
Et hav av 
muligheter

for effektiv opprydding!

by Æra
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Circular Cleanup

Forsøpling av havene er et av verdens 

raskest voksende miljøproblem. For 

å ha et levende hav i fremtiden er det 

kritisk at vi skaper nye løsninger for å 

fange og håndtere avfall på avveie på 

en effektiv og lønnsom måte.

Samfunnet står ovenfor en rekke slike 

problemer, vi kaller de Floker, og mener 

de må løses gjennom samarbeid på tvers 

av sektorer og over verdikjeden.

Skal vi klare å løse utfordringen med 

plast i havet må vi skape et økosystem 

av nye løsninger og nye verdikjeder. 

Det betyr at vi må tenke nytt rundt 

hvordan vi monitorerer, rydder og 

håndterer avfall på avveie. 

Hvordan kan vi skape nye systemer 

nasjonalt og globalt for å gjøre 

opprydding mer effektiv, mer lønnsom 

og mer sirkulær?

Denne utfordringen vi svarer opp 

i Circular Cleanup! Et program for 

innovasjon hvor kommersielle, offentlige 

og frivillige aktører samles for å gjøre – 

ikke bare snakke.

www.circularcleanup.com

Floke sesong 7:

Circular Cleanup



4

Nøkkelinnsikter

Nøkkelinnsikter avdekker ikke-

opplagte og autentiske innsikter 

om våre kunder, selskap eller 

forretningsområder, og er gjerne 

ferskvare. De er potente innsikter fylt 

med muligheter for ny vekst eller mer 

presis kommunikasjon. 

Det du leser nå er resultatet fra 

innsiktsfasen av innovasjonsprosessen, 

presentert som nøkkelinnsikter. 

Nøkkelinnsiktene er bygget opp av 

innsiktene skapt av arbeidsgruppen 

gjennom de tre linsene for innovasjon.

Nøkkelinnsiktene skal hjelpe oss med 

å låse opp nye muligheter og finne 

løsninger for Circular Cleanup.

Fase 1: Innsikt



Circular Cleanup

Nøkkelinnsikt no. 01
Jeg elsker plast!

Nøkkelinnsikt no. 02
Funksjon over materialitet

Nøkkelinnsikt no. 03
Det sirkulære systemet er ikke 
rundt

Nøkkelinnsikt no. 04
Et livslangt forhold med plasten

Nøkkelinnsikt no. 05
Vet vi – så kan vi

Nøkkelinnsikt no. 06
Fra utgift til gullgruve

Nøkkelinnsikt no. 07
i syne i sinn

Nøkkelinnsikt no. 08
Det som skjer på sjøen skal ikke 
bli på sjøen

Nøkkelinnsikt no. 09
Ghostbusters

Nøkkelinnsikt no. 10
Vi vil ha din plast!

Nøkkelinnsikt no. 11
Fra korrupt til utkonkurrert

Nøkkelinnsikt no. 12
Byene må gå foran

Nøkkelinnsikt no. 13
Mange bekker små...

Nøkkelinnsikt no. 14
Yes-way!

Nøkkelinnsikt no.15
Hva er effektiv oppryddning?

Nøkkelinnsikt no. 16
Frivilligheten er død.
Lenge leve proffene!

Nøkkelinnsikt no. 17
Positive plastopplevelser

Nøkkelinnsikt no. 18
Fra data til visdom

Nøkkelinnsikt no. 19
Plasten kan rydde seg selv



Nøkkelinnsikt
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No. 01

Basert på innsikter: 

07: Plast også i fremtiden

23: Mindre fattigdom = mer plast

54: Plastic - not so fantastic?

Jeg elsker plast
Lærer vi folk å hate plast, er de ikke skikket til å lage 
løsninger for å ta vare på den.

Plast er her for å bli og vil være et foretrukket 
materiale for emballasje i mange år fremover. I en 
verden med økende velstand vil også plastproduksjon 
og forbruket øke, så det haster å få kontroll på plast i 
omløp globalt. Skal vi klare det må vi forstå dens verdi, 
og for å se at den har verdi må vi være glad i den!



Får du noen umiddelbare ideer til så skriv og tegn de her:
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En ny utfordring

250

2,3

448

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Plast er et nytt 
problem – og må 
løses med nye 
tankesett.

Global plast produksjon 

i milloner tonn

Kilde: Roland Geyr, 

University of California (2015)



Circular Cleanup

44%
Nær halvparten 
av all plast som 
finnes i verden 
i dag har blitt 
produsert siden 
2000.
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En ny utfordring

Basert på innsikter: 

07: Plast også i fremtiden

28: Plast er plast…eller?

