BILAG 1
Effektkæde og indikatorer
Aktiviteter

Output

Aktiviteter:
Arbejdspakke 1 (AP1)
Kortlægning af kategorier af materialestrømme i Randers Kommune
Udvælgelse af 3-4 materialestrømme der i deres karakter (måde at
blive handlet og håndteret på) vil kunne repræsentere hovedparten af
alle materialestrømme inklusiv deres egenskaber. Det kan fx være
folieplast, flamingo, aluminium, træ, spildevand, grøntsager.
Arbejdspakke 2 (AP2)
Kortlægning af data og datastruktur for de udvalgte
materialestrømme via interview og dialog med virksomheder der er
forankret i Randers Kommune og deres leverandører og aftagere af
nævnte materialestrømme. Leverandør- og aftagervirksomhederne
kan være lokaliseret uden for kommunen. Virksomhederne
segmenteres efter størrelse (internationale og nationale selskaber,
SME’er). Kortlægningen indeholder indhentning af data fra
virksomhedernes underleverandører og aftagere af produkter og
restprodukter.
Arbejdspakke 3 (AP3)
- Afdækning af omfangsbehov for varedeklaration på materialestrømme
(ved interview med udvalgte producenter og materialebørser).
Arbejdspakke 4 (AP4)

-

Udarbejde stuktur til dataoutput og indberetning fra
virksomheder/institutioner i de udvalgte materialestrømmes
værdikæder.
Udarbejde struktur for en materiale data bank (en central
online data base) og struktur for data formidling.

Effekter
!

Liste over repræsentative materialestrømme.

På kort sigt, 0-2 år:
Synliggørelse af muligheder for
øget genanvendelse både i
virksomheder og institutioner
der inddrages i projektet og i
lokalområdet.

Kortlagt datastruktur for repræsentative
materialestrømme gennem hele deres
livscyklus

Øget genanvendelse på flere
materialestrømme.
Kobling til parallelle projekter
om symbioser og lokal
materiale-genanvendelse.
På lang sigt, 2-5 år:

Dogme for varedeklaration.

Udformning og pilottest af en webbaseret
materiale data bank.

Øge det lokale erhvervslivs
konkurrenceevne (mere på
bundlinjen) og sikrer dermed
arbejdspladser.
Tiltrækning af nye
virksomheder og dermed flere
arbejdspladser gennem f.eks.
symbiosesamarbejde
Redskab til opfyldelse af
målene i regeringens
ressourceplan på op til 70%
genanvendelse (inkl.
servicesektoren) på plast, pap,
papir, metal og glas.
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Arbejdspakke 5 (AP5)

-

Rapportering og formidling
Rapportering af effektkædeforløb med fremkomne indikatorer.
Faglige evalueringer af resultater.
Formidling planlægges og koordineres med projektets
deltagende parter i form af en slutrapport, artikler og generel
medieomtale. Indlæg på faglige konferencer.

Arbejdspakke 6 (AP6)
Projektledelse
Koordinering af effektkædeforløb og indsamling af output samt
delresultater fra arbejdspakkerne.

Slutrapport og materialer foreligger til
offentliggørelse.

Indsamling af resultater og
koordineringsopgaver for delområderne.

Kritiske antagelser: Der er mulighed for at virksomheder og deres underleverandører anser deling af data fra design (indholdsstoffer) og
produktion (mængder) for kritiske af hensyn til konkurrentsituationen. Loven om databeskyttelse og misbrug af Big Data kilder kan ligeledes være
områder, som kan få indflydelse på projektet. Love / bekendtgørelser samt direktiver som er rettet mod enkelte led i kæden kan have
modsatrettede effekter på hele kæden og dermed besværliggøre gennemførelsen under de herskende forhold.
Virksomheder ønsker at dele data: I forvejen deles der en lang række data undervejs i livscyklen, og hvis dataindsamlingen foregår uden
ekstra arbejde anses det ikke for problematisk. En af de store virksomheder med hovedsæde i Randers Kommune, Danish Crown, har vist
interesse for at deltage under forudsætninger, som først skal behandles og aftales nærmere.
Materialestrømme kan repræsenteres ved 3-4 konkrete materiale strømme: I princippet vil en hvilken som helst materialestrøm kunne
beskrives ved et datasæt der indeholder informationer som f.eks. sammensætning, form, energetiske forhold (f.eks. temperatur), viskositet, hvor
materialet befinder sig, mængde mm. Det der adskiller materialestrømmene vil være de enkelte værdier i datasættet. Men strukturen vil være ens.
Der forudses dog at der bliver brug for yderligere 2 – 3 typer af datasæt, f.eks. til organiske produkter og sammensatte materialestrømme.
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