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“In industry, there must not be any actual scrap, 
and everything must be used either for industry 
itself or for agriculture” 

Henri Napias, 1882



Spørsmålet bak spørsmålet:
 

Hva er lineær økonomi?









Lineær økonomi er en unntakstilstand 
som startet med industrialisering og 
har tilspisset seg fra 1950-tallet 
og frem til i dag. 



Denne gjenspeiles i design og strategi.  



Denne unntakstilstanden gjenspeiles i ekstremt høyt ressursuttak



Utvinning Avfall

I en lineær vekstmodell vil “vekst” være det samme som å kjøre 
flest mulig molekyler fortest mulig til graven.  

Foredling Produksjon Salg



Vekst uten hensyn til systemeffekter har medført lidelse, store 
kostnader og redusert kapasitet i natursystemet.  



Ideen om sirkulær økonomi springer ut av erkjennelsen 
om at økonomien skjer innenfor planetens grenseverdier.





Utvinning

Gjenvinning

Målet er høyere produktivitet per molekyl 
eller energienhet. 
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Den moderne tenkningen rundt sirkulær 
økonomi baserer seg på tre hovedmål:

● Redusere avfallsmengder og forurensing
● Forlenge levetiden på produkter og materialer
● Rehabilitere ødelagte natursystemer

Innenfor rammene av lønnsomhet. 



Sirkulære modeller skiller mellom to sirkler. 
Den biologiske og den tekniske. 



Å måle ressursproduktivitet krever langt bedre data 
på material og energinivå. 



Nye spilleregler

Ny teknologi
Nye 

forretnings-
modeller

Nye verdikjeder

Utviklingen drives frem av både næringsliv, politikk 
og forbrukere. 



Nye spilleregler

• Insentiver for å hindre jomfruelige materialer
• Krav til sporbarhet og livssyklus-dokumentasjon
• Belønningssystemer for lavere ressursfotavtrykk. 
• Spesifikke krav til design og reparerbarhet





Nye forretningsmodeller

• Fra produktsalg til tjenestemodeller
• Returlogistikk bakes inn i leveransen
• Kortreiste, distribuerte modeller







Ny teknologi

• Sporbarhet av materialer (sensorer)
• Nye tjenestegrensesnitt (mobiler)
• Datadeling gjennom hele verdikjeder (cloud)
• Optimalisering (AI)







Nye verdikjeder 
• Integrerte verdikjeder med økt åpenhet
• Fra vugge til vugge, livssyklus
• Sektoroverskridende samarbeid
• Symbioser - samarbeid basert på komplementaritet
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