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KONFERENCE

Byggeriets Miljøkonference 2018
Dato
8. – 9. nov. 2018

Sted
HUSET Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Miljøkonferencen, som stiller skarpt på de aktuelle udfordringer i byggeriet, når det gælder
håndtering af miljø, sundhed og sikkerhed. Du får den nyeste viden og vi drøfter aktuelle
udfordringer og løsninger.
Årets aktuelle temaer er
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jordforurening
Miljøfarlige stoffer
Miljøfarligt affald
Nyt inden for miljøregler og -lovgivning
Nedrivning
Bortskaffelse af miljøfarligt affald
Genbrug af byggeaffald
Upcycling af byggematerialer
Cirkulær økonomi

PROGRAM DAG 1
8.30 - 9.00

Ankomst - registrering og morgenmad

9.00 – 10.00

Besøg i udstillingsområdet. Netværk.
Booking af møder til speed dating.

10.00 - 10.15

Velkomst og præsentation af program
v/ Konferenceleder Henrik Eggersen, Eggersen Miljø & Sikkerhed

10.15 – 10.40

Forebyggelse og genbrug af affald - Aktuelle udfordringer og
problemstillinger
Hele verden er udfordret af stadigt stigende affaldsmængder. Det er
derfor nødvendigt at fokusere på, hvordan vi både reducerer mængden
af affald og niveauet af skadelige stoffer i affaldet.
Indlægget vil omhandle
•
Lovgivning
•
Politiske mål og strategier nationalt og i EU, herunder
kommentar til regeringens strategi for cirkulær økonomi
•
De centrale paragraffer i lovgivningen om klassificering,
sortering, screening og kortlægning samt genanvendelse
•
Miljøfarlige stoffer og materialer i bygge- og anlægsaffald
•
Udfordringer og barrierer
•
Affaldsforebyggelse i fremtidens byggeri

Henrik Eggersen

Jette Bjerre
Hansen

Bente Villumsen

v/ Seniorkonsulent Jette Bjerre Hansen, DAKOFA
10.40 – 11.05

Jorden er giftig – kan vi bygge på den?
Der er godt gang i byfornyelsen i mange byer, og ofte sker det på
forurenet jord. Forureningen er registreret af regionerne, men det
behøver ikke at være en hindring for byggeri. Undersøgelser og
afværgetiltag målrettes mod at beskytte miljø og sundhed, så både
bygherre og brugere kan være trygge ved den fremtidige brug.
Indlægget stiller skarpt på de krav og procedurer, der er nødvendige for
at der er helt styr på forureningen ved byggeprojekterne.
v/ Leder af Videncenter for Miljø og Ressourcer Bente Villumsen, Danske
Regioner

11.05 – 11.30

Pause. Besøg i udstillingsområdet.

11.30 – 11.55

Byggebranchen vil gerne tage hul på den cirkulære økonomi,
men…
Hos Danmarks største affaldsproducent – byggebranchen – har man
længe arbejdet på at skabe større cirkularitet af byggeaffaldet. Men hvis
vi skal væk fra skåltalerne og se virkeligheden i øjnene, så er det
nemmere sagt end gjort at skabe større cirkularitet i byggeaffaldet end
vi gør i dag. Nu har regeringen netop annonceret en ny national strategi
for cirkulær økonomi med mange gode takter, men er byggeriets parter
klar til at påtage sig det ansvar, som planen indebærer? Hvilke
muligheder er der og hvor ligger stadig de uløste udfordringer?
v/ Chefkonsulent Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri

11.55 – 12.20

Aktuelle udfordringer inden for nedrivning
Den ældre bygningsmasse til nedrivning indeholder rigtig mange
miljøfarlige stoffer. Hvilke udfordringer står vi overfor? Hvordan sikrer vi
korrekt udsortering af de mange miljøfarlige stoffer? Hvordan undgår vi
overraskelserne?
Indlægget kommer ind på
•
Nødvendig viden og uddannelse hos aktørerne
•
Kvalitet i kortlægningerne
•
Kvalitet i udbudsmaterialet
•
Hvordan tager vi højde for det ukendte
v/ Formand for bestyrelsen Thomas Kingo, Nedrivning og Miljøsanering
– en sektion i Dansk Byggeri

Simon StigGylling

Thomas Kingo

12.20 – 12.30

Opsamling på formiddagens program
v/ Konferenceleder Henrik Eggersen

12.30 – 13.30

Frokost. Besøg udstillingsområdet.

