
KONFERENCE OM
CIRKULÆR ASFALT

23. JANUAR 2019 KL. 09.00-16.00
Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup

Projektet Cirkulær Asfaltproduktion i Danmark har gennem et omfattende projektprogram de-

monstreret, at der er mulighed for en mere bæredygtig asfaltproduktion i Danmark ved større 

grad af genbrug af gammel asfalt – uden at gå på kompromis med funktionalitet og holdbarhed.

Projektet konkluderer bl.a. at der ved tilsætning af op til 30 % slidlagsgenbrugsasfalt i nye varm-

blandede asfaltslidlag vil kunne opnås en væsentlig reduktion af miljøbelastningen, samt en ikke 

uvæsentlig samfundsøkonomisk gevinst, uden tab af den færdige belægnings funktions-egen-

skaber og holdbarhed.

På baggrund af projektets positive resultater er det oplagt, at alle – i god tråd med gældende lov-

givning om restprodukter - medvirker til at gennemføre en højere grad af cirkulær ressource-øko-

nomi gennem accept af større anvendelse af genbrugsasfalt i den danske asfaltproduktion.
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Registrering og morgenmad

Officiel åbning af konferencen

Miljøstyrelsens baggrund for bevilling af projekt
v/ Lasse Tellerup Møller, AC Tekniker, Miljøstyrelsen

Præsentation af Cirkulær Asfalt - mål og resultater, 
herunder ny mini-vejledning om Cirkulær asfaltproduk-
tion
v/ Ole Grann Andersson, Seniorspecialist, Teknologisk Institut

Hvordan implementeres resultaterne på statsvejene?
v/ Erik Nielsen, Ingeniør Anlæg og Drift, Vejdirektoratet

 
Te, Kaffe, frugt og kage

Hvordan kan kommunerne bruge projektets resultater? 
Kommunernes Landsforening

Hvordan kan KTC bruge/formidle projektets resultater? 
v/ Allan Bach Laursen, Kontorchef, Odense Kommune, Byg- og Kulturforvaltningen

Perspektiver for asfaltbranchen
v/ Uno Helk, Teknisk koordinator, Asfaltindustrien

Frokostbuffet

09.00-09.30

09.30-09.45

09.45-10.00

10.00-10.30

10.30-10.50

10.50-11.10

11.10-11.30

11.30-11.50

11.50-12.10

12.10-13.00
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Bedre anvendelse af ressourcer og affaldsforebyggelse 
i byggeriet
v/ Anke Oberender, Centerleder for VHGB

Miljøstyrelsens initiativer til fremme af grønne offent-
lige indkøb
v/ Marie Louise Rementorp og Dorte Mindegaard Petersen, Fuldmægtige i sekretariatet 

for Forum for Bæredygtige Indkøb (FBI) og Partnerskabet for offentlige grønne indkøb

Genbrug af asfalt i Københavns Kommune 
v/ Rikard Nannestad, Enhedschef Vejvedligehold – større opgaver, Københavns Kommune

Genbrug af asfalt i XX Kommune
Kommune

Te, Kaffe, frugt og kage

Hvad betyder det for vores produktion, at vi må bruge 
mere genbrug i asfalten? 
v/ Lotte R. Josephsen, Laboratoriechef, YIT

Paneldebat og diskussion 
v/ Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg

Hvordan kommer vi videre og bringer den nye viden i anvendelse?

Afslutning - Tak for i dag 
v/ Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg

13.00-13.20

13.20-13.40

13.40-14.00

14.00-14.20

14.20-14.40

14.40-15.00

15.00-15.45

15.45-16.00


