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Kommentar – Hvordan er I fokuserede her?

Byggeri

Ressourcekortlægning og potentiale afdækning af bygninger og
byggemateriale, samt strategier for cirkulært byggeri i hele værdikæden

Træ, tekstil og mode

Ressourceinnovation - fra affald til ressource i byggeriet

Elektronik

Plast og emballage

Ressourceinnovation - fra affald til ressource i byggeriet

Fødevarer

Andre:

Fremhævede erfaringer:
- Ressourceoptimering i form af cirkulering med høj ressourceværdi. Lendager TCW kortlægger,
behandler og udvikler affald fra flere forskellige sektorer som en ressource i det byggede miljø.
- Udvikling af designs baseret på genbrugsmaterialer med efterfølgende beregning af økonomisk
og miljømæssigt impact.
- Udvikling af nye cirkulære forretningsmodeller i det byggede miljø

Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er

Fagligt fokusområde
Område:

Designtænkning

Kommentar – Hvordan er I eksperter her?
Konceptualisering og konkretisering af problemstillinger og ideer
gennem iterativ prototyping og tests.

Design to disassembly / Design/Re-design af produkter og materialer med fokus på den fulde
Design for recycling
livscyklus og optimeret ressourceforbrug.

Kemisk ekspert

Take-back

Etablering og optimering af take-back systemmer, så ressourcer kan
indgå i et cirkulært kredsløb.

Certificeringer

Servicedesign

Udvikling af nye forretningsmodeller fra produkt til service baseret på
beregning af det materielle og finansielle potentiale.

Strategiske samarbejder Kortlægning af potentielle partnerskaber ved omlægning af en konkret
værdikæde samt initiering af dialog.
IT, data og cirkulær
økonomi

Indsamling af data til potentialeafdækning og design af produkter,
services og systemer

Life Cycle Assesments

Dybdegående LCA og LCC analyse, primært i det byggede miljø, med
henblik på sammenligning med benchmark produkter

FN’s Verdensmål

Konkretisering af de 17 verdensmål for udvikling af konkrete
bæredygtighedsstrategier og handlingsplaner.

Andre områder:
Strategi - Helhedsstrategi for en grøn omstilling på tværs af hele værdikæden
Ressourcekortlægning - Potentialeafdækning af ressourcer, her både økonomiske og
miljømæssige aspekter
Bæredygtighed - Analyse og konkretisering af bæredygtigheds perspektiver, såsom
miljømæssige, økonomiske og sociale parametre

