
Kloge 
hænder & 
cirkulær 
økonomi

Høyrup & 
Clemmensen 

– en fælles opgave i 
hele værdikæden

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det er medarbejderne der er vores primære ressource



Kloge hænder –
vores primære 
ressource

Oplægsholder
Præsentationsnoter
CØ tiltag skal ske i samråd med medarbejderne. Derfor udvikler vi også et CØ-paradigme med dem, og vi har dialogen med samarbejdspartnere og leverandører på baggrund af dialog med medarbejderne. Vi vil sikre at onboarding af nye medarbejdere også inkl. En introduktion til H&Cs arbejde med CØ. Og vi vil undersøge mulighederne for at forbedre vores værktøjsstyring med nye typer af medarbejdere/praktikanter.



Ressourcer – Værktøj, transport og affald

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Udover medarbejderne, identificerede vi tre perspektiver som særligt væsentlige i CØ-arbejdet.
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Specialværktøj – styring og deling i stort og småt



Under foranderlige arbejdsbetingelser

Oplægsholder
Præsentationsnoter
På loft via stillads, på polerede gulve, og samtidigt med fem andre faggrupper på hver deres stige, men hver deres opdrag. Kræver voldsom disciplin i håndtering af affald og omstillingsparathed.



Affald, genbrug, skrotsalg – i dag

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Meget lidt affald, bliver brugt i anden sammenhæng eller solgt til skrot.



Forskel på forhold fra dag til dag

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ordnede forhold i forhold til at have virkelig langt til nærmeste container



Transport – Mens vi venter

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Billedet fra Mercedes, med droner på taget. H&C følger udvikling nøje. Det er målet at udskifte flåden løbende og i takt med udviklingen af bedre batterier til el-og hybridvarevogne.



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Indtil vi kan få droner til at flyve ud med specialværktøj, har vi en blandet flåde, men med fokus på løbende udskiftning.



Serviceudbyder i værdikædeperspektivet

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Så her kan vi se tydeligt, hvordan vi kan påvirke i CØ-perspektiv, og det er ved at påvirke forbruger/kunde til, at efterspørge grønnere løsninger hos producenterne. Men den efterspørgsel skal komme fra os, så pilen kommer til at pege bagud i leverandørkæden, og det er det ansvar vi nu tager på os. Se orange pile
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