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NTNU Bærekraft
4 forskningsområder i fokus for satsingen



Sirkulær økonomi

Ellen MacArthur Foundation

Hvordan oppnå gjennomgripende
produkt- og systemendringer?
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Noen forskningsprosjekt i dag
• Avfallsforsk sin hjemmeside

– “Bærekraftig biogass” – EnergiX (Greve Biogass & Østfoldforskning o.a.)
– “CIRCit” – Nordisk finansiert (DTU, NTNU, VTL...)

• Andre ved NTNU
– CIRCUIT – EU finansiert (NTNU Inst. for Design og europeiske partnere)
– SFI Metal Production – NFR (NTNU, SINTEF, bedrifter) 260 mill NOK over 8 år
– NTNU Industriell økologi – En serie prosjekter på MFA, LCA, MRIO over flere år

• MinFuture – EU finansiert, om materialflyt
• EXIOBASE +++ – EU finansierte, om miljøfotavtrykk
• PhD studier (Aluminium, Fosfor, Urban mining, Bioressurser…)

• Ytterligere andre FoU-prosjekter .... 



Tre sentrale tilnærminger:
• Måling og modellering av samfunnets

sirkulære økonomi på ulike skala
• Muliggjørende teknologier for 

sirkulær økonomi
• Brukere, design, endring, virkemidler

og forretningsmodeller

NTNUs ambisjon er å være internasjonalt sterk på disse områdene
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Department of Geology (IV-T)

Department of Geography (SU-T)

Department of Psychology (SU-T)

Industrial Ecology Programme (IV-T)

Dep. of Interdiscipl. Studies of Culture (HF-T)

Department of Material Science

and Engineering (NV-T)

Department of Design (AD-T)

Department of Arcitechture (AD-T)

NTNU Wood (IV-G)

Department of Industrial Economics

and Technology Management (ØK-T)

Norwegian Manufact. Res. Center (IV, G) 

Dep. of Mech. and Ind. Engineering (IV-T)

Aluminium Product Innov. Cen. (IV-T,G,Å) 

Department of Energy

and Prosess Engineering (IV-T)

Industrial Ecology Programme (IV-T)

Department of Design (AD-T)

Department of Sociology

And Political Science (SU -T)

Norwegian Centre for 

Sustainable Business Models (Å)

Applied Ethics 

Program (HF -T)

Department of Industrial Economics and Technology Management (ØK-T)

IndEcol Digital Lab

(IV-T)

Dep. of Comp. Science

(IE-T)

NTNU ‘rigger’ laget med bidrag fra mange fagmiljø



Materialstrømanalyse, livsløpsanalyse og
fotavtrykkanalyse à miljøsystemkunnskap

El-biler El-kraftsystem Avfallssystemer Skipsfart Bygninger
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Hvilken kompetanse trengs?
• Alt trengs, men noe er viktigere (kort sikt / lang sikt)

– Industriell verdikjede- og markedskunnskap for sekundært råstoff
• God forståelse av dagens materialflyt og hvor kvalitet tapes og kan sikres
• Hva er gode forretnings- og samarbeidsmodeller og hva er viktige hindre for endring

• Produktinnovasjon versus systeminnovasjon
– Produktinnovasjon ofte mer inkrementelle og ’isolerte’ forbedringer

• Her fins mange eksempler (Design for X) og mange flere vil komme
– Systeminnovasjoner langt mer dyptgripende og brede (Hva? Hvor? Hvem?)

• Her vet vi egentlig lite om hva som vil fungere, og hvordan sikre at vi oppnår de 
ønskede aggregerte effektene.

• Vi vet ikke nok om materialflyt, aktører og teknologier i systemet, fordi det er for 
komplekst, globalt, og under stadig endring (eksempel aluminiumkretsløpet)



Er resirkulering bedre enn primærproduksjon?
- Energibruken sies å være 10 ganger lavere. Men, post-consumer aluminiumskrap er mangelvare (beholdningene i bruk

vokser) og det er mest produksjonsskrap som resirkuleres. Dette fører til høyere, ikke lavere energibruk.

