
 
 

 
 

Program CIRCULUS Betongklyngen 
Workshop - Quality Hotel Ramsalt/ Scandic Bodø 

Sjøgata 37, 8006 Bodø 
 

  

Onsdag 24. August 2022  

 

Felles lunsj 

12:00 – 13:00 Felles lunsj på Scandic Bodø 

Presentasjon/kunnskapsdeling fra arbeidspakkene i «Circulus bærekraftig betonggjenvinning» og 

Deconcrente 

13:00 – 13:15 Kort innledning v/ Leif Gunnar Hanssen Forsker/ Prosjektleder Circulus UIT 

Norges Arktiske universitet 

13:15 – 13:30 AP1: Miljø og tilstandskartelegging v/Tazrin Ahmed, Forsker SINTEF 

Helgeland 

13:30 – 13:45 AP2: Demontering, riving og logistikk v/ Bård Arntsen, Forskningssjef SINTEF 

Narvik 

13:45 – 14:00 AP3 Behandling og separering v/ Boy Arne Buyle, Laboratorieleder bygg og 

anleggslaben v/ UIT Norges Arktiske Universitet 

14:00 – 14:15 AP4 Betonggjenvinning og resirkulering v/ Iveta Novakova, Research 

Engineer, UIT Norges Arktiske Universitet  

14:15 – 14:30 DeConcrete - Bruk av finstoff i produksjon av resirkulert betong v/Priya 

Perumal, Oulu University 

Pause og mingling 

14:30 – 14:45 Pause og mingling  

Faglige innlegg som intro til workshop 

14:45 – 15:15 Behov og leveransemuligheter til Forsvarsbygg. Oppdatering om FLF. Hør 

også mer om betydningen av ny teknisk forskrift (1.7) med krav om bl.a. 

bygging for demontering og ombruk, ombrukskartlegging og klimaregnskap 

for materialer. v/ Hege Leiknes Prosjektleder prosjekt og utvikling tidligfase 

og Magnus Sparrevik Fagleder Miljø og bærekraft, begge Forsvarsbygg 

 



 
 

 

 

 

 

15:15 – 15:45 Renovering av bygg – gjenbruk i praksis v/ Inger Johanne Tollaas Prosjekteier 

Byggherreavdelingen (TBC) 

15:45 – 16:00  Bodø storstue – hør mer om Glimts planer for ny stadion hvor miljøvennlig og 

resirkulert betong utgjør en viktig del (TBC) 

 

Kort oppsummering av dag 1 

16:00 – 16:15 Kort oppsummering av dag 1 

Styringsgruppemøte i CIRCULUS  

16:15 – 18:15 Styringsgruppemøte. Kun for SG. De andre har fri. 

Middag og sosialt 

19:00 – 23:00 Felles middag – felles tre retters middag med drikkepakke til i restauranten 

på Brasseri X på Hotell Ramsalt  

 

Torsdag 25. august 2022 

 

Velkommen til klyngesamling 

08:30 – 09:00 Velkommen til klyngesamling, status i klyngen, nye medlemmer, planer for 

klyngen v/ Geir Frantzen og Tore Mosand. PL og SG leder  

Regulatoriske forhold 

09:00 – 09:30 Hvilke rapporteringskrav må næringen forholde seg til i fremtiden og hvilke 

muligheter ligger innenfor EU (taxanomi) v/ Alexander Mevatne Ernst & 

Young  

Pause og mingling 

09:30 – 10:00 Pause og mingling  

 

 



 
 

 

 

 

Workshop i regi av Betongklyngen og Circulus  

10:00 – 12:00 Hvordan øke gjenbruks- og gjenvinningsgrad av betong? I denne 
workshopen bygger vi videre på arbeidet som er gjort hittil i Circulus med 
kartlegging av drivere og barrierer for mer bærekraftig produksjon og 
håndtering av betong, med målsetning om å komme med tiltak for økt grad 
av gjenbruk. Problemstillingen bygger også på Betongklyngen CICs 
fokusområde "Rehabilitering, gjenbruk og gjenvinning" 

 
Lunsj   

12:00 – 13:00 Felles lunsj – På Hotell Ramsalt  

Workshop i regi av Betongklyngen og Circulus (forts) 

13:00 – 14:00 Hvordan øke gjenbruks- og gjenvinningsgrad av betong? I denne 

workshopen bygger vi videre på arbeidet som er gjort hittil i Circulus med 

kartlegging av drivere og barrierer for mer bærekraftig produksjon og 

håndtering av betong, med målsetning om å komme med tiltak for økt grad 

av gjenbruk. Problemstillingen bygger også på Betongklyngen CICs 

fokusområde "Rehabilitering, gjenbruk og gjenvinning 

 
Oppsummering og avslutning av workshopen 

14:00 – 14:15 Oppsummering, avslutning, veien videre 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÅMELDING 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sXx1OR8Tt0GMSz-WW0bkErBAZChDC5tOhLj4v49AcRlUM0NZTkRINUgzUFdRQzhPUkFZTVVOTjBTUS4u

