
Der bliver talt meget om cirkulær økonomi – men hvordan kommer byggebranchen 
fra snak til praksis? VHGB, InnoBYG og ARC inviterer til en spændende temadag med 
inspirationsoplæg fra forskellige parter, der er i gang med at omsætte tankerne om 
cirkulær økonomi til resultater. Kom og vær med, og byg videre på andres erfaringer 
med lokal genbrug og genanvendelse af byggematerialer. 

Meget byggeaffald kan udnyttes som værdifulde ressourcer. På temadagen vil du 
få inspiration til udfordringer som: Hvordan implementeres cirkulær økonomi i den 
virkelige verden? Hvordan sikrer vi, at materialer, som genbruges eller genanvendes, 
hverken skader miljøet eller menneskers sundhed? Hvad ved vi allerede? Og hvad kan 
den danske byggebranche lære af udlandet?

Det er gratis at deltage, 
og pladserne tildeles efter 
først-til-mølle-princippet.  
Tilmeld dig senest fredag  
d. 9. september 2016 via:  
www.teknologisk.dk/K23172 

 
I tilfælde af manglende afbud 
efter d. 12. september op- 
kræves et no-show gebyr på  
350 kr. ex. moms. Det står dig 
frit for at overdrage din plads  
til en kollega.

Registrering samt kaffe & croissant 

Hvordan arbejder den danske byggebranche med cirkulære økonomi?    
Anke Oberender, Centerleder, VHGB, og Katrine Hauge Smith, 
Seniorkonsulent, Teknologisk Institut 

Kreativitet og innovation som vejen til genanvendelse i forbindelse med ARC’s 
nedrivning og nybyggeri. Per Brask, Projektleder, ARC

Rundvisning: Sådan håndterer ARC de miljøfarlige stoffer og ressourcer fra  
sit gamle forbrændingsanlæg. Per Brask, Projektleder, ARC

Frokost

Erfaring fra udlandet: Achieving sound and safe recycling of construction 
and demolition waste (in English). Geert Cuperus, Secretary General, FIR - 
International Recycling Federation, Bruxelles 

Erfaring fra udlandet: Tracimat: A certification system for selective demolition 
and tracing of construction and demolition waste materials (in English). 
Liesbet Van Cauwenberghe, Head of Service Development, Support and 
Quality, Grondbank, Bruxelles

Pause

Byggeri under budget på Brunhøjskolen i Holbæk - takket være genanvendelse. 
Solvejg Qvist, Ekspertisechef, NIRAS 

En fryd for øjet - genanvendelse af byggematerialer på Katrinedalskolen: 
Udfordringer og løsninger. Mie Andersen, Projektleder, Københavns 
Kommune, Byggeri i København

Afrunding 

Tilmelding09:30

10:00

10:15

10:45

12:00

12:45

13:30

14:30 

15:15

15:50

Tid
Onsdag d. 14. september  
fra kl. 9.30 til kl. 16.00

Sted
ARC, Kraftværksvej 31  
2300 København S

Fra snak til praksis: 
byggebranchen og den cirkulære økonomi

VHGB er det nye Videncen-
ter for Håndtering og Gen- 
anvendelse af Byggeaffald  
– se www.VHGB.dk

InnoBYG er byggebranchens 
innovationsnetværk for 
bæredygtigt byggeri  
– se www.innobyg.dk  

ARC er Amager Ressource- 
center, der forvalter affald 
som ressource  
– se www.a-r-c.dk

Om arrangørerne

KOM TIL SPÆNDENDE TEMADAG 


