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Summary:
This report is a summary of the Breakfast Seminar; “Grønn Konkurransekraft”. The seminar
was arranged in cooperation between SISVI and NGV (Nettverk for Grønn Vekst). The
seminar was held in Norwegian, in Ålesund, Norway.
The topic of the seminar was «Grønn konkurransekraft og sirkulære forretningsmodeller»,
Professor Annik Fet gave an introduction of the two projects, and to the SDG’s and the
concepts of circular business models. Professor Kjell Øren presented about how to navigate
within the concepts of Green Competitiveness. Runar Stenerud from Plasto AS, and Kjetil
Nesset from Vik Ørsta presented their companies and their approach to the topic, before
Institute Leader at NTNU in Ålesund, Anniken Karlsen presented insights of digitalization
and the business of the future.
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Nettverk for Grønn Vekst skal bidra til kunnskapsoverføring mellom næringsliv og
utdannings-/FoUinstitusjoner og tilby en felles plattform for å utveksle kunnskap om
innovative løsninger som gir grønn konkurransekraft.

NTNU Nettverk for Grønn Vekst og SISVI inviterer alle interesserte til et åpent frokostseminar
om

Grønn Konkurransekraft og Sirkulære Forretningsmodeller
Torsdag 28. September 2017, 08:15-10:00. Frokost blir servert fra kl 08:00
Sted: Blue Innovation Arena, NMK2 Hovedinngang, andre etasje.

Program
•
•
•

Nettverket og bærekraftsmålene, ved viserektor/professor Annik M. Fet.
Veikart for Grønn konkurransekraft, ved professor Kjell Øren
Forretningsmodeller for sirkulærøkonomi i praksis,
- Case Plasto AS ved prosjektleder Runar Stenerud
- Case Vik-Ørsta AS ved daglig leder Kjetil Nesset

•

Digitalisering og fremtidens bedrift, ved instituttleder Anniken Karlsen
rundt hva vi kan gjøre sammen.

Diskusjon

Registrer deg ved å fylle ut dette skjemaet innen 27. september klokken 12.00.
Parkering blir tilgjengelig på Campus. Kode til parkering ettersendes. Inngang til Blue
Innovation Arena er hovedinngangen til Norsk Maritimt Kompetansesenter og i 2. etasje.
Ta kontakt med Jim André Gjerde Jim.a.gjerde@ntnu.no 90694142
Velkommen!
Annik Magerholm Fet,
Viserektor NTNU i Ålesund

Appendix 1 – Seminar presentations

Sustainable Innovation and Shared Value
Creation in Norwegian Industry
KPN finansiert gjennom BIA - 2014-2018
Våre samarbeidspartnere:

Nettside: www.sisvi.no
Kunnskap for en bedre verden

Kunnskap for en bedre verden

SISVI-modellen

Kunnskap for en bedre verden

Kunnskap for en bedre verden
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Aktive studenter

Aktive medlemsbedrifter i SISVI
48 studenter involvert i SISVI
så langt, i enten
prosjektoppgaver,
masteroppgaver eller begge
deler.

Bedriftene deltar med
ulike representanter
etter hvilke tema som
diskuteres på
seminar/workshops
• 7 vitenskapelige
seminar
• 4 industriseminar
• 3 internasjonale
seminar

I tillegg: flere åpne
seminarer med
studentdeltagelse

Kunnskap for en bedre verden
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SISVI-studenter hedret med utdanningspris

Kunnskap for en bedre verden
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Kunnskap for en bedre verden
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Fra WP1: 20th International Manufacturing Symposium
i Cambridge: Special track on Sustainability

Kunnskap for en bedre verden
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WP2: Innovasjon – ESG-reporting
Internasjonalt seminar Oslo 22.02.16:

WP 3: Bedriftsrelasjoner, interaksjon
og bærekraft –hvordan henger det
sammen?

