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Kommentar – Hvordan er I fokuserede her?

Byggeri

Energibesparelser, installationer, indeklima, byggevarer, LCA,
økonomiske analyser, viden om certific. (DGNB, LEED, BREEAM)

Træ, tekstil og mode

Træ: Erfaring i optimering af produktion af trævarer, ekspertviden
indenfor vinduer, LCA beregninger mm.

Elektronik

Fast rådgiver for EU komm. og Energistyrelsen ang. strømforbrugende
produkter (skærme, lithium batt, kølecontainere, laptops, mm)

Plast og emballage

Grøn forretningsmodel for plastrecycler, konsulent for miljøstyrelsen
ang. cirkulære offentlige indkøb og ny nationale webportal for Plast

Fødevarer

Omfattende erfaring i energioptimering, CO2 regnskaber, materiale og
ressourceanalyser hos en lang række bryggerier og mejerier

Andre:
Livscyklusanalyser, grønne forretningsmodeller, finansiering, business cases, cirkulær økonomi,
forretningsudvikling, kommunikationskampagner, web-design, story-telling, grafisk kommunikation,
marketing, produktudvikling

Fremhævede erfaringer:
1. Ressource/materiale/CO2 kortlægning + udvikling af grøn forretningsmodel hos dansk
plastrecycler (2019)
2. Udvikling af CirkVirk for Miljøstyrelsen (2016-17): national web portal for cirkulær økonomi i DK
3. Analyse og udvikling af cases om TCO og cirkulær økonomi i offentlige indkøb (Miljøstyr. 2019-)
4. ECO design for EU Kommissionen (2016-): Analyse og rådgivning om reduktion af produkters
miljøpåvirkning, gennem anvendelse af livscyklusanalyser, økonomiske analyser, produktdesign
og cirkulær økonomi.
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Fagligt fokusområde
Område:

Designtænkning

Kommentar – Hvordan er I eksperter her?
Mange års erfaring fra produktdesign og produktudvikling af
bæredygtige produkter indenfor byggeri, sundhed, vind, elektronik mm.

Design to disassembly / (Se ovenfor) Omfattende viden og erfaring blandt firmaets
Design for recycling
miljøingeniører og produktudviklingsingeniører

Kemisk ekspert

Miljøingeniører med bredt kendskab til miljøeffekter af mange
forskellige materialer. Viden om fødevareproduktion

Take-back

Kendskab til take back forretningsmodeller. Erfaring fra konkret
masterprojekt med større vinduesproducent

Certificeringer

Viden om Svanen og Blomsten, samt viden om bæredygtigt byggeri
(DGNB, BREEAM og LEED)

Servicedesign

Begrænset erfaring

Strategiske samarbejder Stor erfaring i internationale projekter, hvor vi hjælper udviklingslande
med strategi og planlægning af energiforsyning og industriel optimering
IT, data og cirkulær
økonomi

Stor erfaring fra bla, udvikling af Cirk Virk og MSTs nye Plastportal,
samt datahåndtering og udvikling af digitale beregningsværktøjer

Life Cycle Assesments

Omfattende erfaring fra ECO design projekter i EU. Viegand Maagøe
råder over LCA specialister og en række ingeniører med viden om LCA

FN’s Verdensmål

Omfattende kendskab til målenes indhold og de forretningsmæssige og
strategiske muligheder i implementeringen af målene.

Andre områder:
Kommunikationsstrategi, markedsføring og digitale løsninger:
Omfattende erfaring med udvikling af grønne kommunikationsstrategier, storytelling og sociale
medier. Udvikler digitale formidlingskoncepter og hjemmesider.