13.30 – 13.40

Introduktion til workshops
v/ Konferenceleder Henrik Eggersen

13.40 – 15.00

Workshop 1: Radon - den usynlige fjende
Vi drøfter blandt andet
• Hvor er udfordringerne?
• Hvad er barriererne?
• Er der en bygningsmasse der er særligt udfordret på radon, fx
daginstitutioner?
• Hvorfor måler kommunerne ikke niveauet? Tager de det overhovedet
alvorligt nok?
• Hvordan reducerer vi radonrisikoen i byggeriet? Kan den helt
elimineres?
• Har branchen de nødvendige redskaber og know how?
v/ Teknisk produktchef Roald Sølager, Isola

Roald Sølager

Signe Mehlsen

Henrik Eggersen
Workshop 2: Udfordringer i nedrivningsprojekter
Hør om resultater fra netværk om nedrivning, hvor vi på tværs af
værdikæden drøfter, hvordan nedrivningsprojekter kan forbedres med
hensyn til arbejdsmiljø og miljø, herunder affaldshåndtering. På
workshoppen udveksler vi erfaringer og gode løsninger i forhold til
forbedring af nedrivningsprocessen. Der er fokus på roller, ansvar og
handlemuligheder.
Netværk om nedrivning er stiftet af Videntjenesten om arbejdsmiljø for
bygherrer og rådgivere, VHGB, FBSA, Nedrivning og Miljøsanering – en
sektion i Dansk Byggeri, samt Bygherreforeningen.
v/ Konsulent Signe Mehlsen, Byggeriets Arbejdsmiljøbus, Videntjenesten
Workshop 3: Jordforurening
På workshoppen drøfter vi grænseværdier, opgravning, håndtering af
meget farlige stoffer som cyanid, tjære og udsivende gas i tæt
bebyggelse.
v/ Direktør og arbejdsmiljøkoordinator Henrik Eggersen, Eggersen Miljø
& Sikkerhed
15.00 – 15.30

Pause med kage. Netværk. Besøg udstillingsområdet.

15.30 – 16.15

Paneldebat. Mød
•
Udviklingskonsulent Henrik Wejdling, Affald+
•
Adm. direktør Franz Cuculiza, medlem af regeringens Advisory
Board for cirkulær økonomi
•
Leder Bente Villumsen, Danske Regioner
Ordstyrer: Journalist Julie Søgaard

16.15 – 16.30

Afrunding og opsamling på dagens indlæg
v/ Konferenceleder Henrik Eggersen

16.30 – 17.30

Networking – speed dating – besøg på stande

18.00 –

Netværksmiddag (kræver separat tilmelding i HUSET Middelfart)

Julie Søgaard

Henrik Wejdling

Bente Villumsen

Franz Cuculiza

PROGRAM DAG 2
8.30 - 9.00

Morgenmad

9.00 – 9.05

Velkomst og kort introduktion til dagens program
v/ Konferenceleder Henrik Eggersen

9.05 – 9.30

Kommunernes strategi for håndtering og genanvendelse af
byggeaffald
v/ Borgmester i Middelfart og medlem af KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg
Johannes Lundsfryd Jensen (A), Middelfart Kommune

9.30 – 11.00

Aktuelle cases og projekter
v/ Centerleder Anke Oberender, Videncenter for Håndtering og Genbrug
af Byggeaffald (VHGB)

11.00 – 11.15

Pause

11.15 – 11.35

Circular Construction Challenge
For at adressere udfordringen med stigende mængder af affald og
ressourceknaphed, og for at understøtte innovation af nye løsninger,
hvor affald finder anvendelse som ressource i byggeriet, lancerede
Realdania i august 2018 innovationskonkurrencen Circular Construction
Challenge – Rethink Waste.
Udvælgelsen af vinderidéerne er i gang og det er fortsat muligt at
engagere sig i konkurrencen. Hør mere om projektet, om hvordan man
kan være med - og om Realdanias indsatser på området generelt.
Læs mere på: https://www.circularconstructionchallenge.org/
v/ Projektchef Simon Kofod-Svendsen, Realdania

11.35 – 12.00

Circle House
Projektet Circle House sigter mod at opføre verdens første almene
boligbyggeri efter cirkulære principper, hvor 90 % af byggematerialerne
kan genanvendes.
Hør om tankerne bag demonstrationsprojektet og hvordan det kan
bidrage med ny viden og erfaringer med at bygge cirkulært.
v/ Arkitekt, leder af rådgivning Lasse Lind, GXN

12.00 – 12.15

Opsamling og afslutning
v/ Konferenceleder Henrik Eggersen

12.15 – 13.15

God frokost – og god weekend!

Johannes
Lundsfryd
Jensen

Anke Oberender

Simon KofodSvendsen

Lasse Lind

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Ved tilmelding senest 1. okt. 2018 er rabatprisen 3.950 kr. ekskl. moms. Herefter er prisen
4.950 ekskl. moms. Tilmelder I jer 4 samtidig, betaler I kun for 3. Rabatter kan ikke
kombineres. Rabatten gælder kun for konferenceprisen. Der gives desværre ikke rabat på
middag og overnatning.
Overnatning og middag kan bookes i HUSET Middelfart på tlf. 70 12 36 00. Middag koster 340
kr. ekskl. moms og overnatning 600 kr. ekskl. moms. Ønsker du at være medsponsor for
konferencen eller at leje en stand, så kontakt os på 70 12 06 00 eller skriv til
kurser@molio.dk for at høre mere om dine muligheder.
Tilmelding og mere info om konferencen på molio.dk/kurser/konferencer
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Byggeriets
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