• Robert Eccles, Professor of Management
Practice, Harvard Business School

Triple bottom line: ta hensyn til økonomiske, sosiale

Professor Luitzen De Boer

og miljømessige aspekter – setter bedriften/organisasjonen
i en større kontekst!
For bedriften bør dette være integrert i:
-Forretningsmodell
-Strategi
-Praksis

Kunnskap for en bedre verden
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- Hva gjør de andre (kunnskap)?
- Hvem interagerer vi med (aktører)?
- På hvilken måte interagerer vi (type
interaksjon)?

Kunnskap for en bedre verden

Integrasjon handler også om å ta I bruk
verktøykassen for ulike systemnivåer

WP 4: Integrasjon og implementering
Eks: Miljømessige livsløpsanalyser
LCA-studier ved Hexagon Ragasco:
• Viser blant annet karbon-fotavtrykk (målt i CO2- ekvivalenter) basert på
analyse av energi- og materialstrømmer fra råmaterial-uttak, transport og
tilvirkning i alle stegene frem til produktet forlater porten på fabrikken
(vugge til port).
• Sammenligning med tilsvarende stål-container.
Videre plan for casestudie Hexagon Ragasco:
• Scenarioer for bruks- og avhendingsfaser er under utvikling, i samarbeid
med andre aktører i verdikjeden til beholderen.
Kunnskap for en bedre verden

For bedriftsnettverket:
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Kunnskap for en bedre verden
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Frokostmøtet 28.09:
2016-2019
•
•
•
•
Kunnskap for en bedre verden

Fokuserte Bærekraftsmål

Kunnskap for en bedre verden

Nettverket mellom næringsliv, regioner og
NTNU/forskningsmiljøene i Norge støttet av
BIA i forskningsrådet
Plattform for å utveksle kunnskap om
innovative løsninger som gir grønn
konkurransekraft
Bidra til utdanning, kunnskapsutvikling og
opplæringsprogrammet
Legge grunnlaget for Nasjonalt Senter for
Bærekraftige Forretningsmodeller (NCSB).14

Nettverk for Grønn Vekst og Nasjonalt senter for bærekraftige
bedriftsmodeller (NCSB)
Mål:
• Kompetanse- og
kunnskapssenter innen det
grønne skiftet
• Forretningsmodeller for det
grønne skiftet,
• Kommersialiseringen slik at
«grønne» løsninger raskere
kan tas i bruk.
• Undervisning og forskning
har reell forankring i
næringslivets behov

Kunnskap for en bedre verden

Kunnskap for en bedre verden
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15 Innovasjonstyper for grønn
omstilling
2E: Innovasjons- og forskningsprosjekter
Nettverk for grønn vekst skal bidra til å katalysere bærekraftige løsninger i verdikjeden i nye innovasjonsog forskningsprosjekter

16Beskriv hvordan nettverket kan
brukes for den type innovasjon som
du krysset av i forrige spørsmål
Resultat basert på svarfrekvens blant frihåndssvar
o Viktig å skape bærekraftig etterspørsel blant kundene
o Tilpasse virkemidler etter ulike krav i hver bransje
o Ønske om mer samarbeid med clustre og nettverk

NB: Flere svar mulig per respondent.

Kunnskap for en bedre verden

20Hvilke aktiviteter bør et nasjonalt
senter tilby for å bli spesielt
interessant for din virksomhet?

Kunnskap for en bedre verden

20Hvilke aktiviteter bør senteret tilby for
å bli spesielt interessant for din
virksomhet?

NB: Flere svar mulig per respondent.
NB: Flere svar mulig per respondent.

Kunnskap for en bedre verden

Kunnskap for en bedre verden

20Hvilke aktiviteter bør senteret tilby
for å bli spesielt interessant for din
virksomhet?
Flere svar mulig per respondent.
Antall ganger alternativ ble valgt:

NB: Flere svar mulig per respondent.

Kunnskap for en bedre verden

Kunnskap for en bedre verden

Forskningsprosjekt gjennom BIA?

