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Teknologisk utvikling – hvor vil vi være i 2035?

https://www.youtube.com/watch?v=UlIGI3laGAo


HVORDAN KAN KOMMUNALE 
AVFALLSSELSKAP NÅ MÅLET OM 65 % 
MATERIALGJENVINNING INNEN 2035?

PROSJEKTOPPGAVE BI BUSINESS SCHOOL OSLO I FAGET GRØNN VEKST OG KONKURRANSEKRAFT

MARIANNE HOLEN RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

MARI TRØNNES ENVIROPAC AS

ASTRI THS. EKROLL FOLLO REN IKS



DETTE ØNSKET VI Å FINNE SVAR PÅ:
• Hvilke satsningsområder er relevante for kommunale 

avfallsselskap å fokusere på for å nå målet om 65 prosent 
materialgjenvinningsgrad innen 2035?

• Vil det være hindringer i veien for å nå målene i den sirkulære 
økonomien?

• Vil vi se endringer i organisering og samarbeid i fremtiden?

• Hvordan vil avfallsbransjen sørge for at ting går i sirkel/kretsløp 
fremover?



KONKLUSJON

• Økt samarbeid og ny organisering

• Digitalisering

• Tilrettelegging for ombruk og forbedring av 
kvaliteten på råvarene



SAMARBEID OG ORGANISERING

• Større kommunale enheter

• Samarbeid kommunale og private del av 
bransjen

• Samarbeide med helt andre bransjer



SAMARBEID OG ORGANISERING

• Samarbeide i større kommunale enheter

• Samarbeide med næringslivet 

• Samarbeid på tvers av markedsområder og 
bransjer



Husholdning / 
næring

Salg/kunde-
kontakt

Innsamling/
logistikk

Anlegg / 
langtransport

Globalt 
nedstrøms salg av 

råvarene

80 % av tiden brukes her.

Emballasje / 
produktdesign
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HVORFOR SAMARBEIDE MED ANDRE?

Vi må ikke bare jobbe her



PRODUKTER EGNET FOR GJENVINNING

Hvorfor kan dette gjenvinnes…          …men ikke dette?



AKTØRER I BRANSJEN 
MÅ SAMARBEIDE OG HA 
EN ORGANISERING SOM 
GJØR DET MULIG Å NÅ 
FELLES SIRKULÆRE 
MÅLSETTINGER

Salg og 
kundekontakt

Innsamling og 
logistikk

Anlegg og 
transport

Globalt 
nedstrøms-

marked

Emballasje og 
produktdesign

Husholdning 
og næring



DIGITALISERING

• Effektivisering av logistikk

• Effektivisering av arbeidsoppgaver

• Brukertilpassede tjenester



DIGITALISERING

Øke hastigheten på digitalisering. Det ligger uante muligheter innenfor

• effektivisering av ruteplanlegging

• logistikk

• nye former for differensiering av renovasjonsgebyr

• utarbeidelse av avfallsstatistikk for den enkelte innbygger 

• nye former for kundedialog 

• bestillertjenester

• kjøp, salg, bytte

• https://www.youtube.com/watch?v=LikxFZZO2sk

https://www.youtube.com/watch?v=LikxFZZO2sk


DIGITAL NIVÅMÅLER



Oversikt over innsamlet avfall

25200+ 
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picks
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Detaljerte analyser / PLASTIKK

Gradual
Filling

Appropriate 
capacity

Avg. bin 
capacity use

95%



Innsamling 4 distrikter på en 1 dag / Rute optimalisering

Distrikt 3

Ålesund

Distrikt 2

Distrikt 4

Distrikt 1

18 min

18,9 km 22 min

25 km

19 min

19 km

24 min

25,4 km

4,5
timer

77
km

60%
km redusert

63%
redusert tid



Resultater

Et eksempel. Ved installasjon av 426 sensorer er kostandene redusert med 30 %.





https://www.fitbit.com/


TILRETTELEGGING FOR OMBRUK OG 
FORBEDRING AV KVALITETEN PÅ RÅVARENE
Nye forretningsmodeller og produktporteføljer

• Utvikle nye forretningsmodeller for ombruk

• Utvikle nye forretningsmodeller for hvordan en kan få bedre kvalitet på 

råvarer fra avfall - ny produktportefølje på ressurser som kommer inn på 

gjenvinningsstasjoner

• Utvikle nye tekniske avfallsløsninger for sortering på husstandsnivå

• Utvikle digitale løsninger for samhandling mellom selger og kjøper / 

giver og mottaker



TILRETTELEGGING FOR OMBRUK OG 
FORBEDRING AV KVALITETEN PÅ RÅVARENE

«Grønne» innkjøp og anskaffelser

• Øke kompetansen og viljen til å gjennomføre offentlige 

anskaffelser som stimulerer til nytekning og innovasjon

Statlige virkemidler

• Økt produsentansvar og derigjennom strengere krav til ombruk, 

økosystemvennlige produkter og materialgjenvinning

• Stimulere til produktdesign der levetid, kvalitet og at produktet kan 

materialgjenvinnes vektlegges



Ombruksstasjoner eller gjenvinningsstasjoner?





Nye digitale løsninger
mellom giver og mottaker

Leie fremfor å eie



Produktdesign for ombruk og gjenvinning



KONKLUSJON

• Økt samarbeid og ny organisering

• Nye målgrupper og interessenter

• Digitalisering

• Brukerorientert og automatisert kommunikasjon

• Tilrettelegging for ombruk og forbedring av kvaliteten på råvarene

• Still krav, ta førersetet

Kommunikasjon sentralt i alle ledd 



«Hvis hele bransjen setter av 
10 prosent til å jobbe med crazy 

ideer – så må vi jo få til noe.»
Nancy Strand, administrerende direktør Avfall Norge



TAKK!
Mari Trønnes

Mari.tronnes@enviropac.no

452 93 860


