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Hva er bærekraft?

«Med bærekraftig innovasjon forstår vi innovasjon som bidrar til 

bedre ressurseffektivitet, bedre miljø og sosial inkludering. For 

mange bedrifter innebærer dette en ny måte å tenke på; fra 

tidligere å ha fokus på å optimalisere produkt / tjenesteegenskaper 

+ kostnader + aksept til nå også å ta hensyn til faktorer som miljø 

og ressurskrav.» (NFR 2012)

«Sustainable development is development that meets the needs of 

the present without compromising the ability of future generations 

to meet their own needs» (Brundtland kommisjonen 1987)

Utfordring: «Bærekraftig innovasjon etterspørres i variabel grad i 

markedet»
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Bærekraft – de tre pillarene
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Bærekraft – de tre pillarene
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People:

SLCA
Social Life Cycle Assessment

Planet:

LCA
Life Cycle Assessment

Profit:

LCC
Life Cycle Costing

environment:

photochemical oxidation

ozone layer depletion

global warming

toxicity

acidification

eutrophication

Levelized Cost of Electricity

safety

depletion of resources

external costs

health
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Bærekraft – Hvordan oppnås det?
ENERGI OG UTSLIPP

Utslipp til jord, luft, vann

Energimiks

Utvinning & transport

av råmaterialer

Pakking og 

transport av vare

Bi-produkter



Bærekraft – Hvordan oppnås det?
PROSESSOPTIMALISERING
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Optimalisert prosess

Optimalisert prosess

Retur

Resirkulering, produktutvikling

Gjenbruk av energi

Deponi



Miljømerking / -profilering gir muligheter

• Økt innsikt i miljøbelastning – se seg selv i en 

verdikjede

• Identifisere og sette inn tiltak der det nytter mest

• I egen prosess

• I verdikjede (opp- eller nedstrøms)

• Hos underleverandører

• Hos bruker!

• Markedsføre produkter som miljøvennlige

• Økt markedsandel og vekst
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Livsløpsanalyser (LCA) som mål på 

bærekraft
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Eneste fullstendige måte å 

utrede alle mulige 

miljøpåvirkninger av 

produksjon av en vare eller 

drift av en virksomhet er ved 

å betrakte dette i et ”vugge 

til vugge” – perspektiv

Eller i et ”vugge-til-port” hvis 

produktet ikke er et 

sluttprodukt

”Hvis en ikke gjør dette selv, 

gjør andre det for deg med feil tall!”



Miljømerking / sertifisering

• EPD (Environment Product Declaration)

• Bransjer som er langt framme bygg, bil, reise / transport, 

klær, …

• Grunnlaget for EPD er PCR (Product Category Rules)

• Definerer miljøbelastning pr. enhet (kg, km, …) for 

eksempel GHG / CO2

• Grunnlaget for tallene i en PCR kommer typisk fra 

LCA metodikk
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