
HVORDAN KAN ANLÆGS- OG  
LANDSKABSARBEJDER BIDRAGE 
TIL DEN CIRKULÆRE ØKONOMI? 
Danske Landskabsarkitekters udvalg for Cirkulær Økonomi inviterer til workshop i 
samarbejde med InnoBYG tirsdag d. 21. januar 2020

Hvordan får vi øget anvendelsen af sekundære råstoffer i anlægs- og landskabsprojekter? Hvilke barrierer 
støder man på, hvis man vil genbruge opgravet materiale på stedet? Hvilke muligheder er der? Og kan man bruge 
affald af beton og tegl i landskabsarkitekturen?

Et nyt InnoBYG spireprojekt skal undersøge, hvordan nogle af de volumenmæssigt største affaldsstrømme fra 
byggebranchen kan recirkuleres i anlægs- og landskabsarbejder. 

Som en del af dette projekt inviteres du til en workshop om emnet. Vi vil gennem oplæg fra projektets partnere 
og diskussion forsøge at afdække, hvilke barrierer, der er for anvendelse af sekundære råstoffer i anlægs- og 
landskabsarbejder, ogse på hvilke muligheder der er for øget ressourceudnyttelse. 

TILMELDING 

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt. Tilmelding for medlemmer af DL via dit medlems-login. 
For ikke-medlemmer sendes en mail til Katrine på student@landskabsarkitekter.dk  senest d. 14. januar 2020. 
Bemærk at der er et begrænset antal pladser. Pladser tildeles efter 'først-til-mølle'-princippet.

Vi forbeholder os ret til at fakturere et no-show gebyr ved udeblivelse. Hvis man bliver forhindret på dagen, er 
man velkommen til at sende en anden deltager i stedet. 

INVITATION 

https://www.innobyg.dk
http://selvbetjening.winkas.net/booking.asp?wkid=4932
mailto:student@landskabsarkitekter.dk


PROGRAM 

Kl. 15.15 

Kl. 15.30 

Kl. 15.50 

Kl. 16.05 

Kl. 16.20 

Kl. 17.00 

Kl. 17.15 

Kl. 17.30 

Kl. 18.00 

Registrering 

Velkomst og introduktion til Spireprojektet – Fra byggeaffald til ressource 
v/Thilde Fruergaard Astrup, Teknologisk Institut 

Genbrug af stabilgrus på stedet – udfordringer og potentialer set fra en  
landskabsarkitekts synspunkt 
v/ Torben Møbjerg, GHB Landskabsarkitekter  

Genbrug af stabilgrus på stedet – udfordringer og potentialer set fra en  
anlægsgartners synspunkt 
v/ Per Malmos, Malmos  

Workshop – del 1 Vi diskuterer spørgsmål relateret til udbud, proces,  overholdelse af 
normer, logistik, mv. 

Hvordan kan affald af beton og tegl anvendes i landskabsarkitekturen  
– udfordringer og potentialer 
v/ Martin Hedevang Andersen, Bestyrelsesmedlem Danske Landskabsarkitekter, Out 
of Office Architechture 

Hvilke affaldsfraktioner af beton og tegl bør vi fokusere på at få anvendt i  anlægs- og 
landskabsprojekter? 
v/ Peter Arevad, Norrecco 

Workshop - del 2 Vi diskuterer spørgsmål relateret til anvendelser med  nytteværdi, 
potentialer for genanvendelse og mulige anvendelser.   

Opsamling  

Networking mens vi byder på en sandwich 

Tak for i dag 

Kl. 18.15  

Kl. 18:30 

Tid:  21. januar 2020, kl. 15.30 - 18.30 (Der bydes på en sandwich, inden vi runder af).
Sted:  Akademikerhusets Kantine på 4. sal, Peter Bangs Vej 30, Frederiksberg. 

INVITATION 




