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Kl. 9.00 - 9.30         ANKOMST & kaffe

Kl. 9.30 - 9.45         Præsentation af Rethink Business 1.0 og 2.0. Projekternes forhistorie, formål og 
      den internationale kontekst v. Svend Erik Nissen og Henriette Melchiorsen

Kl. 10.15 - 10.30     KAFFEPAUSE 

Kl. 10.30 - 11.00     Case 2 Design for Disassembly: Refurb v. salgschef Peter Hove 
Kl. 11.00 - 11.30     Case 3 Design for Disassembly: Magnus Olesen v. direktør Nils Knudsen
Kl. 11.30 - 12.15     Paneldebat med Hanne Juel, Region Midtjylland,  Annette Hastrup,  

      Vugge til Vugge Danmark, Nils Knudsen, Peter Hove,  Alexander Laning. 
     Moderator Henriette Melchiorsen, Lifestyle & Design Cluster

Kl. 12.15 - 13.00     FROKOST to stay or to go 



17 SDG



Looking out



Den svenske statistikker Hans Rosling viser med data og show  
- at verden faktisk også udvikler sig positivt.

Svensk statistikker Hans Rosling







POTENTIAL FOR DENMARK AS A CIRKULAR ECONOMY 
- Delivering the circular economy – a toolkit for policymakers



KORT OM 
Rethink Business 1.0

Design for Disassembly 2.0
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Implementering	
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OmsAlling	Al	CØ:	
InnovaAonsproces,	
Handlingsplan,	

Forretn.model,	Prototype.	
(35)	

PrakAsk	projektleder:		
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UMT	samler,	koordinerer		
25	-	30	læringscases	fra	
projektet.	Målgruppe:		
Virksomheder,	
organisaAoner,		regioner,	
uddannelsessteder,	det	
poliAske	System.	
	
InterakAv	t	website	som	
	kommunikaAonspla[orm		
	

Udøver:	
-Væksthus	og	
InnovaAonsagenter	
-	Development	Centre	UMT	

Udøver:	
-	COWI	
-	Vugge	Al	Vugge	Denmark	

UMT	etablerer	naAonalt,	
internaAonalt	netværk		Al		
forskere	og	eksperter	,	bl.a.	
(EPEA,	(D),	C2C	Expolab,	(NL),	
Ellen	MacArthur	FoundaAon	
(GB))	

-  Koordinering 
-  Kvalitetssikring 
-  Sparring 
-  Mentor 
-  Facilitator 

Udøver: 
UMT 

Fra Produktinnovation til Systeminnovation

Finansieret af Vækstforum Region Midtjylland samt EU´s strukturfonde, Strategisk ledelse: Region Midtjylland, Cirkulært økonomisk team 

Organisering af projekt Rethink Business - forløb 2012 - 2015



Design for Disassembly - forløb 1.1.2015 - 28.2.2016

Formål:
Hjælpe 10 virksomheder igennem et 
innovationsforløb, hvor der udvikles en 
profitabel grøn forretningsmodel for et 
produkt eller en service, som er 
designet efter designparametrene: 
’Waste is designed out’ og ’Access 
over ownership’.

Organisering:
Projektledelse sammen med eksterne 
konsulenter fra Vugge til Vugge 
Danmark og Minor Change Group.



PANELdebat
Hanne Juel, Region Midtjylland 
Annette Hastrup, Vugge til Vugge Danmark  
Alexander Laning, Direktør Rheinzink 
Peter Hove, Salgschef Refurb 
Nils Knudsen, Direktør Magnus Olesen 



Kl. 13.00 -14.00     INTRO til Fokuseret Værdikædesamarbejde; formål og baggrund
  Præsentation af projektteam, deltagende virksomheder og konsulenter

Kl. 14.00 -14.30    Kort faglig intro til Cradle to Cradle og Cirkulær Økonomi 
    ved Annette Hastrup,  Vugge til Vugge Danmark

Kl. 14.30 - 15.00 PAUSE

Kl. 15.00 - 15.30 Præsentation af projektets faser, metode og Ressource Profilen
Kl. 15.30 - 16.00 Stoleøvelse 

Kl. 16.00 - 16.30 Tidsplan, forventningsafstemning – og næste skridt



Fokuseret 
Værdikædesamarbejde



Fokuseret Værdikædesamarbejde 
- design til optimal ressourceanvendelse

Projektets formål: 
30-40 virksomheder får udarbejdet en skræddersyet ressourceprofil, 
der giver et overblik over og ny viden om din virksomheds aktuelle 
ressourceforbrug og identificerer nye miljømæssige strategier.  
Virksomhedernes værdikæder optimeres ud fra den nye strategi, der 
giver giver en ny grøn profil og styrker bundlinjen.

