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Barrierer og løsninger



Den 5. industrielle revolution - Mod en cirkulær 
økonomi og enden på affald som vi kender det

Lineær økonomi Cirkulær økonomi



9%

https://www.circularity-gap.world/2021



Det er gået den forkerte vej i lysbranchen

NYT LED ARMATUR–
DESIGNET TIL AT SKULLE 
SMIDES UD

EKSISTERENDE ARMATUR–
MED UDSKIFTELIGE LYSKILDER



Millioner af lysarmaturer ender som affald og 
erstattes af armaturer, der ikke kan repareres

Producer Forbrug Smid ud
LINEÆR ØKONOMI

Photo: TSCHERNING A/S



Et nyt lysarmaturer består af 10 gange så meget 
aluminium som et upcyclet armatur

Fischer - LED Board

Material Quantity Unit

Aluminium 0.225 kg

Copper 0.0225 kg

Plastic 0.026 kg

PPE 0.005 kg

Steel 0.004 kg

Wiring 0.084 kg

Energy 210.24 MJ/year

New LED Fixture

Material Quantity Unit

Aluminium 1.98 kg

PA 0.003 kg

PC 0.06 kg

PMMA 0.117 kg

Steel kg

Wiring 0.396 kg

Energy 299.592 MJ/year

LCA by Asger Wendt Karl and associate professor Morten Birkved from DTU. 

Henning Larsen Architect’s kontor i København



Vi misser store besparelser af ressourcer ved 
ikke at genbruge gamle lysarmaturer

Eksempel fra projekt med 3500 
lysarmaturer (stor medicinal virksomhed)

Sparet mængde stål = 12,3 tons
Total sparet CO2 (kg) = 38.500
Total sparet vand (l) = 4.093.093

Mindskning af luft og vand forurening fra 
metalproduktion. 



Vi har brug for at vise verden at man kan forvandle 
affald til smukke produkter og skabe en cirkulær 
forretning



Vi arbejder med tre forskellige koncepter i tråd 
med affaldshierakiet



Før - 38.000 lysarmaturer i overskud fra 
renovering af butikker



Efter – Vi transformere de gamle armaturer til 
et nyt design og ny LED og IoT technology



Spots fra H&M butikker. Potentielt mere end 
100.000 styk

Før Efter



Agenda

Udfordringer for en mere cirkulær verden

Hvordan kan vi ændre dette?



Der er ikke en stor nok efterspørgsel efter 
bæredygtige produkter



Bæredygtighed fylder ikke meget i de 
offentlige udbud

92 udbud

138 udbud

1 udbud

Tildelingskriterier 231 TED-udbud 
uge 22-33, 2021

Laveste pris

Bedste forhold mellem pris og kvalitet

Omkostninger

44%

29%

10%

3%
14%

Underkriterier: Bedste forhold 
mellem pris og kvalitet (138 udbud)

Pris Kvalitet
Organisation Bæredygtighed og miljø
Andet

Ole Helby Petersen, ph.d., professor, Leder af Center for forskning i offentlig-privat samspil (COPS), Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet 



Bæredygtighed og TCO vægtes ikke ved indkøb
af ny belysning

Projekt Pris
Vurdering af 
kvalitet

TCO
Bæredygtig-
hed

Tidsplan Kommentarer

Kalundborg Rådhus 100% 0% 0% 0% 0%

Minimum krav for 
kvalitet

Ingen krav for TCO 
eller bæredygtighed

Fredericia Kommune 
- Tøjhuset

100% 0% 0% 0% 0%

Kalundborg 
sportshalsbelysning

70% 0% 0% 0% 30%

Slagelse Kommune –
sportshaller mv.

