
SAMMEN OM  
MINDRE RÅSTOFFORBRUG
Region Sjælland har et mål om, at 20 procent af råstofforbruget skal 
komme fra sekundære råstoffer i 2032. Det kan kun løses i partnerskab 
med cirkulære byg- og anlægsejere. Vil du være en del af løsningen? 

FÆLLES SKALERING ER VEJEN FREM
Region Sjælland leverer råstoffer til bygge- og 
anlægsprojekter på hele Sjælland. Men råstofferne 
er knappe og allerede nu er der mangel på 
særlige kvaliteter. Det er et problem for flere, og 
kan ikke løses af enkeltaktører. Derfor inviterer 
Region Sjælland nu bygge- og anlægsejere der 
deler problemet, til at gå sammen i en fælles 
skaleringsproces. Målet er at udvikle og efterspørge 
løsninger for at erstatte, stoppe spild, genbruge 
eller genanvende råstoffer i byg og anlæg. 

RESULTATERNE
Sammen kan vi: 
• Dele viden og formulere de udfordringer vi har, 

når vi vil bygge med færre råstoffer
• Gå til markedet med skala bag vores behov
• Reducere transaktionsomkostninger ved at 

udvikle nye løsninger.

Samarbejdet faciliteres af CO-PI og Gate 21

DET KRÆVER DET AT VÆRE MED
Vi søger lige nu offentlige byg- og anlægsejere, 
der har lyst til at være med. For at blive en del af 
samarbejdet, kræver det, at:  

• Din organisation deler ambitionen om at 
mindske råstofforbruget og vil sætte interne 
ressourcer af til at afdække, beskrive og 
præsentere markedet for konkrete udfordringer i 
fællesskab med andre interessenter

• Have som mål at udvikle nye udbudskrav eller 
anden praksis, der kan mindske råstofforbruget 
fremadrettet

• Din organisation vil deltage i en udvidet 
markedsdialog om innovative løsninger på 
håndteringen af råstoffer i Østdanmark

• Din organisation kan udpege et eller flere 
konkrete bygge- og anlægsprojekter, hvor 
der afprøves nye løsninger for at mindske 
råstofforbruget

• Beslutningen om at være med er forankret på 
ledelsesniveau.

HVAD GÅR SAMARBEJDET UD PÅ? 
Der er et stort potentiale i at bruge det offentlige indkøb på 380 milliarder kroner årligt, som løftestang til 
udviklingen af nye løsninger. I praksis kan det lykkes gennem en fællesoffentlig skaleringsproces, hvor flere 
offentlige organisationer går sammen og er løbende i dialog med markedet.

Processen byder på afdækning af behov, videndeling, markedsdialog og test af løsninger, og resulterer i en 
samlet hensigtserklæring om nye udbudskrav. Læs mere på CO-PI.dk/skaleringsprocesser



         

TIDSPLAN

April  
2022

Ledelses- 
commitment og 
matchmaking

• Beslutningen om at deltage skal 
forankres på ledelsesniveau i 
organisationen

• I beskriver et konkret bygge- og 
anlægsprojekt, hvor løsninger kan 
testes og demonstreres

• CO-PI og Gate 21 gennemfører en 
indledende screening af behov og 
udfordringer, som danner et fælles 
videngrundlag og afsæt for den videre 
proces

Format:
Bilaterale møder 
mellem deltagere og 
CO-PI og Gate 21

Q2   
2022

Workshop og 
udforskning af 
behov

• CO-PI og Gate 21 arrangerer en 
workshop for de deltagende organi-
sationer, hvor behov, udfordringer og 
igangværende initiativer og virkemid-
ler kortlægges

Format: 
Fagworkshop

Opsamlingsrapport 
ved CO-PI og Gate 
21

Q3  
2022

Fælles markeds-
dialog

• CO-PI arrangerer markeds- 
dialoger for de deltagende organisa-
tioner og markedets relevante aktører

Format: 
En til to fælles 
markeds- 
dialoger med input 
fra Gate 21. 

Løbende 
2022

Test, demon-
stration og 
beskrivelse af 
behov

• Din organisationen er ansvarlig for 
den løbende test og demonstration

• CO-PI og Gate 21 faciliterer to 
udviklingsmøder i løbet af processen 
og involverer rådgivere, der står for 
effektmåling

• CO-PI og Gate 21 faciliterer opsamling 
på erfaringer og behovsbeskrivelse 
med input fra organisationerne

Format: 
To møder og løbende 
sparring

Indsamling af input 
til effektmåling og 
behovsbeskrivelse

Q4 - 
2022

Fælles hensigts 
-erklæring

• De deltagende organisationer 
præsenterer en samlet behovs-
beskrivelse og en fælles 
hensigtserklæring om fremtidige 
udbudskrav

Format: 
Event for lancering 
og/eller pressemed-
delelse

KONTAKT 
• Julie Munk, innovationskonsulent, CO-PI     jmu@co-pi.dk 
• Lærke Møller, innovationskonsulent, CO-PI   lms@co-pi.dk
• Ricki Christiansen, projektleder, Gate 21    ricki.christiansen@gate21.dk 