Organisering: 
Projektledelse sammen med partneren, Væksthus Midtjylland og eksterne 
konsulenter fra hele landet. Projektforløb: 2016 – 2019 

Projektets formål og baggrund  



Industrialiseringen

Baggrund for cirkulær Økonomi



Hvad er problemet i det?

Linære økonomi



 
 

Omstilling til cirkulær økonomi
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INTRO Hvem er hvem

Projektteam 
Konsulenter 
Virksomheder

virksomhed 
navn 
titel 
projektide, 
 hvis defineret

teamnavn 
personnavn

navn  
ansvarsområde

konsulent team  
eget navn



Fokuseret 
Værdikædesamarbejde
Projektets faser og metode



FASE 2
FORMÅL
Udarbejdelse af en Ressourceprofi l for hver deltagende virk-
somhed.

INDHOLD
Hver virksomhed har valgt en virksomhedskonsulent, som har 
ansvar for at udarbejde virksomhedens Ressourceprofi l i dialog 
med virksomheden.
Ressourceprofi len skal kortlægge virksomhedens ressource- og 
energiforbrug og pege på ressourceeffektiviserende tiltag og 
åbne op for nye fremadrettede, grønne løsninger (forretning-
smodeller). Med udgangspunkt i eksisterende produkt eller 
service arbejdes der på produktudvikling med Cradle to Cradle 
værdier, og der udarbejdes en Roadmap for realisering af 100 
% gode mål, som kan løfte virksomheden over i en grøn om-
stilling og indgå i virksomhedens strategi for grøn vækst.

Udfyldelse af De-minimis erklæring og Klimakompas 1. bereg-
ning af scope 1+2.

TID
November og december 2016.
Virksomhedskonsulenten leder denne fase og har sin største 
arbejdsopgave her.
Virksomheden må forvente at bruge samlet ca. 40  timer på 
denne fase.

FASE 1

FORMÅL
Screening af virksomheder. 

INDHOLD
Forandringsmodne virksomheder besøges og der udfyldes et 
screeningsskema. Der udvælges 15-20 virksomheder som delt-
ager i det fulde forløb og besøges af projektets operatør: LDC. 
På dette møde vælger virksomheden en virksomhedskonsulent 
og De-minimis erklæring underskrives.

TID
Juni – oktober 2016.
Samlet timeforbrug ca. 10 timer. Screeningsmødet varer ca. 1 1/2 
time. 

Det forventes at direktøren og gerne fl ere nøglemedarbejdere 
deltager. 

FASE 3.2
FORMÅL
Finde kædevirksomheder der matcher værdikæden i kernevirk-
somhedens nye, grønne forretningsmodel.

INDHOLD
Der afholdes en match-making event, hvor der inviteres 
kædevirksomheder som matcher de forskellige led i kernev-
irksomhedens nye værdikæde. Under denne event formidles 
ramme og mindset for den cirkulære økonomi, hvorefter 
kædevirksomhederne matches med mulige kernevirksomhed-
er. 
Efterfølgende afholder hver kernevirksomhed et møde med 
deres potentielle nye samarbejdspartnere. 
Kernevirksomheden beregner klimakompas beregning 2 for 
scope 1 og 2.

TID
April – juni 2017.
Matchmaking event:1/2 dag.
Efterfølgende møde: 2 timer.
Virksomheden kan forvente at bruge samlet ca 20 timer på 
denne fase.

Fokuseret værdikædesamarbejde 
– design for optimal ressourceanvendelse

FASE 3.1
FORMÅL
På basis af Ressourceprofi len udvikler det tværfaglige team en 
ny grøn forretningsmodel med en tilhørende værdikæde.

INDHOLD
I fase 3.1 er Ressourceprofi len udgangspunktet for udvikling af 
den nye, grønne forretningsmodel med tilhørende værdikæde. 
Forretningsmodellen udvikles under et møde med det tværf-
aglige team, som består af virksomhedens ledelse, nøgleme-
darbejdere, konsulenten og projektteamet. 
Under dette møde kortlægges også værdikæden og der iden-
tifi ceres nødvendige nye partnerskaber - disse virksomheder 
kaldes i projektet for ‘kædevirksomheder’.

