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Bæredygtighed kan diskuteres rigtig længe, men for beton 
er det primært CO2 emissioner der styrer diskussionen

…i forhold til 2019 niveau
www.baeredygtigbeton.dk

Roadmap udgivet i 
2020 indeholder 
35 tiltag, der skal 
arbejde imod 
markante CO2 
reduktioner i hele 
værdikæden



Erstat en del af cementen med                       Anvend CO2 neutrale brændsler.
andre materialer såsom flyveaske.                  Optimer cementforbrændingen.
Proces CO2 opsuges igen i brugsfasen.          Udnyt restvarme fra ovne. 

CO2 fangst er nødvendig for at gøre cementproduktionen neutral

1 ton cement udleder typisk mellem 700 og 1000 kg CO2e,
når kridt, sand og ler brændes ved 1500 C

Kilde: Aalborg Portland, Roadmap
for Bæredygtig Cementproduktion 
i Danmark, 2020



Hvad er udgangspunktet i Danmark?

www.baeredygtigbeton.dk

Baseline, fase A1-A3:

2019 produktionsdata

10 mio. tons, hvoraf 
fabriksbeton står for 
halvdelen, elementer 
står for 20% og 
belægningsprodukter 
står for 20%

Svarer til i alt ca. 1,5 mio. 
tons CO2e pr. år



Perspektiv, 1,5 mio. tons skal ses i forhold til et 
forbrugsbaseret CO2e aftryk på ca. 61 mio. tons

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Officiel vurdering af Danmarks globale klimaaftryk, 30-04-2021



Nye tider for byggeriet…

Branchefællesskabet Dansk Beton har siden 2020 udgivet branche-EPD’er for mange 
forskellige betonprodukter og de enkelte producenter er i gang med at udarbejde deres egne.

www.baeredygtigbeton.dk og   www.epddanmark.dk

• Den frivillige bæredygtighedsklasse har eksisteret siden 2020

• DGNB og andre mærkningsordninger stiller krav om LCA og EPD’er og øget fokus på 

bæredygtighed i bred forstand

• Fra 2023 skal byggeri over 1000 m2 indeholde LCA og maksimalt have et CO2 aftryk 

på 12 kg CO2e/m2/år (produktion, brugsfase, end-of-life) fordelt over 50 år

http://www.baeredygtigbeton.dk/
http://www.epddanmark.dk/


Hvad er CO2 aftrykket 
for en m3 beton?

www.baeredygtigbeton.dk - www.epddanmark.dk - InfraLCA, Vejdirektoratet  - www.unicon.dk

Afhænger stærkt af 
betonens kvalitet.

Cementen er ansvarlig 
for omkring 90% af 
aftrykket.

Nye cementtyper med 
lavere CO2 aftryk på vej. 

http://www.baeredygtigbeton.dk/
http://www.epddanmark.dk/
http://www.unicon.dk/


3D-betonprint er blevet 
udviklet på TI siden 2016

• Materiale-
sammensætning

• Friske egenskaber 
(reologi) 

• Tilslags-størrelse

• Tilsætningsstoffer 
(retarder, accelerator, 
plastificering)

• CO2 reduktioner

Betonen ekstruderes lagvis igennem dysen



3DCP

• Find publikationer 

og referencer på

vores hjemmeside

• www.teknologisk.dkkere



Store fremskridt i 3D-betonprint igennem F&U

• 3D-printet byggeri, 2016-2018 (Uddannelses- og Forskningsministeriet) 

Udvikling af 3D-mørtelprint via robotteknologi

• N3XTCON, 2019-2023 (Innovationsfonden + 10 virksomheder/universiteter); Udvikling af 

industrielt opskaleret 3D-betonprint, herunder armeringsløsninger og 

betonsammensætninger med minimeret CO2-aftryk

• Udviklingsprojekt om et betonhus i Fredericia, 2021-2023 (Realdania + 5 virksomheder) 

Udvikling af betonkonstruktioner med minimalt CO2-aftryk bl.a. ved anvendelse af 3D-betonprint. 



3D-betonprint – vigtige egenskaber 

Pumpbarhed Ekstruderingsproces Bygbarhed og armering           Vedhæftning



Hvilke fordele har 3DCP ift. konventionel beton?
• Større frihed i formgivningen – både geometri og overflade. Formgivning koster ikke ekstra (modsat 

konventionel støbning).

• Optimerede konstruktioner med minimalt materialeforbrug. Kun materiale, dér hvor det gør gavn.

• Reducerede ressourcer til fremstillingen af støbeform/forskalling

• Bedre arbejdsmiljø og øget produktivitet og kvalitet vha. automatisering og digitalisering

Kilde: Ghent University



Hvad bygges der med 3D-print?

• Særligt fremstilling af vægge/facader og søjler, hvor konstruktionerne primært skal optage tryk

Kilde: Ghent University

Case study projects. (a) Dermis project elements, (b) Reception Centre Nanjing, (c) Holstebro House (credit: COBOD International), (d) Dubai Office (credit: Apis Cor), (e) Beckum House, (f) B-Hut, (g) Milestone House (photo: Bart van Overbeeke), (h) Striatus Bridge. 



Vurdering af 3DCP ift. CO2 aftryk og bæredygtighed

• Ny artikel publiceret i den Amerikanske Betonforenings månedlige magasin

• Concrete International, ACI, April 2022

• Udvalgte resultater er gengivet

i det følgende



Fra mørtel til beton

• Anvendelse af største stenstørrelse 

8 mm fremfor 0,5 mm medfører en 

markant reduktion i cementindholdet, 

hvilket kan reducere CO2 aftrykket 

med 50-60%



Effekt af grøn cement med lavt CO2 aftryk

• Den nye FutureCem giver 

yderligere 15-20% 

reduktion 

• Ligger på niveau med de 

konventionelle betoner

med FutureCem



Der er altså muligheder og potentiale, men…

Hvilke udfordringer findes der?



Armering af 3DCP er en 
åbenlys udfordring

• Konventionelle
stænger i stål

• Forankring og 
omstøbning

• Dæklagskrav

• Fibre iblandet 
betonen



Armering af 3DCP er en 
åbenlys udfordring

Armeringsstrategier i 
forbindelse med 3D-betonprint:

• 1) Omslutning ved at printe 
udenom traditionel armering, 

• 2) Print af forskalling og 
traditionel armerings-og 
udstøbningstrategi, 

• 3) Efterspænding af printede 
konstruktioner, 

• 4) Horisontal armering tilføjes 
i printprocessen, 

• 5) Fiberarmering hvor fibre 
iblandes i betonmix.



Designgrundlag og erfaringer er baseret på 
konventionel beton

• Eurocode 2 indeholder regneregler baseret på tradition og erfaringer, hvor 

beton omstøber armering fuldstændigt – ofte vha. vibrering.

• Udførelse af ”curing” (efterbehandling og udtørringsbeskyttelse) af betonen er 

vanskelig, når der ikke er nogen form.

• …



Afslutning – Kan 3D-print gøre betonbyggeri mere 
bæredygtigt?

• Ja, hvis man sikrer sig følgende grundregler…

• Anvend cement med lavt CO2 aftryk og kombiner med alternative bindere

• Optimer betonsammensætning mht. cement og tilslag – brug beton med sten 

og ikke kun mørtel

• Optimer konstruktionen – byg mere med mindre ressourceforbrug – og 

placer materialerne der hvor de gør mest gavn



Spørgsmål ?