BIA-programmet:

BIA skal bidra til størst mulig verdiskaping i norsk næringsliv gjennom forskningsbasert
innovasjon i bedrifter og samarbeidende FoU-miljøer innenfor BIA-programmets
ansvarsområde. For å nå dette målet vil programmet fokusere på å oppnå følgende
hovedeffekter av sin innsats:
• økt satsing på forskningsbasert innovasjon i næringslivet
• hevet ambisjons- og kompetansenivå i bedriftenes egen FoU-virksomhet
• høyere kvalitet i nasjonale FoU-miljøer som benyttes til innovasjon i næringslivet
Frist

Utlysning

11.10.2017
13:00 CEST

450 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet med
utgangspunkt i bedriftenes egne strategier

Velg

11.10.2017
13:00 CEST

100 millioner til havteknologi - Innovasjonsprosjekter i
næringslivet

Velg

Kunnskap for en bedre verden

Gjennom prosjektstøtte og andre tiltak vil programmet bidra til
•
•
•
•
•
•
•
•
•
23

nye eller sterkt forbedrede prosesser, produkter, tjenester og forretningsmodeller
økt samarbeid om innovasjon mellom bedrifter og FoU-institusjoner og mellom
bedrifter
nye internasjonale partnerskap og mer internasjonalt konkurransedyktig næringsliv
nye deltagere og samarbeidsforbindelser i FoU-prosjekter
økt bevissthet blant bedrifter og investorer om FoU som konkurransefortrinn
å utløse privat kapital for å realisere innovasjon i bedrifter
å utvikle innovasjonsrettet FoU-kompetanse i norsk næringsliv
å utvikle næringslivsrelevant kompetanse i norske FoU-institusjoner
Kunnskap for en bedre verden
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Transitioning Industry for Green Growth
– TRIGG (BIA-KPN sept 2016)

Forskningsmodell – som må
videreutvikles

4. RESEARCH TASKS AND SCIENTIFIC METHODS
Research questions:
• What knowledge do Norwegian companies need to
transition their business models to support green
growth?
• How can this knowledge be outlined and communicated
to companies for increased uptake of BMS in Norwegian
companies?
Kunnskap for en bedre verden

WP1: Company-level analysis

WP3: Operationalizing transition
through CompanyLabs

WP2: BMS Knowledge building

WP5: Project management

25

Kunnskap for en bedre verden

WP4: Systematized decision
models for green growth

02.10.2017

02.10.2017

Grønt kappløp - karakteristika
•
•
•
•

Ressurseffektivitet – ”mer med mindre”
Fornybare ressurser – råvare og energikilde
Resirkulering og gjenbruk – lukke kretsløpet
Desentraliserte løsninger – samspill med større
systemer
• Samspill / arbeidsdeling – nasjonalt, regionalt og globalt

Veikart for grønn konkurransekraft
Kjell Øren, Professor II
Frokostseminar NTNU Ålesund 28.09.2017

Kunnskap for en bedre verden

Kunnskap for en bedre verden
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Lavutslippsutfordringen

To tilnærminger

•
•
•
•
•

Myndighetene

Næringslivet

• Visjoner samfunnsbehov
• Langsiktig utvikling
• Infrastruktur
• Grunnleggende FoU
• Virkemidler

•
•
•
•
•

Verdiskaping
Arbeidsplasser
Klimagassutslipp
Energi-, material- og varestrømmer
Forbrukernes rolle

Kunnskap for en bedre verden

Løsninger – markedsbehov
Mer kortsiktige strategier
Verdikjeder
Innovasjon, anvendt FoU
Konkurransedyktighet

Kunnskap for en bedre verden

2

1

2

02.10.2017

02.10.2017

Forretningsmessig tilnærming

Grønn konkurransekraft
• Grønn skattekommisjon (2015)

Myndighetenes rammevilkår

• Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft (2016)
Ansvarlig drift

Innovasjon
Teknologiutvikling

– Veikartene fra næringslivet
Ledelse

• Regjeringens strategi for grønn konkurransekraft (2017)
Markeder
Kunnskap for en bedre verden

Kunnskap for en bedre verden
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Meldinger og strategier

Myndigheter og kunder avgjørende

•
•
•
•
•
•
•
•

NB: Flere svar mulig per respondent.

