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Bæredygtighed og cirkulær økonomi

1) Hvor kommer vi fra? Og hvor er vi på vej hen? 

2) Cirkulær økonomi – principperne

3) Design strategierne – det begynder på tegnebrættet

4) Forretningsmodellerne
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Bæredygtig forretningsudvikling
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Miljø- /Bæredygtighedspolitik

1. Fabrikken 
• Nedbringe ressourceforbrug og udledninger
• Overholde lovgivning
• Produktets pris (masseproduktion)
• Løbende forbedringer 

2. Produktet og leverandørkæden
• Produktets miljøaspekter (eco-design, EU krav, miljømærkning)
• Leverandørstyring
• Totalomkostninger 
• CSR – (corporate) social ansvarlighed

3. System: Netværk, cirkulær økonomi + deleøkonomi
• Mangesidige samarbejdsrelationer - partnerskaber
• Tre-dobbelte bundlinje (+ samfundsomkostninger)
• Doing good by doing new things with others
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LANG LEVETID
•

-
vedligehold

-
service

Cirkulær 
værdiskabelse 

Indre cirkler

Lang levetid
(vedligehold, service,
opgradering, modul-
opbygning, reparation)

Rene input
(vugge-til-vugge, undgå
farlige kemikalier, etc.)

Kaskade brug
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Fra lineært over genanvende til cirkulært
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Kuvatek i Sindal

• Er begyndt at tage kølere tilbage med henblik på 
Istandsættelse i forbindelse med projektet

• Er fortsat med dette

• Investeret i 3D printer til selvfremstilling af komponenter inkl. 
dele til reparation af kølerne

• Har haft 2 x 40 industrielt design studerende til at 
eksperimentere med produktet / lave andre designs 

• Vil gerne i gang med en leasingmodel
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KUVATEK

1) Lille stand-by forbrug
2) Energispareprogram
3) Naturligt kølemiddel
4) Servicefri
5) Effektiv varmeveksler
6) Genanvendelig
7) Begrænset transport
8) Rengøringsvenlig 
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Co2 light i Aalborg 

• Tilbyder kundetilpasset LED belysning baseret på stærke 
ingeniørkompetencer og kompetente leverandører

• Kundeopfølgning ? Sat mere fokus på at løsningerne rent 
faktisk virker efter hensigten (eftersalg)

Særlige undersøgelser:
• Hvad sker det med lysstofrørene efterfølgende ?
• Og hvad med plasten: plast2oil – container baseret pyrolyse  
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Den tre-dobbelte bundlinje 
og produkt-service-systemer 
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Co2 light
Produkt:
LED lyskilder 
og armaturer

Service:
Lys som en
Service

System:
Facility 
management

Økonomi Pris = investering
Kvalitet

Totalomkostninger, 
TCO
Esco-light
Servicekontrakter

Leje med fleksibilitet
Pay-per-lumen
Rådgivning af kunde

Social Design
Komfort

”Pedelaflastning”
Servicearbejdspladser

Bedre arbejdsmiljø 
Værdi for brugeren

Miljø Energimærkning
Materiale effektivitet 
Holdbarhed

Reparation
Service og vedligehold

Istandsættelse
Tilbagetagning

Relation Overdrage ejerskab Samarbejde Partnerskaber 



Knowledge Cotton Apparel i Herning 

• Udarbejdet nyt butikskoncept og udviklet en idé til reparation 
af tøj i forbindelse med projektet (granny repair)

• Er fortsat med at få kortlagt Co2 footprint, først som 
studenterprojekt og senere med konsulenthjælp

• Arbejder videre med de cirkulære forretningsmodeller som en 
del af projektet Cirkulær økonomi i  SMV her i foråret. 
Muligvis mhp. en C2C certificering
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Designstrategier 
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Design strategier og cirkulær økonomi

• Re-think – gentænk produktet og dets funktioner
• Re-duce – nedsæt forbrug af ressourcer & udledninger
• Re-pair – holdbarhed, service og vedligehold 

(modulært design, opgradering, etc. (indre cirkler)
• Re-use / Re-sale (genbrug produkt eller dele heraf)
• Re-trofit / Re-furbish / Re-manufacturing
• Re-cycle og materialegenindvinding (ydre cirkler)
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CE muligheder på B&O
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Forretningsmodeller 
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Service Leje AirBnB
Vejledninger/ Dele-biler Samkørsel
Manualer Pooling Go-more
Garantiordning Betaling-per

service
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PRODUKT

• Pris
• Kvalitet
• Design
• Miljømærkning

• SALG af 
produkt 
(ejerskab)

• Vedligehold
• Reparation
• Totalomkostninger 

ved drift (TCO)

• SERVICE 
kontrakter

• Leasing/leje
• Cirkularitet
• Brugsværdi:

• Øget læring
• Bedre trivsel
• Mindre fravær

• Bæredygtig 
værdiskabelse 
(brugsskab)

SERVICE SYSTEM



FORLÆNGELSE AF PRODUKTLEVETID:
MOBILE DÆMNINGER TIL AT AFVÆRGE OVERSVØMMELSER

”Flood barrier 
– fighting 

water w
ith water”

Oversvømmelsessikring:
Svært ved at overskue genbrug
efter mange dages hårdt arbejde
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Tak for
samarbejdet

Arne Remmen
ar@plan.aau.dk
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