No. 02

Funksjon > 
Materialitet
For å kutte ned på unødvendig plast må vi se på 
innovasjon for funksjonalitet, ikke materialitet.

Plast er et materiale med en viktig funksjon, og kan 
fortsette å være konstruktivt i samfunnet dersom vi 
slutter å bruke det ukritisk. Andre materialer er ikke 
nødvendigvis bedre i et miljøregnskap. For å utvikle 
gode løsninger for å hindre plast på avveie må vi 
innovere på funksjonen til produktene vi bruker, ikke 
hva slags materiale de lages av.



Får du noen umiddelbare ideer til så skriv og tegn de her:
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Verdiene flyter ut av verdikjeden

I dag er 
strømmen av 
plastemballasje 
stort sett lineær!

2%
blir gjenvunnet til 

likeverdige produkter

98%
jomfruelig råstoff

Kilde: 

Ellen MacArthur foundation, McKinsey & Company, 

A New Plastic Economy: Rethinking the Future of Plastics (2016)



Circular Cleanup

8% blir 

”nedvunnet”

til deponi78 millioner tonn
plastemballasje produseres 

globalt – hvert år!

til energigjenvinning

4%
går tapt

14%

havner på avveie

14%

40% 

32%

samles for resirkulering



14

Verdiene flyter ut av verdikjeden

No. 03

Basert på innsikter: 

38: Vi trenger mange svar!

46: I en sirkulær verdikjede er alle tilkoblet

19: Hadde det vært mulig så hadde vi allerede gjort det... eller?

Det sirkulære 
systemet er ikke rundt

De fleste løsninger i dag er ikke skapt for en sirkulær 
verdikjede, og bruker vi disse som utgangspunkt 
skaper total forvirring for oss selv. Vi må forstå hvem, 
hva og hvorfor vi lager løsningene:

 • designe for å gjenbruke
 • overvåke for å rydde 
 • rydde for å sortere
 • sortere for å gjenbruke/gjenvinne
 • gjenvinne for nye materialer



Får du noen umiddelbare ideer til så skriv og tegn de her:
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Verdiene flyter ut av verdikjeden

No. 04

Basert på innsikter: 

10: Produsentansvar! …Hvem har det egentlig?

51: Kompromissløs bærekraft

53: Kun 100% er bra nok

Et livslangt for-
hold med plasten
Bærekraft blir konkurransekraft når man tar et ansvar 
utover det som er forventet eller pålagt. 

Plast blir et problem når det havner utenfor 
avfallssystemene og i fremtiden vil kun 
100% emballasjekontroll være godt nok. 
Produsentansvarsordninger er idag fraværende, eller 
møter ikke dette kravet. Hvilke muligheter åpner 
seg dersom vi tenker et selvpålagt produsentansvar 
som en del av forretningsmodell og strategi, og 
som innebærer både kontroll på egne produkter og 
opprydding?



Får du noen umiddelbare ideer til så skriv og tegn de her:



Prisen er ikke riktig!
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Plastens andel av det globale 

oljeforbruket*

Plastens andel av karbonbudsjettet*

Med forventet økning i forbruk, 

vil negative eksternaliteter 

knyttet til plast fordobles!

*basert på 2 grader scenario og 

omfatter energi fra produksjon, 

karbon frigjort ved forbrenning og 

energiutvinning etter bruk.

*totale oljeforbruk forventes å vokse 

langsommere enn plastproduksjon.

6%
20%

2014 2050

olje

2014   1%

2050   15%
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311 MT 1124 MT

Plastproduksjon

i milloner tonn

Forholdet mellom plast og fisk i havet 

basert på vekt. 

Kilde: 

Ellen MacArthur foundation, McKinsey & Company, 

A New Plastic Economy: Rethinking the Future of Plastics (2016)

1:1

2014

2014

2050

2050

1:5
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Basert på innsikter: 

19: Hadde det vært mulig hadde vi allerede gjort det... eller?

27: Prisen er ikke riktig

50: Ingeniører som kjeder seg er en gullgruve!

Prisen er ikke riktig!

No. 05

Vet vi – så kan vi
Den reelle kostnaden ved bruk av plast for samfunnet 
er ikke synlig i prisen. 

