
 

                                   

Tid & Sted: 

 
14. juni i Jylland 

15. juni på Sjælland 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Baggrunden er en ny EU-lovgivning, som stiller 

nye krav til branchen. Og muligheden for, at 

kommuner kan skabe grønne byggepladser i 

Danmark især i tæt bebyggelse. 

 

Få på disse workshops: Opdateret viden om 

de nye EU-krav, hør hvilke tanker f.eks. 

Københavns Kommune gør sig om fremtidens 

byggeplads, hør hvordan dette allerede er ført 

ud i livet i udlandet, få inspiration fra 

producenter af ikke-vejgående maskiner.  
 
Formålet er også at høre din mening om, 

hvordan vi i Danmark kan reducere 

luftforurening fra ikke-vejgående maskiner og 

skabe grønne byggepladser og hvordan nye EU-

krav kan blive en løftestang til at skabe nye 

innovative løsninger. 

 

Partnerskabet ønsker en bred drøftelse ud 

fra spørgsmål som: 

 Hvad kommer de nye EU regler til at 

betyde i Danmark? Har vi særlige 

danske udfordringer eller 

styrkepositioner, som kan føde ind i EU 

processerne? 

 

 Hvordan understøttes grønne 

byggepladser ift. luftforurening fra 

arbejdsmaskiner?  

 

 Kan man stille krav til eftermontering af 

røgrensningssystemer og hvis man gør 

hvordan håndhæves reglerne?  

 

 Hvilke erfaringer er der fra udlandet. 

Schweiz og andre lande har i længere 

tid stillet krav til deres arbejdsmaskiner 

– hvilke erfaringer og hvordan gør de? 

Workshop:  

Nyt partnerskab for ikke-vejgående maskiner 

For de ikke-vejgående maskiner er der i 2016 på Miljøstyrelsens initiativ 

etableret et nyt partnerskab med en styregruppe bestående af Miljøstyrelsen, 
Københavns Kommune, Dansk Byggeri og Teknologisk Institut som 

sekretariat.  

 
Partnerskabet inviterer hele sektoren til en række workshops for at skabe 

dialog om, hvilke forudsætninger og muligheder der er for at reducere 

luftforurening for de ikke-vejgående maskiner. 



 

                                   

Tid & Sted: 

 
14. juni i Jylland 

15. juni på Sjælland 

De første workshops: 

14. juni 2016 kl. 13.00 – 17.00 Teknologisk Institut, Konferencesalen byg. 1 Kongsvang Allé 29, 

8000 Aarhus C 

15. juni 2016 kl. 13.00 – 16.30 Teknologisk Institut, Konferencesalen byg. 1 Gregersensvej 1,  

2630 Taastrup 

 

Tilmelding: www.teknologisk.dk/k27076  senest den 8. juni 2016 

 

Program: 

 
13.00 – 13.15:  Velkomst og introduktion til partnerskabet v/Carsten Møberg Larsen, 

funktionsleder, Miljøstyrelsen 

13.15 – 13.35:  Ny EU-lovgivning for ikke-vejgående maskiner v/Katja Asmussen, AC-tekniker, 

Miljøstyrelsen 

13.35 – 13.55:  Fremtidens grønne byggepladser v/Merete Kristoffersen, enhedschef inden for 

bæredygtighed, Københavns Kommune 

13.55 – 14.15:  Muligheder og udfordringer ved reducering af emissioner v/Robert Pajor, 

branchekonsulent, Dansk Byggeri 

14.15 – 14.30:  Miljøzoner, anbefalinger eller andre krav i udlandet v/Thomas Nørregaard 

Jensen, konsulent, Teknologisk Institut 

14.30 – 14:45:  Udredning - formål, indhold og status v/Christian Gravesen, konsulent, 

Teknologisk Institut 

14.45 – 15.00:  Kaffepause 

15.00 – 16.20:  Workshop – Brainstorm omkring tiltag for at reducere luftforurening for ikke-

vejgående maskiner v/Teknologisk Institut 

 Hvad kommer de nye EU-regler til at betyde og findes der særlige danske 

udfordringer eller styrkepositioner? 

 Hvilke fordele og udfordringer ligger der i lokale miljøzoner eller 

anbefalinger i Danmark? Kan der stilles krav til eftermontering af 

røgrensningssystemer og hvis man gør hvordan håndhæves reglerne? 

 Fremlæggelse af diskussion og emner til næste workshop 

16.20 – 16.30: Tak for i dag og næste skridt i partnerskabet 

16.30 – 17.00: Aarhus – rundvisning i Teknologisk Instituts motorlaboratorier 

http://www.teknologisk.dk/k27076