Kunnskap for en bedre verden

Energimeldingen (2016)
Bioøkonomistrategi (2016)
Industrimeldingen (2017)
Havromstrategi (2017)
Melding om sirkulær økonomi (2017)
Perspektivmelding (2017)
Nasjonal transportplan (2017)
Klimamelding – klimalov (2017)
Kunnskap for en bedre verden
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8

4

02.10.2017

02.10.2017

Anbefalinger fra ekspertutvalget

Veikart for næringslivets transporter

• 10 prinsipper for politikkutforming
• 30 tverrgående anbefalinger
• 35 sektoranbefalinger

•
•
•
•
•
•
•

Veikartene fra næringslivet

Bærekraftig biodrivstoff
Biogass basert på avfall
Lav- og nullutslippsløsninger for skip
Elektriske løsninger for tungtrafikken
Hydrogensatsing
Havner som energistasjoner for både sjø og land
Teknologi for Mobilitet 4.0

Nytt virkemiddel:
• CO2-fondet for næringslivets transporter etter NOx-modellen
Kunnskap for en bedre verden

Kunnskap for en bedre verden
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11

Sektoranbefalingene

Sjøkart for grønn kystfart

•
•
•
•
•
•
•
•

Fremtidige drivstoff:
• Elektrisitet og batterier
• Biodiesel
• Flytende naturgass (LNG)
• Hydrogen

Transport
Maritim sektor
Prosessindustri
Petroleumssektoren
Jordbruket
Bygg
Skog
Marine næringer
Kunnskap for en bedre verden

Vi må:
• Øke samarbeidet mellom næringene på tvers av verdikjeden
• Skape marked for grønn teknologi
• Styrke rederienes finansielle kapasitet
• Opprette et CO2-fond for transportsektoren
• Etablere tilstrekkelig drivstoffinfrastruktur – produksjon, distribusjon og bunkring

Kunnskap for en bedre verden
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5

6

02.10.2017

02.10.2017

Marine næringer

Drivere for næringslivets løsninger

• Stort potensial for verdiskaping – leverer produkter som trengs i
lavutslippssamfunnet
• Produksjon av fôr til oppdrett
• Miljøutfordring – kontroll med avfallsstrømmer, håndtering av
sykdom og arealkonflikter
• Transportutslippene må reduseres
• Marin og maritim sektor knyttet sammen gjennom teknologiutvikling
og leverandørnæringen

Kunnskap for en bedre verden

Teknologi‐
utvikling
Forretningsmodell
Markeds‐
tilpassing
Forbruksmønster

Myndighetspolitikk

Kunnskap for en bedre verden
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Trender i veikartene

Dynamikken i grønn konkurransekraft

1. Behov for sterkere forskning i alle veikartene

• Verdiskaping – kostnader
• Usikkerhet – markeder, teknologi, rammevilkår
• Samspill næringsliv – myndigheter

2. Tettere samarbeid mellom aktører i hele verdikjeder
3. Store forretningsmuligheter knyttet til bioøkonomi og en
sirkulær økonomi

– Virkemidler for teknologi- og kompetanseutvikling
– Del på kostnader og risiko

4. Digitaliseringen vil gi sømløs utveksling av data
5. Bedre koordinering på tvers av sektorer og verdikjeder.

• Samspill næringsliv – FoU-institusjoner

6. Bedre klyngesamarbeid mellom markedsaktører og
kunnskapsmiljøer

– Konkretisering av utfordringer og løsninger
– Pilot- og demonstrasjonsanlegg

7. Økt fokus på forretningsutvikling og kommersialisering av
kompetanse
Kunnskap for en bedre verden
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Kunnskap for en bedre verden
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1

7
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8

Innovasjon gjennom 70 år

Første fabrikken i 1947

Grunnleggerne

Grønn Konkurransekraft og Sirkulære Forretningsmodeller

28. september 2017 – Kjetil Nesset
1

Fra

Teknologitida – 80 åra

6

Vik Ørsta i dag

Til

•

•

Vik Ørsta AS er ei leiande kunnskapsbedrift og leverandør av
kvalitetsprodukt innan marknadsområda lysmast, tunnelsikring,
trafikksikring og marina.
Bedrifta er lokalisert i Ørsta og i Vik i Sogn.

