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Bæredygtig Produktion 3.0  
– fra miljøværktøjer til forretningsstrategier 

 Overordnet mål: 

• Udvikle og implementere nye bæredygtige 
forretningsstrategier i virksomheder  

–  i samarbejde mellem virksomhed, kommune, 
kunder, leverandører, affaldsselskaber mv. - 
faciliteret af forskerne 

 

• Sprede erfaringerne og resultater fra 
udviklingsforløb  

– til andre virksomheder, erhvervsnetværk, 
kommuner, konsulenter og undervisningsmiljøer  
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       Journey towards Sustainability 

( 
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Den cirkulære økonomi 

Principper i den cirkulære 
økonomi:    

• Biologisk og teknisk system 

• Forlænge tiden produkter er i 
de inderste cirkler 
(Vedligeholdelse, genbrug, 
reparation og genfremstilling 
og genbrug af materialer) 

• Undgå giftige stoffer, da dette 
forhindrer genanvendelse 

• Gøre materiale genvinding 
nem og undgå down-cycling 
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DEN CIRKULÆRE ØKONOMI 



• Design af produkter 
så affald minimeres 

• Mere effektiv 
udnyttelse af 
ressourcer 

• Lukning af 
stofkredsløbet 

• Nye cirkulære 
forretningsmodeller 

 

6 

DESIGNING OUT WASTE 
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ForebyggelseForebyggelse  begynderbegynder  påpå  tegnebrædtettegnebrædtet  

ogog  erer  struktureretstruktureret  sundsund  fornuftfornuft  

Tommelfinger regler - 6 RE6 RE  

•• ReRe-think  – gentænk produktet og dets funktioner 

•• ReRe-duce  – nedsæt forbruget af energi og ressourcer  

•• ReRe-cycle  – vælg materialer som kan genanvendes 

•• ReRe-use  – design så produktet kan genbruges 

•• ReRe-pair – lav produktet nemt at reparere 

•• ReRe-place  – erstat miljøfarlige stoffer med mere   

    miljøvenlige alternativer 
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Produkt miljø hos B&O 



Lukning af kredsløbet 

Maintenance: 
• Lang levetid. 
• Modulært design 
• Reparations og 

serviceordning 

Recycling of materials: 
• Design for 

materialegenvinding 
• UP-cycling ? 
• Produktilbagetagning 
• Materialeforskning 
• Differentierede 

affaldsstrømme 

Remanufacturing 
• Genbrug og 

reparation af 
komponenter 

• Modulært design 
 

Reuse/ redistribute: 
• Produkter med høj 

gensalgsværdi 
• Potentiale for genbrug 
• Produkt-service system 

for B2B kunder 



CE muligheder på B&O 



DESIGN FOR DEN CIRKULÆRE ØKONOMI 

Design for End-of-life 
• Undgå stoffer som gør 

genanvendelse problematisk/dyr 
• Genbrug af komponenter 
• Sikre adgang til komponenter 
• Organisere produkt tilbagetagning 
• BOM/RFID om produktindhold 
• End-of-life management  

 
 

Bæredygtig 
forretningsstrategier 
• Leasing 
• Produkt – service systemer 
• Forlænget garantiperioder 

(servicekontrakt - holdbarhed) 
• Dele-økonomi ? 
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Design og materialevalg 
• Undgå tungmetaller som cadmium, bly, 

kviksølv og andre farlige stoffer (RoHS) 
• Brug af genanvendt/genbrugt materiale 

(plastik, metal) 
• Genbrugelighed og genanvendelighed 
• Reduktion af produktets vægt 
• Dematerialisering (materialereduktion)  
• Kompositmaterialer 

 

Design og holdbarhed/reparation 
• Modulært design, standardiserede 

komponenter & nemme at reparere 
• Let adskillelse med alm. værktøjer   
• Ingen brug af lim og svejsning 
• Bill of Material (BoM) 
• Mono-materialer / få materialer 
• Gøre produkterne opgradérbare 
 