100% 0% 0% 0% 0%

Dragør Kommune 100% 0% 0% 0% 0%

Tildelingskriterier for udbud for 5 danske udbud (2019-2021)



I en perfekt verden ville vi basere tildelingen 
på en vægtning af 3 faktorer

Tildelings-
kriterier

Kvalitet Bæredygtighed TCO

Vægt 33% 33% 33%



Vi møder følgende barrierer

Indkøb og drift 
tænkes ikke 

sammen

Svært at måle 
bæredygtighed

Bekymringer 
om kvalitet og 

garanti

Mangel på 
ressourcer
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Direkte omkostninger står for mindre end 20% 
af de totale omkostninger

Direkte omk.

Indirekte omk.



Bæredygtige løsninger er mest 
konkurrencedygtige i det lange løb

Direkte omkostninger står for 13-
26% af totale omkostninger. 
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Der skal ske forandringer på flere niveauer

Rammevilkår

Lovgivning om 
produktdesign

Pris for CO2 
udledning

Bæredygtigheds-
krav i offentlige 

indkøb 

Bygherre

Nye og mere 
langsigtede måder 

at købe ind på

Producent
Ændring af 

opfattelsen af kvalitet 
og risiko

Gør det nemmere at 
måle bæredygtighed

Gør det bæredygtige 
valg til det nemme 

valg
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Hvordan kan man fjerne eller reducere 
risikoen for kunden?



Afdæk risikoen og giv minimum samme 
garanti som nye produkter

Vi fjerner eksisterende 
elektronik og indsætter ny CE 
mærket LED kit. Det kan 
sammenlignes med at 
indsætte et nyt armatur i 
gammel skal.



Sørg for troværdig dokumentation af 
performance fra 3.part
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Hvordan kan man gøre det nemt at opgøre den 
ekstra CO2 besparelse man får fra materialerne?



Opgør CO2 og vandforbruget fra 
ressourcebesparelsen



Kortlæg og dokumenter via f.eks. EPD’er
udviklet af 3.part

EPD dokumenterer et produkts miljøaftryk og 
gør det muligt at sammenligne produkter.

Vores EPD’er er udviklet af Rambøll og 
verificeret af COWI. 
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Hvordan kan man gøre det nemmere at vælge 
bæredygtigt frem for nyt? 



Hjælp med at gøre det nemmere at foreskrive 
bæredygtige produkter



Skab øget værdi fra alle dele af 
bæredygtigheden

Økonomi

MiljøSocial



Skab arbejde i Danmark for borgere som ikke 
kan passe et normalt job

• Cirkulær økonomi kræver arbejde udføres 
lokalt

• Samles i Danmark af mennesker på kanten af 
arbejdsmarkedet i Odense og Kolding, samt 
indsatte i fængsler

• Nomineret til CSR specialprisen 2022.



Design er en vigtig faktor i at gøre bæredygtige 
produkter til det lette valg

Det visuelle udtryk kan fortælle en 
historie, som man ikke får med et 
nyt produkt.

Flere produkter tegnet af 
anerkendte arkitekt/design 
virksomheder



Tilføj øvrige tiltag som f.eks. at skabe et sundere 
indeklima via lys

GAIA® 



Vi kan påvirke produktionen af hormoner i 
vores krop gennem lys

Melatonin

• Vores søvnhormon, får os til at 
blive trætte

• Vigtigt element i forebyggelsen 
af kræft

• Styrker immunsystemet

Serotonin

• Påvirker vores humør (for lidt 
kan føre til depression)

• Vigtig for sårheling

• Styrer og kontrollerer over 30 
forskellige processer i vores 
krop

Kortisol

• Et af kroppens vigtigste 
stresshormoner

• Regulerer blandt andet vores 
stofskifte

• Påvirker vores hukommelse

• Påvirker vores 
koncentrationsevne



Barriererne bliver langsomt brudt ned, men 
der er stadig lang vej endnu



Fischer Lighting – For a brighter future

Lars Elmvang
Co-founder

Mobile (+45) 30 94 44 16
Mail lel@fischer-lighting.com
Web www.fischer-lighting.com

GAIA® 


