Oplæg til seminarrække på Vejforum 2021.
Oplæg til seminarrække omhandlende bæredygtige tiltag på vejprojekter. Navnet vil blive
Fokus på grøn omstilling af offentlige bygherres vejprojekter. Der vil være fokus på både
velkendte og nye innovative tiltag. Seminarrækken vil bestå af indlæg fra fageksperter og
workshops, som skal inddrage publikum og deres viden. Hvis Vejforum er interesseret i
afholde seminarrækken, vil Københavns Kommune også snakke med eksterne parter om
eventuelle fællesindlæg. Det kunne være VD om InfraLCA eller fossilfrie byggepladser,
interesseorganisationer om fx EPDer eller samarbejdspartnere på konkrete projekter, som
indeholder spændende bæredygtige tiltag.

Fokus på grøn omstilling af offentlige bygherrers vejprojekter
Seminarrækken består af to faste seminarer og en række mulige seminarer. Der vil blive
taget endelig stilling til samlet program senere.
-

Fossilfri byggeplads (på sigt emissionsfri byggeplads)
o Hvad er en fossilfri byggeplads? Hvordan udarbejder man et entreprenørudbud
med fossilfri byggeplads? Københavns Kommune har gang i mange projekter.
Flere af disse vil i løbet af de næste år blive med fossilfri byggeplads. Hør om
hvordan Københavns Kommune har afmystificeret arbejdet med fossilfrie
byggepladser og deres bud på hvor udviklingen med miljøvenlige byggepladser
går hen.

-

Cirkulær økonomi i vejprojekter
o Hvordan sikrer man at vejprojekter arbejder ud fra en cirkulær tilgang til
materialer? Hvornår giver det mening at arbejde med cirkulær økonomi i
vejprojekter? Hør om hvordan Københavns Kommune arbejder med cirkulær
økonomi, herunder cirkulær materialeanvendelse og øget fokus på krav til dette i
planlægning og udbud. Københavns Kommune vil også præsentere deres
arbejde med Ressourcekortlægning.

Mulige øvrige seminarer:
-

Implementering af Regeringens Klimapartnerskabers anbefalinger i planlægning,
projektering, udførelse og drift af anlægsprojekter
o Hvordan kan en offentlig bygherre implementere Klimapartnerskabernes
anbefalinger i deres projekter? Hvordan kan rådgivere og entreprenører indgå i et
samarbejde med den offentlige bygherre om dette?

-

InfraLCA i mindre vejprojekter
o Hvad er de første erfaringer med InfraLCA i kommunale vejprojekter?

-

Krav til EPDer i kommunale vejprojekter
o Hvordan stiller man krav til EPDer i kommunale vejprojekter? Hvorfor stille krav til
EPDer? Hør om Københavns Kommunes overvejelser og erfaringer med krav til
EPDer.