•

Vik Ørsta har ca. 300 tilsette og omset for ca 650 MNOK årleg

7

9

10

Ny produksjonslinje for lysmastproduksjon
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Utvikling lønnskostnader

Utvikling lønnskostnader
Lønnskostnad per kg produsert

Tonn produsert (HDG)
22000

20991
19237

19260

19062

10
22260

20555

21688

17000
12000
8600

7000

4900

4900

4900

6370

6500

7775

18

9 8,49

Auke tonn
produsert
2010-2016:
2451
(+12,7%)

8
7
5

4

2011

2012

Tonn produsert

2013

2014

Lakkerte produkt

2015

2016

-24,5%

14

0,59 kr x
21688 tonn
= 12,8 mill.
kr «spart»

6

12
10
-9,4%

8

6
4
2

2
2010

16

7,9

3

2000

Tonn produsert (HDG)

0

1

2010

0
2010 2016

2011

2012

2013

Lønnskost per tonn

2014

2015

Timar per tonn

2016

17

Tidslinje

1947

1997

1999

2000

- Smekab

2003

2005

2006

- Orsta Pomerania
- Marina Systeme

- Lade Metall

- ØTS Trading
- Vägbelysning

- Tunnelteknikk

- Rekon

- Daarda
- Meag
- Kabex
- Interstal
- Znaki Gostynin
- Balmer Lindley Group
- Birstaverken
- Montal AB
- Flytebrygge Liland - Scandisign
- Bjartmar Rinde
- Gävle Galvan
- Dulf SignTraffic - Teto Road Secure
- Silesiana
- Montal
- VägVakt

- Dainer Axelsson
- Prins Dokkum
- Brødrene Berntsen
- Flop d.z
- Bongard & Lind
- ViaCon
- Outimex
- Miranet

-- Ørsta Marina Systems
fusjonert til Vik Ørsta

- Trafikksikring

2007

- Norvag produkter

2008

2009

2010

2011

2012

- Asoma

- Vik Verk
- EKC
- Ekapol
- Eurostar

- TV Skilte
- Saferoad

- Norskilt
- JE Vejmarkering
- KVS Striber

Fusjon mellom
Ørsta Stål AS og
Vik Verk AS

- Eurostar
- Grawil
- Norvag

1985

1996

1998

1999

2000

2001

2002

2004 2005

SAFEROAD
We make life on the road safer

2006

Our purpose is to make life on the road safer

Our locations
• Head office: Oslo
• 2,500 employees

Saferoad’s products and solutions protect and support people on the move,
whether you go by foot, bike, or car.

Our solutions contribute to safer roads

Our purpose is to make life on the road safer

Number of people killed in road accidents on EU roads

31 500
31 500

2010

Saferoad’s products and solutions protect and support people on the move and actively
contribute to reduce the number of people seriously injured or killed in traffic accidents

Vision Zero initiatives

50%
25
000

2016

EU ambition to reduce number of people
killed by 36% by 2020

16 000

Vision-zero programs are active in most of
the countries where we operate

2020

Source: European Commission, 2016 road safety statistics, March 2017

20

21

CombiCoat®

Produkt og markedsområde

22

Combi Coat ®

•

Combi Coat® er vårt bidrag til å forlenge
levetida for stål som er utsett for ekstreme
påkjenningar.

•

Combi Coat® er ein kombinasjon av to, kvar
for seg, beskyttande behandlingsmetodar;
varmforsinking og pulverlakkering, der lakken
blir herda til underlaget. Resultatet er ein lakk
som ikkje skalar av.