Source: Liu, Bangs, and Müller 2012: Nature Climate Change

Globale aluminiumkretsløp i 2009
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Nødvendig forskning fremover?
• Grundige studier av effektene av de omlegginger vi investerer i for 

tiden (eks. sentralsortering, biogass)
• Forskningssamarbeid mellom mange aktører

– Om ambisjoner, konsepter, løsninger, virkemidler, effekter
– På systemnivå for viktige avfalls- og materialkategorier
– Syretesting mot SDGs og i scenarioanalyser mot 2035

• Studier av hvordan enkeltprosjekter og produktinnovasjoner (ulike
case) bidrar til forbedringer aggregert på systemnivå

• Dokumentasjon av vellykkede eksempler og hva som utløser
bedriftens gevinster
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MinFuture prosjektet

• H2020 project
• Consortium: leading global research 

institutes in material flow analysis, global 
data providers, and industry associations

• Goal: develop a proof-of-concept for the 
mapping of the global physical economy

à Support
- EU Raw Materials
Initiative

- EU Circular Economy 
strategy

- Climate change 
mitigation

(Prof. Daniel Müller, NTNU 2018)
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Effektene av dagens omlegginger?
• 8 masteroppgaver om omlegginger i avfallssystemer på

NTNU de siste 3 år
– Trondheim, Bergen, Oslo, RoAF, Drammen,…

• Nå behov for syntese og grundigere oppfølgingsstudier
– Foreslått fellesprosjekt Østfoldforskning, NTNU og brukere

• Smakebit fra to masteroppgaver i vår
– Kaja Daviknes Sørgard: Matavfallhåndtering for BIR
– Irmeline de Sadeleer: Plastavfallshåndtering for Trondheim



Miljøanalyse av ulike matavfallsløsninger for 
husholdningsavfall, Casestudie: BIR Privat AS

Tre behandlingsløsninger for matavfall :

• Biogass produksjon i Bergen
• Biogass produksjon i Oslo
• Insektdyrking Voss

Hvordan påvirker disse løsningene BIRs materialgjenvinningsgrad, 
energieffektivitet, klimagassutslipp og kostnader for matavfall? 

MASTEROPPGAVE: KAJA DAVIKNES SØRGARD



14

MODELL 
System for restavfall og matavfall 
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Generelle funn: 
• Økt materialgjenvinningsgrad i alle  
• Mer unngåtte klimagassutslipp
• Men også økte kostnader og økt energiforbruk

Scenariofunn:
• Insektscenario har best materialgjenvinning, laveste 

kostnader og økning i unngåtte utslipp (ift. dagens 
system).
• Utfordrer til biogassproduksjon?



Miljøgevinster fra behandling av plast- og 
bioplastemballasje i husholdningsavfall 
Casestudie: Trondheim kommune

• Sentralsortering av plastavfall
• Økende innhold av bioplast 

Hvordan påvirker disse faktorene plastavfallssystemets 
samlede miljøprestasjon ut fra en livsløpsmodellering? 

MASTEROPPGAVE: IRMELINE DE SADELEER
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Metode: LCA basert på materialstrøm modell
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Miljøgevinst av sentralsortering for plastavfall 



Effekten av økte mengder bioplast i systemet
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Irmelines foreløpige konklusjoner
§ Det oppnås miljøgevinster av å sortere ut plastavfall i et 

sentralsorteringsanlegg fremfor sortering i husholdningene
§ Fortsatt ikke nok for å nå EU’s mål om 55% plastavfall resirkulering

(Ikke ha matavfall i sorteringsanlegget vil nok øke gjenvinningsraten)
§ Bioplast leder ikke til stor miljøgevinst
§ Bedre å fokusere på endringer i avfallshåndteringssystemet enn

bioplast som alternativ til fossil-basert plast



21

SFI Circular
Value Creation in a Green Economy

• Technology development
• Economic analysis and 

modeling

• Green innovations and 
green innovation processes

• Business development and 
entrepreneurship

• Industrial ecology
• Economic analysis and modelling
• Innovation and entrepreneurship

Business Idea SFI Circular:
SFI Circular aims for systems innovation on a corporate and societal level yielding improved 
competitiveness and environmental performance by adopting circular economy principles

Vision SFI Circular:
SFI Circular – An internationally leading research and knowledge community on a transition to a 
sustainable and competitive circular economy.



22

SFI Circular research content
Systems innovation for a circular economy:

• Trans-disciplinary and cross-sectorial approach 
centering on innovation, economic, environmental and 
technology analysis 

• Open innovation, increased collaboration within and 
between value chains

• New circular business models for increased 
competitiveness and profitability and efficient 
innovation processes

• Proactive approach towards ambitious and efficient 
targets for future regulations and framework conditions

New business 
and growth

Increased 
competitiveness

Increased 
environmental
sustainability

Technology 
analysis

Economic
analysis

Environmental 
analysis


