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Statybų sektorius yra daugiausiai medžiagų sunaudojantis sektorius ES. Griaunant,

renovuojant, statant naujus pastatus ir infrastruktūrą susidaro apie 370 mln. tonų

atliekų. Dauguma šių medžiagų jau yra perdirbtos, tačiau laikantis žiedinės

ekonomikos principų galima nuveikti dar daugiau. Platesnis perdirbtų medžiagų

naudojimas, atliekų mažinimas, pažangių projektavimo technologijų (skirtų klaidų

mažinimui ir pakeitimams proceso metu valdyti) plėtra – tik keletas galimų strategijų,

siekiant padaryti šį sektorių žiediškesniu.

Gegužės mėnesio

penktasis CIRCLE

naujienlaiškis skirtas

statybų sektoriui

https://unsplash.com/s/photos/circular-economy?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Step 

...Sužinokite
daugiau 
CIRCLE statybų
sektoriaus
mokymo
medžiagoje.
 

Kaip žadėjome ankstesniame

Naujienlaiškyje, norime Jums pristatyti

vieną iš Jungtinės Karalystės statybų

projektų.

Atvejo analizei pasirinkta Zero Waste

Scotland, ne pelno siekianti aplinkosaugos

organizacija, kurią finansuoja Škotijos

vyriausybė ir Europos regioninės plėtros

fondas. Organizacija įkurta siekiant

paskatinti atsakingesnį produktų ir išteklių

naudojimą Škotijoje, daugiausia dėmesio

skiriant sritims, kuriose galime daryti

didžiausią poveikį klimato kaitai.

Nuo smėlio iki aukso
„Zero Waste Scotland“

bendradarbiauja su „Scottish Water“

siekdami, kad nuotekų sistemoje

esantis smėlis taptų vertinga

statybine žaliava statybų pramonei. 

Bandomasis projektas parodė, kad smėlis,

kuris patektų į sąvartyną, gali būti

panaudotas kaip užpildas gaminiuose, pvz

šaligatvio borteliuose.

Čia galite rasti daugiau informacijos šia

tema (anglų kalba)

https://circlelearning.eu/lt/construction-training-lt/
https://circlelearning.eu/construction-training/
https://www.zerowastescotland.org.uk/
https://www.zerowastescotland.org.uk/press-release/grit-gold-zero-waste-scotland-and-scottish-water-join-forces-recycle-road-runoff
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Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl

Europos Komisija, jos institucijos negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį

pateikiamos informacijos naudojimą.

Kitas Naujienlaiškis ––

2022 m. birželį!

Įvertinę, kad yra labai daug medžiagos ir dokumentų susijusių su

žiedine statybą, šia tema atrinkome keletą aktualių atvejo tyrimų ir

siūlome juos panagrinėti.

Jungtinėje Karalystėje veikianti socialiai atsakingo verslo asociacija

Business in the Community (BITC) jungia daugiau nei 750 narių. Tai

statybos ir infrastruktūros rangos įmonės, nekilnojamojo turto valdymo

įmonės, būsto bendrijos ir daugelis kitų, veikiančių statybos sektoriuje.

Business in the Community (BITC) atvejo analizės (anglų kalba)

eit Climate-KIC yra žinių ir inovacijų bendruomenė, siekianti paspartinti

perėjimą prie anglies dioksido negeneruojančios, klimatui draugiškos

visuomenės.

eit Climate-KIC atvejų analizės

Kitame Naujienlaiškyje pateiksime mūsų jau pristatytos CIRCLE

mokymo medžiagos santrauką su nuorodomis. 

Žingsnis

https://www.bitc.org.uk/wp-content/uploads/2020/09/BITC_Casestudiesdoc_AdvancingCircularConstruction_September2020.pdf
https://www.climate-kic.org/wp-content/uploads/sites/15/2018/12/Municipality-led-circular-economy-case-studies-compressed-ilovepdf-compressed.pdf

