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DISPOSITION FOR OPLÆGGET

• Præsentation af KTC

• Hvorfor engagerer vi os (DK største infrastrukturforvalter)

• Hvilke politisk dagsordener taler cirkulær asfalt ind i?

• Formidling af praksis

• Hvad gør Odense Kommune

• Hvad betyder cirkulær asfalt for kunder og leverandører?



Hvem er KTC?

”KTC – Kommunalteknisk Chefforening - bidrager til samfundet med de fagligt bedste 

løsningsforslag inden for teknik og miljø”

KTCs berettigelse til at blande sig i den faglige debat.

”Vi stiller vores ekspertviden til rådighed for beslutningstagere, borgere og offentligheden. 

Ledetrådene er faglighed, saglighed og en dyb, ledelsesmæssig indsigt i, hvordan kommunerne 

planlægger og sikrer holdbare løsninger inden for veje og trafik, miljø og natur, forsyning, 

planlægning, byggeri og klima.”

KTC har i over 100 år været garant for udbygning af den infrastruktur, forsyning og planlægning, som 

har givet danskerne et velfungerende samfund – med strukturer, borgerne ofte kun bemærker, når de 

ikke fungerer efter hensigten.



Hvem er KTC faggruppe for Veje, trafik 

og trafiksikkerhed? 

- Udvikling af en effektiv kommunal 

infrastruktur

- Sikkerhed for trafikanter

- God sammenhæng imellem de kommunale 

og statslige infrastrukturinvesteringer.

Faggruppen er organiseret med en strategisk 

faggruppe samt underfaggrupper

KTC har mange tillidsposter i relevante fora 

inden for vejområdet



• KTC / KL kan anerkende resultatet af projektet 

• KTC kan være med til at oplyse om cirkulær asfalt i netværk og i fagbladet 

Teknik og Miljø

• KTC har generelt en interesse i mere bæredygtighed og genbruge flere 

materialer

• KTC gør som udgangspunkt ikke noget for at støtte op om Miljøstyrelsens 

og regeringens visioner, men kan opfordre kommunerne til at gøre noget

• KTC kan være med til at sikre, at vejreglerne bliver opdateret med nyeste 

viden på området.

Hvorfor engagerer vi os og hvordan kan KTC bruge / formidle 

projektets resultater?



Hvilke politisk dagsordener taler cirkulær asfalt ind i?



Kommunerne og verdensmålene

Inden 2030, skal infrastrukturen og 

eftermonteringsindustrien opgraderes for at gøre dem 

bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af 

ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige 

teknologier og industrielle processer.

Styrke indsatsen for at beskytte og bevare verdens 

kultur- og naturarv.

Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. 

Indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig 

vægt på luftkvalitet og på kommunalt og anden 

affaldsforvaltning.

Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning 

og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres 

gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og 

genbrug.

Opmuntre virksomheder, især store og transnationale 

virksomheder, til at arbejde bæredygtig og til at 

integrere oplysninger om bæredygtighed i deres 

rapporteringscyklus.

Fremme bæredygtige offentlige indkøbspraksis, der er i 

overensstemmelse med nationale politikker og 

prioriteter.

Integrere tiltag mod klimaforandringer i nationale 

politikker, strategier og planlægning.



• Hvor mangler vi viden – kort og langtidseffekt ved anvendelse af genbrugsasfalt

• Holdbarhed

• Slidstyrke

• Totaløkonomi

• Anvendelsesmuligheder

• Miljøgevinst – hvor godt kan den dokumenteres

Hvordan kan KTC bruge / formidle projektets resultater?



• Nuværende praksis

• Fremtidig praksis

• Mere miljø/bæredygtighed for de samme penge

• Løbende evaluering af praksis

Hvad gør vi i Odense Kommune?



Cirkulær økonomi – cirkulær asfalt

Hvis landets kommuner nu begynder at efterspørge en større mængde 

genbrugsasfalt i sine asfaltudbud som konkurrenceparameter:

• Er asfaltfirmaerne så klar til dette?

• Vil nogle blive udelukket?

• Vil det mindske konkurrencen og øge priserne?

• Vil beliggenheden af asfaltværker have betydning for hvor i landet det kan 

lade sig gøre?

Reflektioner - spørgsmål



Krav om genanvendelse og bæredygtig i nye offentlige udbud:

• Er udbyderne (kommunerne) klar til at beskrive kravene så de møder 

markedet?

• Er markedet klar til at kunne levere de dokumentationskrav der kommer?

• Hvordan finder vi ud af det sammen?

Hvad gør vi i Odense Kommune?



Spørgsmål?