•

Prosessen sikrar produktet lang levetid også i
sterkt korrosive miljø. Det varer og held seg
pent i år etter år.

Lysmast

Lysmast– utvalg av produkt

Ettergivende master

Designmaster

Avtrappa master
Koniske master

Marina

Marina – utvalg av produkt

Ørsta Futura

Classic

Trafikksikring – utvalg av produkt

Trafikksikring

Sicuro brurekkverk

Standard vegrekkverk

Ørsta brurekkverk

Monoline midtrekkverk

Safeline

Vik midtrekkverk

Trafikksikring – utvalg av produkt

Bergsikring

Energiabsorberende produkt

Trend

Støyskjerm

SafeEnd

Euro-ET

Bergsikring – utvalg av produkt

CT-bolt

Bærekraftig produksjon
Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling
som imøtekommer dagens forbruksbehov uten
å forringe mulighetene for kommende
generasjoner til å få dekket sine. Begrepet ble
allment kjent etter Brundtlandkommisjonen i
1987.

Fin-bolt

35

HMS
▪ Vik Ørsta AS er sertifisert i
samsvar med ISO 9001:2015 og
ISO 14001:2015
▪ Våre produkter er CE-godkjent
etter gjeldende regler
▪ Bergbolter er CE godkjent iht NSEN 1090

36

CO2 – en viktig faktor for
bærekraftig produksjon

37

EPD
▪ Vik Ørsta miljøsertifiserer sine
produkter gjennom å utarbeide
dokumenter sertifisert av EPD
Norge.
▪ En EPD tar utgangspunkt i
livsløpsanalyse til et produkt
▪ En EPD beskriver all
miljøpåvirkning fra et produkt fra
produksjon av råvare til ferdig
produkt – eventuelt også bruk
og resirkulering

38
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Hva skjer i praksis?
•
•

•

Det er veldig positivt at myndighetene er opptatt
av bærekraft og miljø og har en klar målsetting,
men det er beklagelig at de ikke evner å
gjennomføre dette i praksis gjennom utførende
ledd.

Det offentlige evner ikke å oppfylle
miljøambisjonene gjennom utførende
ledd
Anbudskonkurranser er i dag kun
basert på pris - moment som levetid,
miljøbelastning og livsløpskostnad er i
dag ikke et tildelingskriterium
Vik Ørsta, som landets største og
ledende leverandør av
rekkverkssystemer, lysmaster,
bergsikring osv., har siste året blitt
spurt om miljøegenskaper kun to
ganger. Begge ganger fra utenlandske
entreprenører.
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Kort om Plasto
- Stiftet 1955
- Omseting 2016: 66 mill NOK (3)
- 30 ansatte
- Sprøytestøp av termoplast (underleverandør)
- FoU, engineering, automasjon, formverksted

SISVI-møte og Nettverk for grønn vekst, 28.
september 2017
Sirkulærøkonomi og Plasto

FoU-aktiviteter 2015 > 2020
15 forskningsprosjekt med EU, Forskningsrådet og Innovasjon Norge
- MegaMold
- FiberComp
- AkvaMould
- ESKomp
- SPORT
- SISVI
- Multimat
- AstoR / Preservia
- LEDlum / ELOS
- SFI Manufacturing
- 1 EC-project, CeraSphere
- Arena - iKuben og i4Plastics
KMB - Trollab, NTNU
- 3 Skattefunn prosjekt
- 25 % av omsetning på FoU

Gjenbruk av material fra kasserte merder

Material

Brackets & walk-ways fra Plasto
Rør fra Helgeland Plast (AKVA group)
- samme material (HDPE)

Underleverandør

Montering/salg

Oppdretter

Landfill

I dag

Leverandør

Oppdretter

Oppdretter

Landfill

Vår tilnærming til en løsning

I morgen?

