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Kommentar – Hvordan er I fokuserede her?

Byggeri

Erfaring med bæredygtigt byggeri og byggematerialer, certificeringer,
og har mange eksperter fra forskellige dele af byggesektoren i huset

Træ, tekstil og mode

Materialeanvendelse, håndtering af restprodukter, take back-ordninger,
mv.

Elektronik

Plast og emballage

Bl.a. hjulpet Aarhus Universitets Hospital med at nedbringe deres
mængde af plastaffald og bæredygtige emballageløsninger for SMV'er

Fødevarer

Affaldshåndtering i køkkener, bæredygtigt emballering af
fødevareprodukter, mv.

Andre:
Energi: beregninger af potentiale for besparelser ved alternative energiformer

Fremhævede erfaringer:
I COWI sidder vi et lille team med en stærk faglighed inden for grøn vækst og erhvervsudvikling,
som arbejder med cirkulær økonomi og grønne forretningsmodeller i alt fra små virksomheder til
store offentlige organisationer. I vores team kan vi dertil trække på branchespecifik viden fra hele
COWI koncernen, og vi har dermed ekspertviden til rådighed inden for blandt andet
affaldshåndtering, byggeri, transport, energi, o.m.a. Vi skaber værdi for din virksomhed ved at
omsætte den viden eksperterne sidder med, til indsigter som kan skabe værdi i jeres forretning.
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Fagligt fokusområde
Område:

Designtænkning

Kommentar – Hvordan er I eksperter her?
Vi fokuserer på en helhedsorienteret tilgang til de muligheder og
udfordringer I oplever, med en tæt involvering af jer og jeres indsigter.

Design to disassembly /
Design for recycling

Kemisk ekspert

Take-back

Vi har erfaring med at udvikle løsninger til hvordan take-back kan
designes for forskellige typer produkter og kundegrupper.

Certificeringer

COWI kan hjælpe med en række certificeringer, eksempelvis inden for
bæredygtigt byggeri.

Servicedesign

Ud fra hvor værdien skabes for kunderne, kan vi bidrage til udviklingen
af jeres salg, så der er fokus på den service der leveres til kunderne.

Strategiske samarbejder

Rette samarbejder er afgørende, og vi kan støtte jer i processen med
at identificere de kompetencer, I mangler.

IT, data og cirkulær
økonomi

Databehandling er en hjørnesten i meget af vores arbejde i COWI, og
vi kan hjælpe med at skabe overblik og se vigtige trends.

Life Cycle Assesments

Specialist indenfor LCA som kan udarbejde analyser bl.a. med henblik
på certificeringer.

FN’s Verdensmål

Integreret del af den måde vi tænker bæredygtig forretningsudvikling
på, og et redskab vi bruger løbende i vores arbejde.

Andre områder:
Generelt starter vi ethvert forløb op med en tæt dialog med jeres virksomhed, omkring hvilke
behov og visioner I har. Vi har mange forskellige tilgange og fagligheder at trække på, og vi er
derfor opsatte på at designe et forløb, som passer til lige præcis jeres virksomhed.

