektets show case omkring den ”digitale plast pant-palle” står overfor en 
udvikling, som kan føre til en nyetablering af en servicevirksomhed, som skal ud-
byde den digitale plast pant-palle som en tjeneste og dermed skabe arbejdspladser.

Resultatkrav 1.6
Redskaber til opfyldelse 
af regeringens ressour-
ceplan på op til 70% 
genanvendelse

Metoder til deklarering af affaldsstrømme gennem lokal involvering af erhvervsliv 
og de offentlige institutioner kan bidrage til at opnå regeringens krav i ressource-
planen.

Resultatkrav 2.4
Arbejdspakke 4 Metodenanvendelse i materiale databanken (som er en tidlig prototype) er blevet 

simuleret med fiktive data. Testen har vist, at materialebørsen fungerer i det tidlige 
stadie og vil kunne videreudvikles ifølge kravspecifikationen (se bilag).

Resultatkrav 2.5
Arbejdspakke 5 Slutafrapportering med erfaringer og læringspunkter samt udbredelse via artikler 

og medieomtale – jf. øvrige resultatkrav til afrapporteringen.
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Bilag 8: Billeder fra BDOM-arrangement den 25. april 2017 på Randers Stadion
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Litteratur- og kildehenvisning
Skive-projekt, Gen Byg Data, handler om at sammenkoble og aktivere de allerede eksisteren-
de data om materialerne og forsøge at gøre dem tilgængelige for virksomheder på nye må-
der. http://www.energibyenskive.dk/projekter/gen-byg-data/
Gen Byg Data – powerpoints: http://www.energibyenskive.dk/projekter/gen-byg-data/gen-
byg-data-power-points/

Kunststoff Web – tysk plastråvarebørs: https://rohstoffe.kunststoffweb.de/browse.html
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Prepared for Ministry of the Economy Grand Duchy of Luxembourg, prepared by EPEA Inter-
nationale Umweltforschung and Returnity Partners, 2015 - http://www.innovation.public.lu/
en/brochures-rapports/e/ecomie-circulaire/index.html

Dutch Awearness, artikel fra Sourcing Journal, sporing / identifikation af arbejdsbeklædning 
i closed loop, 2016 https://sourcingjournalonline.com/dutch-awearness-introduces-sup-
ply-chain-traceability-tool/#

United Nations Global Pulse - Harnessing big data for development and humanitarian action 
http://www.unglobalpulse.org/projects/BigDataforDevelopment

World Economic Forum, Davos 2012, Big Data, Big Impact: New Possibilities for International 
Development. https://www.slideshare.net/unglobalpulse/big-data-big-impact-world-econo-
mic-forum

Danmarks Statistik
Jern og metal inkl. emballage 
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38

http://www.energibyenskive.dk/projekter/gen-byg-data/
http://www.energibyenskive.dk/projekter/gen-byg-data/gen-byg-data-power-points/
http://www.energibyenskive.dk/projekter/gen-byg-data/gen-byg-data-power-points/
https://rohstoffe.kunststoffweb.de/browse.html
http://www.recycle2trade.com/
http://www.innovation.public.lu/en/brochures-rapports/e/ecomie-circulaire/index.htm
http://www.innovation.public.lu/en/brochures-rapports/e/ecomie-circulaire/index.htm
https://sourcingjournalonline.com/dutch-awearness-introduces-supply-chain-traceability-tool/# 
https://sourcingjournalonline.com/dutch-awearness-introduces-supply-chain-traceability-tool/# 
http://www.unglobalpulse.org/projects/BigDataforDevelopment
https://www.slideshare.net/unglobalpulse/big-data-big-impact-world-economic-forum 
https://www.slideshare.net/unglobalpulse/big-data-big-impact-world-economic-forum 
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/geografi-miljoe-og-energi/groent-nationalregnskab/materialer-og-affald
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/geografi-miljoe-og-energi/groent-nationalregnskab/materialer-og-affald
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=FAM55N&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cfsearch
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=FAM55N&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cfsearch


Layout og design: EcoFITT Aps
Billeder for- og bagside: Randers Kommune