Vacuum cleaner as example on 
resource efficiency in Implementing 

Measures  

15 



20 unikke demonstrationsprojekter 
• Indledes med en kortlægning i virksomhederne 

– Hidtidige forretnings- og miljøstrategier og erfaringer hermed 
 

• Herefter vurderes potentialerne ved forskellige miljø- og ressourceeffektiviserende tiltag 
– Individuel + netværksbaseret rådgivning og sparring 
– Bruger- og medarbejderdreven innovation og produktdesign 
– Projektarbejde med universitetsstuderende 
 

• Der udarbejdes en forretningsstrategi og handlingsplan 
– Med forslag til yderligere interne analyser og eksterne dialoger 
– samt til eksperimenter med ændrede produkter eller ændret forretningsmodel 
 

• Implementering af disse strategier sker i henhold til handlingsplanen og revurdering heraf  
– Forskerne faciliterer etablering af samarbejde med leverandører og kunder om 

implementering, samt dialoger med myndigheder, affaldsselskaber og andre partnere 
inden for miljø, kvalitet m.v. 

– Forskellige former for åbne og lukkede workshops samt solution camps på tværs af 
virksomheder og andre aktører for at udvikle løsningsforslag på problemstillinger, der 
kræver samarbejde mellem virksomheder og andre aktører i en virksomheds netværk. 
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Erfaringsopsamling fra projekter 
 

• Fokus på miljø, økonomi, innovation og netværk 

 

• En (eksemplarisk) case-rapport 

– om det enkelte demonstrationsprojekts forløb og effekter 

– samt om de forskellige roller som interne og eksterne 
aktører har haft i forløbet 

 

• Sker også implicit og eksplicit hos de involverede aktører i 
demonstrationsprojekterne: Virksomheder, leverandører, 
kunder, konsulenter, kommuner, forskere, studerende 

17 



Spredning og forankring af resultaterne 
• Udarbejde inspirationsmaterialer til andre virksomheder bl.a. i form af case-beskrivelser 

• Udvikle metodevejledning og guidelines til brug på 10 train-the-trainer workshops for 

konsulenter, brancheorganisationer, myndigheder, væksthuse, affaldsselskaber mv. mht. at 

styrke rådgivning og dialog 

• Afholde 2 workshops for undervisere, herunder udvikle strategier for hvordan erfaringerne 

kan integreres i 4 ingeniøruddannelser og  2 erhvervsøkonomiske uddannelser  

• Nedsætte følgegruppe som mødes 4-5 gange i projektet både som en faglig sparringsgruppe 

og som rådgivere omkring formidlingen.  

– Deltagere kan eksempelvis være: frontløbervirksomheder, Dansk Industri, KL, Danske regioner, Dansk 

Naturfredningsforening, LO, DAKOFA, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, samt DTU, AU og CBS 

• Udvikle en projekthjemmeside samt udgive nyhedsbreve i tilknytning hertil. Udarbejde 10 

artikler i relevante branchetidsskrifter og 8 videnskabelige tidsskrifter i løbet af projektet 

• Deltagernetværkene afholder netværksmøder, udgiver nyhedsbreve mv.  og der deles 

erfaringer med andre miljø- og erhvervsnetværk i regi af Key2Green 
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Milepælsplan 
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MILEPÆLS-	OG	AKTIVITETSPLAN

Milepæle:

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Aktivitet	1	

		a.	Udvikling	af	metoder	og	screening	af	virksomheder x x x

		b.	Udvikling	af	forretningsstrategier	 x x x x

Aktivitet	2

		a.	Implementering	af	forretningsstrategier x x x x x

		b.	Evaluering	og	udarbejdelse	af	case	rapporter x x

Aktivitet	3

			Udarbejdelse	af	inspirationsmaterialer	og	metodevejledninger x x

Aktivitet	4

			Afholdelse	af	train-the-trainers	workshops x x

Løbende	formidling	i	deltagende	netværk	og	andre	organisationer x x x x x x

Afrapportering x
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