
Vær med til at kickstarte et grønt eksporteventyr 
for byggesektoren
I Circularity City-projektet samler vi de virksomheder 
og kommuner i Region Midtjylland, som vil gå forrest 
og vise verden, hvordan vi kan bygge fremtidens 
cirkulære byer, allerede i dag. Projektet løber over tre 
år og er finansieret af Region Midtjylland. Formålet er 
at accelerere cirkulær økonomi i byggebranchen -og 
lægge grundstenen til et nyt grønt eksporteventyr af 
cirkulære løsninger til verdens byer.
Vi vil gerne invitere de virksomheder, som er interes-
serede i at arbejde med at skabe cirkularitet i byer, 
og de offentlige og private bygherrer, som har byg-
gerier og byudviklingsprojekter i støbeskeen, hvor 
cirkulært byggeri kan foldes ud i praksis.
På dagen vil vi fra operatørkonsortiet give en intro-
duktion til Circularity City-projektet og informere om 
de forskellige muligheder, der er for at deltage.
Dernæst skal vi sammen sætte fokus på de problem-

stillinger og muligheder, vi skal arbejde med i pro-
jektet, for at vi kan skabe Circularity City samt finde 
frem til, hvem der skal arbejde sammen om hvad, for 
at vi kommer i mål i løbet af projektets 3-årige forløb.
For at gøre diskussionerne på dagen så konkrete 
og perspektivrige som muligt, vil vi præsentere tre 
byggeprojekter, som fra start er tænkt cirkulære, og 
vil blive en del af projektet.
Til slut vil vi officielt lancere hjemmesiden for projek-
tet, som bliver en platform for at promovere alle de 
løsninger og projekter, vi sammen får udviklet i løbet 
af projektet, som kan inspirere andre til at arbejde 
med at skabe cirkularitet i byer.
Vores ambitionen er, at vi på dagen får sat cirkulært 
byggeri på dagsordenen og får kickstartet realiserin-
gen af en række byggerier i Region Midtjylland, som 
kan vise verden, hvordan man bygger Circularity City.

Du kan tilmelde dig via linket HER
Bag Circularity City står en række af tværfaglige partnere - Minor Change Group, VIA University College, GXN, Statens 
Byggeforskningsinstitut (SBi), CLEAN og Dansk Industri ved Danish Cleantech Hub NYC.

KICK-OFF
06/11-2017 kl 08:30 - 13:00
Remisen - Godsbanen Skovgaardsgade 3 8000 Aarhus C 

Støttet af

https://podio.com/webforms/19364385/1304444


08:30 Indskrivning og let morgenmad

09:00 Velkomst og intro til projektet, roller og muligheder

09:15 Regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi 
– anbefalinger for byggeriet
v/Kasper Guldager Jensen, Stifter og Seniorpartner, GXN, og medlem af Advisory Board

09:30 Forretningsmodeller og vækstpotentialer i cirkulær økonomi
v/ Niels Mikkelsen, Partner og Seniorkonsulent, Minor Change Group Aps

09:40 Cirkulære byggeprojekter – offentlige og private bygherrer præsenterer projekterede 
byggerier, som er tænkt cirkulære fra start, og som indgår i Circularity City

10:00 Pause

10:15 ZOOM ind på tematikker i cirkulært byggeri og byudvikling
Præsentation af specifikke problemstillinger og muligheder fra kortlægningen, relateret til de 
præsenterede projekter, der skal løses/forfølges, for at vi kan bygge Circularity City

10:30 Workshopdiskussioner af problemstillinger/muligheder
- opdeling efter interesse og motivation
Faciliteret af konsortiepartnerne

11:30 Kort opsamling fra diskussioner

11:45 Præsentation af støttemuligheder i Circularity City
v/ Søren Bernt Lindegaard, Projektleder, CLEAN

11:55 Lancering af Cicularity City web-platform
v/ Niels Mikkelsen, Partner og Seniorkonsulent, Minor Change Group

12:00 Frokost og netværk

13:00 Tak for i dag!
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