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Materialer og materialeegenskaber, bioplast, design og produktion, materia-
lesundhed, genanvendelse, deklaration

Undersøgelse af mulighed for at omdanne kakaonødden til bioplastemballage til indpakning af luksus-
chokolade.
Arbejde med at skabe produkter der ud over primær funktionen også fordrer en bæredygtig adfærd og 
omtanke hos slutbrugeren
Omsætte affaldsmaterialer til nye brugbare og funktionelle produktideer

Materialer og materialeegenskaber, materialesundhed, certificering, mærk-
ning, bioplast, design og produktion

Genanvendelse, moduldesign, design for disassembly

Genanvendelse, moduldesign, design for disassembly

Møbler/interiør : systemdesign, modulopbygning, take back, design for disassembly, restmaterialer

Legetøj: materialesundhed
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Kommentar – Hvordan er I eksperter her? Område:

Kemisk ekspert

Strategiske samarbejder

Designtænkning

Servicedesign

SMV Netværk af virksomheder Iværksættere

Take-back

IT, data og cirkulær
økonomi

Design to disassembly/
Design to recycling

FN´s Verdensmål

Life cycle assesments

Andre områder:

Fagligt fokusområde:

Hvilket område er I særligt stærke i rådgivning inden for:

Der arbejdes analytisk og systematisk med at opnå kendskab til projekter-
nes kontekst, Definer væsentlige indsatsområder, Innovérer, test og si-
muléring af mulige løsninger med fokus på helheden

Der anvendes både design for disassembly og design for manufaturing for at 
optimere produkter både i materialefraktioner, reducere kompleksitet, opti-
mere montage og addskillelse.Stort potentiale for produktionsbesparrelser

Hvordan kan man få sit eget råstof tilbage? Lette og forståelige produkt-
deklarationer, Cirkulære leasingmodeller og rabatordninger, Fragmenteret 
produktion

Identifikation af væsentlige certificeringer, Forberedende aktiviteter til at 
blive certificeret.

Medeller og prototyper
Skitsering og scenarieopbygning

Indkorporerer og harmonerer verdensmål som led i virksomhedens mål-
sætning og strategi.

Råder over bredt netværk af samarbejdspartnere og specialister inden for 
hvert deres felt og kan projektstyre projektforløb

Arbejder med systematisk udviklingsmodel. Business Model Canvas til 
forretningsmodeller samt Circular Design Guide, Effektmålingsværktøj

Arbejder med en struktureret og overskuelig model til at identificere og 
kortlæge produkters og services livsforløb både kvantitativt og kvalitativt.
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