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NTNU: Norway’s largest university

• 1500 full-time Professors

• Over 40 000 students

• 6,800 completed BSc. & MSc. degrees in 2016

• 370 doctoral degrees completed in 2016

• Budget of ca 1 billion EUR in 2017

• Two Nobel Laureates

ENERGY HEALTH OCEANS SUSTAINABILITY

Image credit: NTNU
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History: A Few Firsts

• 1994 – IndEcol at NTNU initiated. 

• 2003 – world’s first PhD programme in Industrial Ecology

• 2004 – international MSc programme in Industrial Ecology

• 2005 – first MSc students

• 2017 – IndEcol and NTNU Sustainability

45
Person-years

25
MSc Graduates
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Image credit:

The environmental metabolism of society
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Resource and Emissions Footprints of Nations, Sectors Technologies

Image credit:
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Contributions towards UNEP

Image credit: UNEP



KUNNSKAPSBEHOV FOR 

INDUSTRIELL SYMBIOSE
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EU28 material flows

Mayer et al, Measuring Progress towards a Circular Economy: A Monitoring Framework for Economy‐wide Material Loop Closing in the EU28

Journal of Industrial Ecology, First published: 25 September 2018, DOI: (10.1111/jiec.12809) 
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Industrien selv peker på følgende sirkulære utfordringer

• Mangel på informasjon og verktøy for å rette strategier og måle 
fremdrift
– Måleparametere på EU-nivå skal implementeres i Norge; hensiktsmessige?

– Ønsker nye standarder, jmfr. TEK-standarder for energibruk i bygninger

• Lovmessige begrensninger, for eksempel i bruk av 
overskuddsmasser
– Økt fokus på dialog med reguleringsmyndigheter

• Usikkerhet rundt hva sirkulær økonomi er for bedrifter og det 
offentlige
– Hva er sirkulære forretningsmodeller?

– Hvordan bruke forretningsmodeller og samtidig sikre verdiskapning og 
konkurransekraft?

• Overgang til sirkulær økonomi betyr en omstilling i samfunnet
– Hvordan påvirker dette strategier for bedrifter og det offentlige, på 

kort og lang sikt?
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Hva kjennetegner forskning for 

sirkulær økonomi og industriell symbiose

Samspill mellom 
uavhengige verdikjeder 

og offentlig-privat 

Konkrete & sentrale 
forskningsbehov

Bredde i brukerpartnere 
og  forskningsaktivitet
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Identifiserte forskningsbehov

Forstå kostnader og 
profittmuligheter

Kartlegging av material- og 
ressursbase

Samfunnsomstilling: policy, 
incentiver & medvirkning

Betydning av nye modeller 
for forretning og ledelse

Kjennetegn ved Digital 
innovasjon og nye 
samarbeidsformer

Effektiv og praktisk 
beslutningsstøtte: veiledere, 
verktøy, KPI’er, digitale 
plattformer
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SFI Circular

Hva er sirkulærøkonomi og hvordan ser sirkulærøkonomi ut i en 
organisasjon, verdikjede og på samfunnsnivå? 

Hvordan måler vi sirkularitet, ressurseffektivitet og omstilling for 
sirkulærøkonomi? 

Hvordan skaper vi omstilling og innovasjon for sirkulær økonomi på 
samfunnsnivå, med involvering fra brukere, private og offentlige 
aktører på tvers av verdikjeder? 

Hvordan ser forretningsmuligheter ut i en sirkulær økonomi, og 
hvordan kan bedrifter og offentlige aktører bruke forretningsmodeller 
for økt ressurseffektivitet og konkurransekraft? 
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Samfunnsrelevans

Exploitation & 
innovation

Education  & 
training

Built 
environment

Research pilots

Cross-sectoral 
exchange

Decision 
support tools

Energy 
infrastructure

Circular 
Roadmaps

Scenarios 
& pathways

Process 
industry

Short innovation cycle
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Standarder, lover, institusjoner, policy og
normer er laget rundt ikke-sirkulære
prinsipp for produksjon og forbruk.

Det er behov for økt kunnskap om hva
som representerer barrierer og hvordan
vi kan komme rundt disse. 

o Behov for konkrete eksempler og
prosjekt

o Samspill mellom aktører

SAMFUNNSOMSTILLING
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Examples

• Reuse of structural elements in buildings
• Rules and regulations for handling and use 

of secondary materials
• Procurement regulations
• Contracts and motivation
• Stakeholder interests and agency
• Existing waste & recycling system lock-ins
• Standards for communicating environmental 

and resource aspects
• Consumer and user-preference and behaviour
• Cultural factors
• Actor knowledge and capacity
• ...
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Hva kan universitet bidra med?

Forstå kostnader og 
profittmuligheter

Kartlegging av material- og 
ressursbase

Samfunnsomstilling: policy, 
incentiver & medvirkning

Betydning av nye modeller 
for forretning og ledelse

Kjennetegn ved Digital 
innovasjon og nye 
samarbeidsformer

Effektiv og praktisk 
beslutningsstøtte: veiledere, 
verktøy, KPI’er, digitale 
plattformer


