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SDG 12: Ansvarligt  
forbrug og produktion

Delmål 12.4: Inden 2020 
skal der opnås en miljømæs-
sig forsvarlig håndtering af 
kemikalier og affald i hele 
deres livscyklus, i overens-
stemmelse med de aftalte 
internationale rammebetingelser, og deres 
udledning i luft, vand og jord skal væsentligt 
reduceres for at mindske deres negative ind-
virkninger på menneskers sundhed og miljøet.

Hvert år bortskaffes millioner af liter olie, 
som sagtens kunne renses og genanvendes

Hydraulikolien i industrimaskiner er en af verdens usynlige miljøsyndere. 
Hvert år sendes millioner af liter olie nemlig ud i affaldssystemet, fordi det  

er svært at rense. Det vil danske Bramidan lave om på.

Industrimaskiner, flyvemaskiner, biler, skibe, vindmøller, løfteudstyr og affaldssystemer. 
Overalt hvor der er bevægelse, findes såkaldte hydrauliske komponenter. Inden i dem 
løber en særlig hydraulikolie, der både overfører kraft og hæmmer slitage. Når olien på et 
tidspunkt er slidt og beskidt, udskiftes den med ren, ny olie, mens den gamle olie smides 
ud. Men den praksis skal ændres, hvis det står til Bramidan, en af verdens førende produ-
center af ballepressere. Det fortæller adm. direktør, Henrik D. Madsen:
 ”Her på fabrikken i Bramming producerer vi alle vores ballepressere, som eksporteres 
til hele verden. Det betyder også, at hydraulikolie er en vigtig råvare for os, for uden den 
kan maskinerne ganske enkelt ikke fungere. Problemet med hydraulikolie er imidlertid, 
at der er meget af den, og at den næsten altid ender som affald, når den bliver skiftet. 
Det er det, vi gerne vil forsøge at ændre – og dermed også tage et langt større ansvar for 
miljøet.”
 Bramidan har længe haft en praksis om at rense hydraulikolien for at opnå den længst 
mulige levetid, men virksomheden er nu klar til at gå endnu længere, fortæller Henrik D. 
Madsen:
 ”Rent praktisk kan det ikke lade sig gøre at hente vores produkter hjem til fabrikken for 
at skifte olien. Hvad vi derimod kan gøre, er at rense olien direkte hos vores kunder. Til 
det formål har vi opfundet et mobilt dialysesystem, der kan rense olien på stedet, så den 

SDG Accelerator for SMV’er er et innovationsprogram for små og mellemstore industri- 
virksomheder skabt af UNDP med støtte fra Industriens Fond. Programmet har  
fokus på at udvikle og accelerere forretningsløsninger, der adresserer Verdensmålene.  
Programmet implementeres i samarbejde med Monitor Deloitte.



dermed kan genanvendes i stedet for at blive til farligt affald. Den løsning er vi netop ved 
at teste nu. Når den er udrullet, forventer vi et væsentligt reduceret aftryk på klimaet og 
en bedre driftsøkonomi.”
 Ved siden af de mobile enheder arbejder Bramidan også med at øge brugen af senso-
rer til overvågning, så både service og vedligeholdelse forbedres:
 ”Gennem de seneste år er der sket en enorm udvikling inden for avancerede sensorer, 
der på forskellig vis kan tilkobles produktionssystemer og maskiner. Alt dette peger i ret-
ning af såkaldt ’predictive maintenance’, dvs. forbrugsbestemt service i stedet for service i 
faste intervaller. Det er samme logik, som når en sensor i bilen fortæller, hvornår olien skal 
skiftes. Resultatet er langt mere intelligent vedligeholdelse og dermed også langt mere 
intelligent forbrug af ressourcer,” fortæller Henrik D. Madsen. 
 At deltage i SDG Accelerator-programmet har været en vigtig løftestang i forhold til at 
skabe stærke partnerskaber, fortæller Henrik D. Madsen, for Bramidan kan selvsagt ikke 

løse alle udfordringer alene. Især på sensorsiden er der brug for tætte partnerskaber med 
leverandører samt den del af den akademiske verden, der forsker i hydraulik:
 ”Selv om vi endnu ikke er i mål, kan vi mærke et tydeligt momentum. Det gælder 
både den teknologiske udvikling, som peger mod bedre ressourceudnyttelse, og det 
gælder ikke mindst det fælles sprog, som verdensmålene har givet os. Deltagelsen i 
SDG Accelerator-programmet har gjort dette helt tydeligt for os og samtidig været en 
fantastisk indgang til at skabe nogle vigtige samarbejder. For mig er der ingen tvivl om, at 
bæredygtighedsagendaen er kommet for at blive.”
 Samtidig oplever Henrik D. Madsen også en global megatrend, nemlig trækket mod 
bedre produkter, der holder længere:
 ”I mange år oplevede vi, at efterspørgslen gik mod billigere og billigere og dermed 
også dårligere og dårligere produkter. Den tankegang er mange heldigvis på vej væk fra. 
I dag ser vi i langt højere grad, at kunderne tænker i ’total cost of ownership’, dvs. den 
samlede livscyklus. Netop derfor kan vi levere vores produkter med fuld service gennem 
levetiden. Det er magtpåliggende for os, at de holder længe, både for vores kunders 
skyld og for miljøet. Læg hertil, at der er en ganske god business case i ikke per automa-
tik at skulle smide titusindvis af liter hydraulikolie ud hvert år.”

FAKTA OM BRAMIDAN

• Grundlagt i 1975.
• Producerer maskiner til komprimering 

af pap, plast og andet genanvendeligt 
affald.

• Har siden stiftelsen leveret mere 
end 75.000 maskiner til det globale 
marked.

• Hovedkontor i Bramming, eksport til 
45 lande.

• Ca. 140 medarbejdere.

SÅDAN BIDRAGER BRAMIDAN 
TIL VERDENSMÅLENE

• Bramidan arbejder med at sikre et 
renere hydrauliksystem, inden virksom-
hedens maskiner forlader fabrikken, så 
olien holder længere.

• Bramidan har samtidig udviklet et 
mobilt dialysesystem, der kan rense 
hydraulikolien i industrimaskiner, så 
den kan genanvendes i stedet for at 
blive til farligt affald.

• Løsningen testes hos udvalgte kunder, 
hvorefter den udrulles globalt.

”Her på fabrikken i Bramming producerer 
vi alle vores ballepressere, som eksporte-
res til hele verden. Det betyder også, at 
hydraulikolie er en vigtig råvare for os, for 
uden den kan maskinerne ganske enkelt 
ikke fungere. Problemet med hydraulikolie 
er imidlertid, at der er meget af den, og 
at den næsten altid ender som affald, når 
den bliver skiftet. Det er det, vi gerne vil 
forsøge at ændre – og dermed også tage 
et langt større ansvar for miljøet.”

Henrik D. Madsen
Adm. direktør, Bramidan
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