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Brugte møbler skal have nyt liv
Ansøgning til kommunepuljen ved grønne
udviklingsprojekter.

Midttransport ønsker at søge om støtte til projekt omhandlende
uudnyttede aktiver/ressourcer i Regionens brugte møbler.
Resume
Dato 15/10-2015

Idé og aktiviteter
I hele Regionen står der møbler der ikke længere bliver brugt. Med
dette projekt vil vi forsøge at aktivere disse ressourcer gennem
principperne i cirkulær økonomi.
Idéen med projektet, er for det første at belyse og analysere de
sidste faser i møblerne levetid. Fra det besluttes at et møbel er
affald, til det er kasseret. Og for det andet at gennemføre
eksperimenter med, hvordan møbler og materialer kan genbruges på
en måde, så værdierne bliver bevaret bedst muligt.
I projektperioden vil vi arbejde indenfor følgende områder:
1. Registrering af møblerne på udvalgt matrikel i regionen.
Viborg Sygehus.
2. Analyse af hvorfor møblerne er blevet unødvendige.
Herunder en belysning af årsagen til kasseringen, samt et
billede af hvem der træffer beslutninger herom.
3. Når nogle af møblerne bliver til affald, så følger der ofte
udgifter til bortskaffelse. Vi vil se på mulighederne for at
genbruge materialer. I denne fase inddrages ekstern
samarbejdspartner fra et renovationsfirma, som konsulent.
4. Mulighed for genbrug af møbler der vurderes egnede til det. I
denne fase vil vi arbejde med synliggørelse af møblerne
regionalt via intranet. Udover dette vil vi arbejde med
begrebet ”retro kontoret” og kommunikerer ud gennem
Regionens magasiner og nyhedsbreve, hvor vi vil visualisere,
evt. gennem show rooms eller den gode historie.
Projektet bidrager med viden til regionens fremtidige håndtering af
indkøb og anvendelse af møbler. Ved at fremvise et total billede,
både miljømæssigt og økonomisk, af de sidste faser af møblernes liv,
kan vi lave input og komme med idéer til at arbejde videre med hele
cirklen, fra indkøb og anvendelse til værdifuld videregivelse. På den
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måde kan projektet understøtte regionens arbejde med cirkulær
økonomi og affaldsfrie hospitaler. Et scenarie kan være, at regionen
laver en leasingaftale med ekstern leverandør, der tager ansvar for at
bevare møblernes værdi i cirkulation. Et andet scenarie kunne være,
at regionen selv tager ansvar for forlængelse af møblernes levetid og
værdifuld vidregivelse.
I projektet vil der så vidt muligt blive inddraget
erhvervsvirksomheder, der kan bidrage med at udvikle løsninger. Det
kan f.eks. handle om reparation, opdatering og genbrug af møbler,
afmontering, sortering og genanvendelse af materialer. Herudover vil
der i projektet blive formuleret input til nye, cirkulære
forretningsmodeller i forhold til kontormøbler. Det kan give nye
forretningsmuligheder på et marked, hvor der ser ud til at være et
stort behov for at aktivere lagre af brugte møbler og uudnyttede
værdier – både i offentlige og private virksomheder.
Studerende vil også blive inddraget, hvor det er muligt. Det kan være
i forhold til økonomiske og kvalitative analyser, og i forhold til design
og indretning af retrokontoret.
Projektet er forankret i MidtTransport, Århus universitetshospital,
med Louise Sager som projektleder.
Der etableres et forpligtende samarbejde med Viborg sygehus, der vil
indgå som pilotprojekt. Herudover vil der så vidt muligt blive skabt
samarbejde med erhvervsvirksomheder og vidensinstitutioner.
Baggrund
MidtTransport skal pr. 1.1.2016 overtage driften af Intergen. Intergen
er en regionalt afdeling der beskæftiger sig med at indsamle og
afhænde brugte møbler, medicoteknisk udstyr og IT der ikke længere
er i brug. MidtTransport er allered godt i gang med processen
omkring hele opgaveoverdragelsen. I dette forløb er der dannet et
stort kendskab til mange lagre og kontaktpersoner der er i hele
regionen.
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Revideret budget og finansieringsplan

Fase

Aktiviteter

Budget

Kommunepulje

Egenfinansiering

Billed dokumentation af møbler
og opstilling

50.000

40.000

10.000

Registrering

Oprettelse af lager system, med
bestillingsfunktion

60.000

50.000

10.000

Analyse

Internt tidsforbrug i forbindelse
med data indsamling om
materiale sammensætning og
baggrund for kassering

50.000

0

Internt tidsforbrug i forbindelse
med indsamling af data omkring
udgifter ved bortskafning.

10.000

0

10.000

0

0

0

Formidling (time forbrug)

10.000

10.000

0

Indretningsarkitekt, timeforbrug

20.000

20.000

0

Arkitekt højskolen (studerende)

0

0

0

90.000

0

90.000

290.000

120.000

170.000

Affald

Genbrug

Marius Pedersen
(affaldskonsulent)

Projektledelse Time forbrug
Total

Tidsplan

1. kvartal
Registrering

2. kvartal
Analyse af affald

2016
3. kvartal
Genbrug

Løbende evaluering af projektets faser.

4. kvartal
Rapport/Input til Indkøb

50.000
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