LDC forbereder og faciliterer mødet, hvor der anvendes 
designtænkning som driver/ metode. LDC + VHM identifi cerer 
efterfølgende mulige kædevirksomheder.

TID
Januar – marts 2017.
Det tværfaglige team: 4 times udviklingsmøde.
LDC står for forberedelse, facilitering og LDC + VHM for efter-
bearbejdning.
Virksomheden kan forvente samlet at bruge 30 timer i denne 
fase.



ITERATION

Hvorfor designmetoden?



Design tænkning som driver for innovation



Business Model Canvas



Eksempel på identificering af værdikæde



Kortlægning og Roadmap
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Fuld tidsplan
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 FASE 1  Screening Juni – nov. 2016 
VHM + LDC-tovholder. 
- Screeningsskema evalueres 
- Identifikation af 2. hold virksomheder  
- Screening af virksomheder + omtale af andre erhvervsordninger 
- Udvælgelse af virksomheder til videre forløb 

 

2 x 10  VIRKSOMHEDER 
SCREENES 

    

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fokuseret Værdikædesamarbejde  
– Design for optimal ressourceanvendelse 

 

Kick Off WORKSHOP 
Mindst 15 virksomheder 

FASE 2 Ressource Profil Nov. – jan. 2017 
LDC tovholder: mødes med virksomheder om: De minimis, Klimakompas 
og valg af Konsulent 
 
Åben konference, efterfulgt af Kick-off Workshop  
  - Intro til Ressourceprofil, Cradle to Cradle, Cirkulær Økonomi 
 
Virksomhedskonsulenter udarbejder Ressourceprofil for hver af de 
mindst 15 deltagende virksomheder med C2C mindset, Roadmap m. 
100% gode mål og CØ 
VHM praktisk tovholder på Klimakompas scope 1+2, 1. beregning 

FASE 3.1 Grøn B. Model feb.- april 2017  
LDC tovholder. 
Tværfagligt Team (TT = virksomheder + konsulent + LDC + VHM)  
udvikler Grøn Forretningsmodel: 

- Grøn forretningsmodel (TT) 
- Evt. Designbrief / Kravspecifikation for produkt / ydelse 
- Værdikæde identificeres  
- Potentielle kædevirksomheder kontaktes (VHM+LDC) 

VHM praktisk tovholder på klimakompas scope 1+2, beregning 
 

FASE 3.2 Værdikæde Maj - juni 2017 
Matchmaking event. 
Deltagende kerne-virksomheder matches med potentielle kæde-
virksomheder mhp etablering af partnerskaber, som kan realisere den 
grønne forretningsmodel. 
 
 

 

 

     

      

      

 
 

      

 

       

  

LDCluster HM 7.7.2016 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

MATCHMAKING MED VÆRDIKÆDE- 
VIRKSOMHEDER FOR DE 15-20 NYE 
GRØNNE FORRETNINGSMODELLER 
 

 

 
 

 

 
  

 

Opsamling Juli – sept. 2017 
Sammen med virksomhederne afrundes deltagelse og output 
fra projektet, og det tværfaglige team udformer cases og 
læring. 

 
 

 

RESSOURCEPROFIL 

UDVIKLING AF GRØN FORRETNINGS- 
MODEL FOR MINDST 15 KERNE-
VIRKSOMHEDER 

AKTIVITETSOVER - 1. hold 
 

To vigtigste datoer: 

- 15.11.2016 - Projekt Kick-Off 
- 16.01.2017 - Ressource Profil 
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http://rethinkbusiness.dk/p/cirkulaer-oekonomi/

http://www.cradlepeople.dk/hvad-er-cirkulaer-okonomi/#.VhT72GfU-pp

http://www.copenhageniris.com/circular-economy-workshop-april-2015.html/

https://vimeo.com/126681616

http://mst.dk/virksomhed-myndighed/groen-strategi/groen-omstilling-og-ressourceeffektivitet/cirkulaer-oekonomi/

http://www.cri.dk/

http://www.sustainia.me/

http://www.norden.org/da/publikationer/publications_results_view?SearchablePublicationsText=circular+economy

http://www.scp-centre.org/home.html

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_da.htm

LINKS

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_da.htm



