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Kobber som knap ressource: Ressourcer, forbrug og strømme 

Nøgleord: Kobber, Cu, byggeri, C&DW, ressourcer, elektricitet, genanvendelse. 

Resumé: Kobber er et bredt anvendt materiale især i infrastruktur-, byggeri- og transportsektorer pga. 

dets egenskaber som elektrisk leder. Europa forbruger ca. 4,2 mio. ton kobber årligt, og selvom 41 % af 

det stammer fra genindvundet kobber (især fra byggeri), samt at der findes en mindre kobberproduktion i 

nogle europæiske lande, er Europa afhængig af import. I Danmark udgør byggeriet det største forbrug af 

kobber. Forbrug af kobber er steget konstant gennem det sidste århundrede, og hvis hele verdensbefolk-

ningen skulle nå det vestlige kobberforbrug vil det kræve mere end de i øjeblikket estimerede kobberres-

sourcer. 

Forbrug og tilgængelige forråd 

Den samlede mængde kobberressourcer estimeres til at ligge mellem 1600 mio. ton ifølge Gordon et al. 

(2006) og 3000 mio. ton ifølge European Copper Institute (2016). Reserver (defineret som teknisk og øko-

nomisk tilgængelige forekomster) skønnes til 680 mio. ton. Det nuværende lager af kobber i brug omfatter 

ca. 200 kg/person i de industrialiserede lande. Kobberproducerende lande indenfor EU er Sverige, Fin-

land, Polen, Spanien, Portugal og Bulgarien, med en produktion på 0,85 mio. ton i 2014, svarende til ca. 5 

% af verdensproduktion. EU’s forbrug af kobber i 2014 var ca. 4,2 mio. ton (European Copper Institute, 

2016). 

Den nuværende pris for kobber er ca. 5.000 USD/t (London Metal Exchange 2016). 

Strømme 

Det er primært i infrastruktur- (elektricitetsnet, telekommunikation), byggeri- (vand-, varme- og elforsyning) 

og transportsektorer (især relateret til elektricitet: motorkøretøjer, jernbaner, skibe, luftfartøjer), at kobber 

bliver anvendt. Det vigtigste anvendelsesområde for Cu er som elektrisk leder, dvs. i kabler, motorer, ge-

neratorer etc.  

Ca. 41 % af EU’s årlige forbrug af kobber stammer fra genindvundet kobber (European Copper Institute 

2016b); den største andel udgøres, ifølge Ruhrberg (2006), af bygge- og anlægsaffald (construction & de-

molition waste, C&DW), elektrisk og ikke-elektrisk industriaffald (IEW & INEW) og elektronikaffald (waste 

electrical & electronic equipment, WEEE). I alt bliver ca. 37 % (1,6 mio. ton) af EU’s efterspørgsel efter 

kobber dækket af import (European Copper Institute 2016a). 
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Den største import af kob-

ber i Danmark (>0,5 mio. 

ton Cu/år) er til industrien i 

form af halvfabrikata, som 

bliver forarbejdet videre, 

hovedsageligt til brug i byg-

geri som ventiler, rør og rør-

beslag, elektriske ledere og 

transformatorer (Olesen 

2013; Spatari et al. 2002).  

Samlet set udgør byggeriet 

det største forbrug af kob-

ber i Danmark med ca. 0,46 

mio. ton Cu/år. Efter bygge-

materialer og halvfabrikata 

udgør forbrugsvarer (elek-

troniske og elektriske appa-

rater) endnu en stor import 

af kobber, med ca. 0,27 

mio. ton Cu/år. Indenfor for-

brug, handel, infrastruktur, 

byggeri og energi er der en 

ophobning af ca. 0,19 mio. ton Cu/år i Danmark, primært i forbrugsvarer og byggematerialer; det skal dog 

tilføjes, at dette lager ikke nødvendigvis er forældet (og dermed ikke umiddelbart tilgængelig for genindvin-

ding af kobber).  

Eksport af kobberholdigt affald sker primært i form af skrot (både messing og andre kobberlegeringer samt 

raffineret kobber; Olesen 2013). 

Kobber kan i visse anvendelsesområder erstattes af andre metaller, bl.a. aluminium (fx i visse rørlednin-

ger, og især lavspændingskabler), men hidtil har der ikke været en stor økonomisk incitament (Gordon et 

al. 2006). 

Forbrug over tid   

Forbrug af kobber er steget konstant gennem det 20. århundrede (jf. Figur 1 for USA som eksempel), med 

undtagelse af fx forbrug i jernbaner i USA pga. de-investering i offentlig transport efter 1950, og kobberla-

geret i maskiner i de vestlige lande efter 1960’erne pga. en vis grad af de-industrialisering (Gordon et al., 

2006), og især siden 1960’erne, hvor efterspørgslen er steget med over 250 % (European Copper Institute 

2016b; Gordon et al. 2006), så øget genindvinding af kobber kan forventes at blive nødvendig.  

Det vil kræve 1.700 mio. ton Cu (Gordon et al. 2006), for at bringe 9 milliarder mennesker (i 2050) på det 

vestlige niveau med et lager af ca. 200 kg Cu/cap i brug. Dette svarer muligvis til mere end de nuværende 

estimerede kobberressourcer (Gordon et al. 2006).  

Mere viden og kilder 

Figur 1 Ophobning af kobber per person i USA fra 1990 til 2000 

[kg/person]. BNP’et er også indikeret fra 1929 til 1999 (Gordon et al. 

2006). 
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