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CIRKULÆR ØKONOMI – den nye forretningsmodel? 
Projektgruppen Cirkulær Økonomi Lisbjerg inviterer NCC team Lisbjerg +energi  
Til workshop 12. august kl. 12.30 – 16.00 
Sted: NCC Projektstudio, Sommervej 31D, 8210 Aarhus V  
Projekt: Lisbjerg ”Modelby for cirkulær økonomi”  
 
Modelby for cirkulær økonomi er et udviklingsprojekt under Region Midts Kom-
munepulje ”Rethink Business - grønne udviklingsprojekter” http://rethinkbusiness.dk/  
 
I et cirkulær økonomi perspektiv gentænkes anlæg og drift af boligbebyggeriet og CØ 
tænkes ind i bebyggelses- og bydelsplan samt hverdagslivet der. Formålet med 
projektet er at viden indsamles og inspiration formidles til offentlige myndigheder, 
byggesektoren, bygherrer og andre der med fordel kan tænke cirkulær økonomi ind i 
deres forretningsmodeller. 
 
Projektpartnere:  
Boligforeningen Ringgården, dir. Palle Jørgensen 
Aarhus Kommune, projektchef Lisbjerg Flemming Kristensen 
Samsø Energiakademi, projektleder Trine Balskilde Stoltenborg 
AplusB, arkitekt Rie Øhlenschlæger. 
 
Formål med workshop: 
I fællesskab at søge optimeringer af Ringgårdens Lisbjerg projekt for derved at øge 
projektets kvaliteter og demonstrationsværdi som eksempel på Cirkulær 
Økonomitænkning. Hvordan gør vi Ringgården i Lisbjerg til udstillingsvindue for cirkulær 
økonomi i en boligbebyggelse?  
 
Program 
12.30 Intro til cirkulær økonomi v/ Trine Balskilde Stoltenborg og projektleder Jesper 
Algren, Region Midt.  Bæredygtighed og cirkulær økonomi – trends og perspektiv. 
 
13.00 Eksempel: Et svanemærket boligbyggeri, v/ miljøchef Svend Mertz NCC  
Hvor gør det en forskel?: Gennemgang af arbejdet med svanemærkning af Krøyers 
plads. 
 
13.20 Eksempel: REWARA et CØ projekt i Aarhus Kommune, v/ miljøleder Hanne 
Tokkesdal AffaldVarme Aarhus - om REWARA og om udvikling af affaldskoncept i ny 
bydel Lisbjerg.  
 
13.40 Eksempel: Individuel måling af energi og vand v/ salgsingeniør Bent Tønning, 
Kamstrup A/S. Inspiration til optimal drift og ressourcebesparelser i boligen. 
 
14.00 Cirkulær økonomi -  Benspænd for arkitekturen? v/ Rie Øhlenschlæger 
Fra selvbyg CØ til CØ i byggeindustrien – eksempler på byggerier og materialer.   
 
14.20 Kaffepause  
 
14.40 Workshop i team Lisbjerg gruppen:  
CØ gennemgang af bilag A ”Kvalitetsniveau ved Boligbyggeri/Lisbjerg” ved Trine og Rie 
 
Idéudvikling i gruppen – alle vilde ideer skal på bordet vedr. byggematerialer, 
konstruktioner, udearealer og funktion. Ideerne evalueres skitsemæssigt på 
brugskvalitet, realiserbarhed, miljøkvalitet og økonomi. Idekatalog udarbejdes og 
bearbejdes efterfølgende med fokus på mulig implementering. 
 
15.55 Afrunding – Bygherren – Palle Jørgensen 
 
Tilmelding til AplusB senest 04.08.15 på rie@AplusB.dk 
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