Leverandør

Re-cycling

Re-cycling

Re-cycling

Verdikjeder/forretningsmodell
- SISVI

Produksjonsteknologi
- MEGA-mold
Plasto, AKVA Group, Pipelife

Prosessering
+
-

Dokumenterte materialegenskaper
2 x transportetapper
2 x smelting av material

+
+
-

Lavere økonomisk og økologisk kostnad
1 x smelting av material
Ikke dokumenterte materialegenskaper
Teknologigap, sprøytestøp

Material
- SPORT
- FiberComp

Plastal, PartnerPlast, AluRehab, Kongsberg Seatex, SINTEF and Plasto
Norske Skog, PFI, Pipelife, Plastal, Mjøselement, NSK, Norner, NTNU and Plasto

Produksjonsteknologi

Materialegenskaper

Teknologi for ekstrusjon med forurenset material er på markedet:
-

Ettlinger Kunststoffmaschinen

Kombineres med modifisert sprøytestøpmaskin:
-

«Endeløs formsprøyte» teknologi fra Plasto / WittmanBattenfeld

-

Verifisering av teknologi gjennom MEGA-mold
-

Søknad om medfinansiering av produksjonsutstyr gjennom IN og Miljødirektoratets program «Plast
på avveie»

Plasto mottar «grovkvernet» merd <15 kg
-

«Finkvernes» hos Plasto

-

Produksjon av nye komponenter med høy ytelse fra forurenset materiale

Dokumentering av materialegenskaper og kvalifisering av prosess
-

tidkrevende

-

kostbart

Mulige løsninger:
1) Materialet brukes i komponenter med lavere krav til ytelse, eks. walk-way, paller
2) Sandwich (m/jomfruelig material) eller spesifikk armering - produkter med høy ytelse
3) Dokumenterte materialegenskaper og kvalifisert prosess - 500 / 1000 tonn pr. år (Plasto)
< 70% reduksjon av virgin material

Forretningsmodell / verdikjede
Material
Mulige utfall:
1) Containerservice Ottersøy eller tilsvarende aktør integreres i eksisterende verdikjede

Underleverandør

2) Plasto tar kontroll over avhending, alene eller gjennom JV
3) Produkteier selger sine produkter/løsninger som en tjeneste

Montering/salg

Oppdretter

Landfill

Re-cycling

Material

50 - 70 % reduksjon av virgin-material

Underleverandør

Montering/salg

Oppdretter

Closed loop

Landfill

Re-cycling

Digitalisering som driver for
grønn konkurransekraft

Vi er ved begynnelsen av
en historisk teknologibølge
som vil øke i styrke.
Klimaendringene akselerer.
Oljebremsen er satt på.
Omstilling er nødvendig.

Frokostseminar Grønn Konkurransekraft, ÅKP Blue Innovation Arena, Norsk Maritimt Kompetansesenter,
Torsdag 28. September 2017
Et foredrag ved Anniken Karlsen, PhD. Instituttleder ved Institutt for IKT og realfag, IE fakultetet, NTNU

https://www.ntnu.no/ansatte/anniken.t.karlsen

Kunnskap for en bedre verden

Et viktig spm: Hva skal vi
satse på fremover?
Kunnskap for en bedre verden

Vi kan ikke stanse utviklingen – selv om
noen har trodd det..
• ..eksempelvis de 34 stortingsrepresentantene som i 1971
stemte mot TV-prøvesendinger i farger.
• La oss derfor heller være proaktive og søke å

Kunnskap for en bedre verden

Mot en smart, digital, elektrisk,
bærekraftig, fornybar, trygg og sikker
fremtid
Kunnskap for en bedre verden

Viktig å fokusere på grønn
konkurransekraft

IKT

• Høy verdiskaping og full sysselsetting i et samfunn med
reduserte klimagassutslipp.

• legger premissene for produksjon av varer og tjenester, design,
styring av prosesser, adm., forskning, undervisning,
kommunikasjon mv
• kan erstatte fysiske produkter eller infrastruktur.
• Vi ser at IoT, AI, simulering og visualisering og 3D-printing er
viktig i utviklingen, samt..

