Genanvendelse af beton til produktion af ny beton

Visionen er, at om 10 år er det almindelig praksis i DK at
genanvende betonaffald til produktion af ny beton

Genanvendelse af beton til produktion af ny beton
Tre-trins initiativ taget af DAKOFA og Dansk Beton i fællesskab
•
•
•

Forberedende workshop (d. 19. april)
2 dages studietur til Holland (d. 9. til 11. maj)
Opfølgende workshop (slut august)

FORMÅL med initiativet
• Fremme dialogen i værdikæden for genanvendelse af beton
• Skabe fælles forståelse for de danske muligheder og udfordringer
• Inspirere den danske sektor til i fællesskab at udvikle de danske løsninger
FORMÅL med dagen i dag
• Fælles forståelse af hvordan situationen for genanvendelse af betonaffald ser ud i DK i dag,
• Fælles forståelse af hvad de væsentligste udfordringer for anvendelse af betonaffald til ny
beton
• Sikre at vi på studieturen ”ser” efter løsninger til vores udfordringer

PROGRAM
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
v/Thomas Uhd, Dansk Beton

13.20 -13.30

5 min om værdikæde
v/Erik Lauritzen, Lauritzen Advising og formand for DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald

13.30 -13.45

10 min om tekniske vilkår ift. håndtering, brug etc.
v/ Christian Munch-Petersen, Emcon

13.45-14.00

10 min om standarder og normer
v/ Christian Munch-Petersen, Emcon

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

Jeres opgave
Find de væsentligste udfordringer, som vi er nødt til at finde en løsning på
• Hvilke tre udfordringer/barrierer mener du er de væsentligste i forhold til at vi om 10
år genanvender betonaffald til produktion af ny beton som almindelig praksis?

Nogle barrierer

Manglende Forretningscase

Forureningsrisiko

Råstofsituationen
Veldokumenteret kvalitet

Manglende efterspørgsel

Lovgivning og standarder
Fordomme i branchen
Økonomi

Dårlig kvalitet af betonaffald

Jeres opgave
Find de væsentligste udfordringer, som vi er nødt til at finde en løsning på
• Hvilke tre udfordringer/barrierer mener du er de væsentligste i forhold til at vi om 10
år genanvender betonaffald til produktion af ny beton som almindelig praksis?
• 5 min til refleksion efter hvert oplæg
Noter, hvis I mener der ligger nogle væsentlige udfordringer i det I har hørt
• Gruppediskussion (3 grupper) – 35 min
• Fremlæg de udfordringer I ser for hinanden – begrund hvorfor er det en væsentlig
udfordring?
• Formuler i fællesskab de udfordringer I i gruppen nu ser som de væsentligste at vi
søger løsninger til
Fremlæggelse i plenum – 30 min

