
EYDE 0-WASTE

Gro Eide



å p e n h e t      e n g a s j e m e n t

Eyde-nettverket
• Etablert 2007
• 10 selskaper
• 10 mrd NOK 
• 2800 ansatte
• 270 mill. NOK årlig i FoU (samlet)
• Investert  9,3 mrd NOK siste 10 år 



Innovasjonsstrategi inspirert av
Vision 2050



Eiere med fokus på bærekraft

GE    Alcoa   Saint-Gobain   Eramet Bluestar Glencore Global   Binani Benteler
Xstrata   Casting



«De som knekker koden for å 
produsere fremtidens produkter med 
minst mulig ressursbruk, har vunnet.» 
Lars Petter Maltby, adm. dir, Saint-Gobain, styreleder Eyde-nettverket, 



ARENA EYDE 2

Eyde Miljøprogram  

Eyde Miljøanalyse
Eyde Spillenergi
Eyde 0-waste
Eyde CO2
Eyde Modellen



• Mål: 

– Fjerne deponering av biprodukter

• Løsning:

– Kombinasjon av biprodukter og teknologi på tvers av
industriklyngen

• Prosjektfinansiering:

– Sørlandetskompetansefond + bedriftene 1,2 mill i 2014

• Horizon 2020/SPIRE : 

– Søknad forberedes til “Spire 7 – Waste2Resources –
Recovery technologies for metals and other minerals”.

Eyde 0-Waste



Eyde O-waste: 
Gjenbruke sidestrømmer fra en bedrift som ressurs i en annen. 
Redusere behovet for deponi av avfall til 0 innen 2030

NYTT PRODUKT  AS



Alcoa Lista - sidestrømmer



SPL & Fe-slam & Mn-slam

Elkem SPL Recycling Process:

 Elkem arbeidet fra 1990 til ca 2005 med å utvikle en teknologi for å bruke 
karbondelen i SPL, bl.a. som reduksjonsmiddel for produksjon av råjern.

 En prosess ble demonstrert i fullskala i 2005-06, men ble stoppet av 
strategiske/markedsmessige årsaker.

 Elkemprosessen vil danne grunnlaget i prosjektideen der karbondelen i SPL pluss 
ovnssot fra cellene skal redusere jernslam og manganslam til et salgbart produkt 
og en inert slagg. 
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The Elkem SPL Recyling Process
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SPL & Fe-slam & Mn-slam

 Prosjektkonsortium: Alcoa, Eramet, Glencore og  Elkem Technology

 Prosjektet skal verifisere:

 I første omgang: Hvilke forbehandlingsmetoder som er best egnet for de 
ulike råvarene; tørking, separering, agglomerering, forreduksjon, etc. og 
teknologi for håndtering av avgass fra prosessen.

 Og i neste omgang: Lab.smelting av de 3 råvarene gir et håndterlig og 
lovende produkt som anbefales for testing i større skala.

 Storskalatesting for å demonstrere at teknologien virker.

 Hvert delprosjekt er et beslutningspunkt der videre arbeid
besluttes, evt prosjektet termineres..



Eyde 
Innovation

Centre

Samle ressursene
Global posisjonering



European Pilot Plant Network for 
Extractive Metallurgy and
Mineral Processing

Raw Materials Commitment 
(RMC) 

The ultimate aim of the European 

Innovation Partnerships EIP on Raw 

Materials is to help raise industry's 

contribution to the EU GDP to around 

20% by 2020

http://www.brgm.fr/
http://www.brgm.fr/