Kunnskap for en bedre verden

Automasjon

Software
og
algoritmer

Maskinlæring

Marin/
Maritim IT

Kunnskap for en bedre verden

Digitalisering
Robotikk

Sensor
teknologi

Augmented
intelligence

Simulering
og
visualisering

Informasjonssikkerhet

Autonome
fartøy

E-læring

Electrification
Internet of
Things
Nettverkstjenester

Energi
effektivitet

Matematikk

Instrumentering

Kunnskap for en bedre verden

Fornybar
energi
Statistikk

Big Data

Cyber-fysiske
system

Nanoelektronikk

SINTEF forskningsrapporten Effekter av teknologiske
endringer på norsk nærings- og arbeidsliv slår fast
• at digitalisering og automatisering vil endre nesten alle bransjer
i næringslivet i årene som kommer.
• at EU ser følgende muliggjørende teknologier som nøkler til
tjeneste- og produktinnovasjon i årene fremover: nanoteknologi,
fotonikk, mikro- og nanoelektronikk, avanserte materialer,
industriell bioteknologi, avanserte produksjonsmetoder og
programvare.

Wireless
communication
Smart Grids

IT for helsevesenet
Kunnskap for en bedre verden

Vi står foran en industriell revolusjon, vi står
foran en IKT-revolusjon

Noen viktige konsekvenser av IKTrevolusjonen
• Mer effektiv produksjon
• Produkt og tjenesteinnovasjon; forbedring av varer og tjenester
• Nye forretningskonsept
• Endret samf.organisering
• Mer effektiv forskning
• Raskere teknologiutvikling

Kunnskap for en bedre verden

Prinsipper for Grønn IT
• Grønn IT handler om to nivåer:
1. de direkte, negative effektene IT har på miljøet
2. de indirekte, positive effektene av IT på miljøet.
• Nivå 1 relaterer seg til miljøvennlig produksjon, anskaffelse, bruk og
avhendelse av it-utstyr. Målet er å redusere den direkte belastningen
av IT på miljøet:
• I 2017 åpnet eksempelvis Europas største og grønneste datasenter:
Lefdal Mine Datacenter i Eid http://www.lefdalmine.com/why-lmd/
Lokale ildsjeler fant ut at de enorme gruvene på stedet er perfekte til
å gjøres om til et datasenter der store, internasjonale IT-selskaper
kan plassere servere.
Kunnskap for en bedre verden
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Grønn IT
• Nivå 2 fokuserer på bruk av IT for å redusere miljøbelastningen
(energiforbruk og utslipp) til en prosess ved at man for eksempel
erstatter høykarbonprosesser med lavkarbonprosesser.
• Musikk eller programvare i form av nedlastbare filer har mye lavere
karbonavtrykk enn distribusjon på CD, men gir den samme kvaliteten
i opplevelsen.
• Overgangen fra et fysisk produkt til et immaterielt produkt, kalles
dematerialisering og er et sentralt aspekt vedr. Grønn IT.

Kunnskap for en bedre verden

Noen andre eksempler på bruk av IT for å
redusere den totale miljøpåvirkningen er:
•
•
•
•
•

Vi ved IE fakultetet skal være en viktig
bidragsyter mot en slik fremtid!

Bruken av videokonferanser
Bruken av e-faktura
Utviklingen av logistikksystemer som optimaliserer kjøreruter
Intelligente bygg som reduserer bruk av lys og varme.
Autonome skip som seiler mer effektivt og bruker mindre drivstoff
inkl. klimagevinster i å få mer gods fra vei til sjø.
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En viktig bidragsyter til alle
NTNU’s
strategiske
forskningsområder

Kunnskap for en bedre verden

En hovedbidragsyter til alle NTNU strategisk
muliggjørende teknologi initiativ

NTNU Digital (Vert)
Nano@NTNU

Kunnskap for en bedre verden
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NTNU
Bioteknologi

