
  

 

INVITATION: Sammen om mindre råstofforbrug  
Kom til workshop for offentlige byg- og anlægsherrer 

onsdag 18. maj kl. 09.00 – 12.00 
SP34, Sankt Peders Stræde 34, 1453 København K 

 
Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) og Gate 21 inviterer hermed til første fælles workshop for of-
fentlige byg- og anlægsherrer i skaleringsprocessen Sammen om mindre råstofforbrug. Workshoppen har til 
formål at skabe overblik over de mange behov, man som bygherre har, når man gerne vil reducere sit råstof-
forbrug. Ved at deltage i workshoppen kan du påvirke hvilke bygherrebehov, vi skal fokusere på i skalerings-
processen. Det fælles overblik kan du desuden bruge, når du beslutter, om din organisation ønsker at del-
tage i den videre skaleringsproces sammen med andre offentlige bygherrer. 
 
Det betyder, at vi i denne workshop skal kortlægge behov i flere faser af byggeprocessen, fra bygherreråd-
givning til nedrivning. Behov, der både vedrører bedre jordhåndtering, genanvendt beton og alternative byg-
gematerialer. Og behov i de mange forskellige typer af byg- og anlægsprojekter, der er repræsenteret i ska-
leringsprocessen.  
 
Vi starter dagen med at give jer en opsamling fra en interviewrække vi har gennemført med aktører på tværs 
af værdikæden, og på den måde give et indledende overblik over tilgængelige løsninger, og behov, potentia-
ler og barrierer set fra forskellige perspektiver. 
 
Når dagen er omme, har vi sammen taget det første fælles skridt for at sikre, at vi både kan være konkrete 
og samtidig har skala bag vores behov, når vi går til markedet med nye krav i vores udbud.  
 
For at skabe det bedst mulige grundlag for vores workshop, beder vi jer om at på forhånd have udfyldt ark 2 
og 3 i værktøj for behovsudforskning som ligger her. 
 
Vi glæder os til at kunne samle alle jer der har meldt jeres interesse i skaleringsprocessen!  
 
 
PROGRAM 
 
08.30 – 09.00 Ankomst og morgenmad 
 
09.00 – 09.15 Velkomst og rammesætning for workshoppen  
 
09.15 – 09.30  Præsentationsrunde i mindre grupper 
 
09.30 – 09.50  Opsamling fra interviewrunde: Tilgængelige løsninger og perspektiver på behov og barrierer  
 
09.50 – 11.00 Fælles kortlægning af behov + pause 
 
11.00 – 11.30 Introduktion til værktøjet Kompasset: hvordan navigerer vi i behovene? 
  
11.30 – 11.45  Fælles drøftelse: Hvilke af vores behov kan løses igennem anskaffelser?  
   
11.45 – 12.00  Opsamling og næste skridt i skaleringsprocessen 
 
12.00 – 13.00 Frokost og netværk 

 
Læs mere om skaleringsprocessen her > 

https://co-pi.dk/media/54159/skaleringsvaerktoej_behovsvaerktoej.pdf
https://co-pi.dk/media/54159/skaleringsvaerktoej_behovsvaerktoej.pdf
https://co-pi.dk/brug-os-til/innovation-i-offentlig-privat-samarbejde/faellesoffentlig-skalering-af-innovative-offentlige-indkoeb/sammen-om-mindre-raastofforbrug/

