Workshop om genanvendelse af betonaffald til produktion af ny beton – forberedelse
til studietur
Afholdt onsdag d. 19. april kl. 13.00 – 15.30 hos Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1358
København K.
Deltagere:
Anne Lajer, Dansk Beton
Aruwa Bendsen, Miljøstyrelsen
Christian Munch-Petersen, Emcon
Dorthe Mathiesen, Teknologisk Institut
Erik Lauritzen, Lauritzen Advising
Jens Breinholt, PensionDanmark
Jette Bjerre Hansen, DAKOFA
Linda Reblen, Amager Ressource Center (ARC)
Louise Green Pedersen, DTU
Louise Sorgenfrei Olesen, RGS90
Marit Vedelsdal, DAKOFA
Nils Bukholt, Miljøstyrelsen
Peter Laugesen, Pelcon
Thomas Uhd, Dansk Beton
Tina Arre, Pelcon
Formål
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.
Opsamling
Visionen for initiativet er, at om 10 år er det almindelig praksis i Danmark at genanvende
betonaffald som tilslag til bæredygtig produktion af ny beton.
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Sammenfatning af barrierer og udfordringer fra gruppediskussioner, præsentationer og
individuele input
Overordnet emne

Barrierer og udfordringer

Det skal vi se efter….

Forretningsmodel,
økonomi

- Råstoftilgængeligheden ikke under pres
- Lave priser på primære råstoffer ->
manglende motivation til genanvendelse
- Manglende efterspørgsel på
genbrugsbeton
- Usikkerheder omkring
betonaffaldsmængder
- Fordomme i branchen
- Traditioner
- Transformationen fra affald til
ressourcer

- Råstofsituationen
- Økonomiske incitamentstrukturer
o Råstofpriser
o Afgiftsreduktion
- Opbygning af efterspørgsel og marked

Samarbejde

Kvalitet og
dokumentation

Teknik og
håndtering

Lovgivning,
normer og
standarder

- Manglende kendskab til kvalitet (teknisk
og miljømæssig)
- Manglende sporbarhed fra kilde
- Manglende dokumentation af
tilslagsprodukt og bekymring for den
færdige betons kvalitet (teknisk og
miljømæssig)

- Erfaringer i forhold til nye måder at
samarbejde på – på tværs i
værdikæden
- Incitamenter for alle aktører i
værdikæden
- Systemer til sporbarhed
- Hvordan sikres og dokumenteres
udsortering af farlige stoffer og
materialer
- Systemer til dokumentation af
teknisk og miljømæssig kvalitet
(produkt certifikat)

- Fordyrer produktionen pga. flere typer
tilslag, fastbrænding, flere siloer – vil
formentlig betyde dyrere produkt
- Manglende opdeling af betonkvaliteter
fra kilde (højkvalitetsbeton til tilslag og
uensartet lavkvalitetsbeton til ubunden
bærelag). Kræver sporbar i styring af
strømmene – sker ikke i dag
- Hensigtsmæssig oplagring
- Dosering
- Transport og logistik

- System til bedre kildesortering

- Standarder, som de pt. er udformet,
sætter begrænsninger for genanvendelse
af nedknust beton (max 20% sten og
10% sand)
- Højere andel af genanvendt betonaffald
kræver lokal dispensation
- Genanvendt tilslag skal CE-mærkes og
overvåges
- Ensartet vilkår på tværs af landet
- Miljøgevinst ikke tydelig

- Lovgrundlag
- Standarder – supplement til
eksisterende standarder
(funktionskrav – beskrivelse)
- Produktmærkninger
-
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