Genanvendelse af betonaffald i ny beton
Standarder for beton - Status for revisionsarbejdet, ønsker, behov og veje til ændringer
Som aftalt på sidste møde holdes et nyt møde om standarder for beton og mulighederne for indenfor
standardernes rammer at genanvende betonaffald til produktion af ny beton.
Mødet holdes torsdag d. 9. november fra kl. 14.00-16.30 hos Christian Munch-Petersen, Emcon A/S, Gammel
Lundtoftevej 1C, 2800 Kgs. Lyngby
Formålet med dagen er at:
o Få kendskab til standardernes bestemmelser om genanvendelse af betonaffald til ny beton
o Opnå forståelse for hvordan standarderne i praksis spiller ind på mulighederne for genanvendelse af
betonaffald til produktion af ny beton
o Diskussion af hvor der fortsat er behov for ændringer/justeringer i standarderne inkl. behov for data, som
fagligt grundlag for ændringerne
o Diskussion af hvilke muligheder der er for at påvirke standardiseringsarbejdet – og ikke mindst hvem der
skal udføre dette arbejde og hvordan

Program for dagen
Ordstyrer: Christian Munch-Petersen
14.00 - 14.15
14.15 -15.05
20 min

Velkomst og kort om Emcon
v/Christian Munch-Petersen, Emcon
Status for revision af betonstandarden EN206 og dens danske implementeringsdokumenter med
fokus på mulighederne for genanvendelse af betonaffald
v/Christian Munch Petersen, Emcon
Hvorfor har vi brug for standarderne?
Hvad har der været fokus på ved denne revision, og er der ændret på mulighederne for anvendelse
af genanvendte materialer til produktion af ny beton?
Hvad skal der til for at ændre på de forhold fremadrettet?

20 min

Erfaringer fra Pelican-projektet
v/ Peter Laugesen, Pelcon
De vigtigste erfaringer fra projektet, hvad har projektet vist i forhold til genanvendelse af
betonaffald, hvad skulle der til for at opnå dispensation, og hvilken dokumentation har det krævet

10 min

Standardernes muligheder og begrænsninger for at operere
v/ Erik Torrild, Lendager Group

15.05-15.25

Pause

15.25-15.45

Dokumentation af betonprodukter med genanvendte materialer
v/Dorthe Mathiesen,TI
Hvordan dokumenteres betonprodukter med genanvendte materialer i dag, og hvor er det vi
har brug for nye muligheder. Hvilken type af viden og dokumentation kræver det?

2

15.45-16.25

16.25-16.30

Diskussion
o hvad er der behov for at sætte fokus på i standardernes tekster for at understøtte
genanvendelse af beton
o hvordan kan det ske, ved hvem og hvornår?
o hvad kan gruppen her gøre?
Afslutning

