Workshop om genanvendelse af betonaffald til produktion af ny beton
Dansk Beton og DAKOFA afholder onsdag d. 19. april kl. 13.00 – 15.30 en workshop om
genanvendelse af betonaffald til produktion af ny beton hos Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106,
1358 København K. Workshoppen skal ses som forberedelse for deltagerne til studieturen.
Det er målet med workshoppen, at deltagerne får en fælles forståelse af, hvordan situationen for
genanvendelse ser ud i dag i Danmark, og med det som udgangspunkt sammen udpeger de
væsentligste udfordringerne, der er for at genanvendelse af beton som tilslag til produktion af ny
beton bliver almindelig praksis.
Med dette fælles udgangspunkt konkretiseres behovet for at finde nye løsninger, og deltagerne
bliver skarpe på de danske behov. På studieturen vil vi kunne fokusere på at søge løsninger, der kan
imødekomme de danske behov.

Program for dagen
Facilitatorer:

Thomas Uhd og Jette Bjerre Hansen

13.00-13.10

Introduktion til initiativet om genanvendelse af beton til produktion
af ny beton og dagens program
v/Jette Bjerre Hansen, DAKOFA

13.10 – 13.20

5 min om status over situationen for råstoffer og nedknust beton
Har vi en brændende platform? Hvad har vi at arbejde med?
v/Thomas Uhd, Dansk Beton
5 min reflektion

13.20 -13.30

5 min om værdikæde
Hvordan ser den ud i dag? Hvordan kunne den se ud i morgen?
v/Erik Lauritzen, Lauritzen Advising og formand for DAKOFAs netværk
for bygge- og anlægsaffald
5 min reflektion

13.30 -13.45

10 min om tekniske vilkår ift. håndtering, brug etc.
Hvordan er de tekniske muligheder for genanvendelse af beton i dag Hvor kan der peges på, at der er behov for forandring, hvis betonaffald
skal genanvendes som tilslag til beton.
v/ Christian Munch-Petersen, Emcon
5 min reflektion

13.45-14.00

10 min om standarder og normer

2

Hvordan ser kravene og rammerne ud i dag? Hvordan passer
genanvendelse af beton ind i den ramme?
v/ Christian Munch-Petersen, Emcon
5 min refleksion
14.00-14.15

Pause

14.15-15.20

Diskussion og fælles forståelse af de væsentligste udfordringer

15.20

Praktisk information om studieturen
v/Marit Vedelsdal, DAKOFA

15.25

Afslutning og proces videre
v/ Thomas Uhd, Dansk Beton og Jette Bjerre Hansen, DAKOFA