Plastforbruket i dag har store eksternaliteter som ikke 
reflekteres i prisen – spesielt innen klima, forsøpling 
og ødeleggelse av hav. Hadde disse eksternalitetene 
blitt synliggjort, og vi kunne se hvor mye offentlige 
penger som sløses, kunne vi enklere sett verdien 
av nye løsninger og motivert til mer innovasjon. 
Internalisering av den reelle kostnaden vil også føre til 
etterspørsel nye løsninger for forsvarlig utvikling, bruk 
og fangst av plast.



Får du noen umiddelbare ideer til så skriv og tegn de her:
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Prisen er ikke riktig!

Basert på innsikter: 

02: Våre måleenheter for plastavfall tar ikke høyde for hvordan 

den kan utnyttes! 

09: Ikke for lønnsom

30: Det finnes ingen finansielle oppsider ved å rydde marin 

forsøpling…Eller?

No. 06

Fra utgift
til gullgruve
Vi må tenke nytt rundt kunde og verdiskapning for å 
gjøre opprydding lønnsomt.

I dag finnes det få eller ingen finansielle oppsider ved 
å rydde plast fordi materialkvaliteten er lav og avfallet 
er herreløst. Ved å tenke nytt rundt hvem som er 
kunden og hvordan vi måler verdien av oppryddingen 
kan vi også finne nye muligheter. Kan prisen på 
opprydding måles fra kostnaden samfunnet har ved 
å ikke rydde? Er kunden kommunen, eller selskap 
som ønsker brand activation? Hvem sin jobb gjøres 
egentlig når frivillige rydder strender?



Får du noen umiddelbare ideer til så skriv og tegn de her:



24

Verdensmester i plast – nesten!

Kilde: 

Statista: Consumption of plastic materials per capita since-1980, (2015)

Hva gjør vi før 
alle i verden blir 
like gode til å 
bruke plast 
som oss?

Hold meg 
oppdatert...
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Forbruk av plastmaterialer 

per innbygger i kilo (2015)

Circular Cleanup

139 136

108

48

36

16

45

Nord-
Amerika

Vest- 
Europa

Japan Sentral- 
Europa

Asia Midtøsten 
& Afrika

Verden 
totalt
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Verdensmester i plast – nesten!

Basert på innsikter: 

15: Ut av synet – ut av sinn

40: Autonome robåter

54: Plastic – not so fantastic?

No. 07

I syne, i sinn
For å bry oss om et problem må vi vite om det, forstå 
relevans og vite hvordan vi kan bidra.  

Opplevd nærhet og personlig relevans til et problem 
har stor effekt på engasjement, forståelse og 
motivasjon. Med riktig verktøy kan vi flytte enda flere 
nærmere havet og plastproblematikken, med fokus 
på hvorfor havet er viktig, positiv historiefortelling og 
hvordan å bidra til en forbedring. 



Får du noen umiddelbare ideer til så skriv og tegn de her:



Hvem kommer plasten fra?

28

”I’m starting 
with the man in 
the mirror”
- 
Gjennom 
strandrydding 
har vi begynt 
å få et bilde på 
hvem havplasten 
kommer fra!

Kilde: 

Mepex og Hold Norge Rent
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Fordeling 
av havplast 

funnet i Norge 
ut ifra vekt
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Hvem kommer plasten fra?

Basert på innsikter: 

14: Hvorfor havnet det der?

21: Skipsfarten lekker også

No. 08

Det som skjer på sjøen
skal ikke bli på sjøen

For å lage nye løsninger for å sikre nullutslipp fra 
havbasert aktivitet må vi forstå hvorfor noe havner på 
avveie. 

Forsøpling fra havbasert aktivitet som fiskeri, 
havbruk og skipsfart skjer fremdeles – med 
eller uten intensjon. Det mangler transparens og 
kontrollsystemer på inventar og avfallsproduksjon, 
fartøy er ikke designet for ikke-inntjenende areal, 
og det mangler gode systemer for avfallshåndtering 
i havner. Hvilke løsninger trenger vi for å sikre 
nullutslipp på havet?



Får du noen umiddelbare ideer til så skriv og tegn de her:
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Basert på innsikter: 

14: Hvorfor havnet det der?

22: Fra estetisk reaksjon til prioritering av risiko

48: Over og under vann

Hvem kommer plasten fra?

No. 09

Ghostbusters
Betydelige mengder av det havplasten er 
fiskerirelatert, aka spøkelsesutstyr!

En betydelig andel av havplastens volum stammer fra 
fiskerirelatert utstyr, både fritidsfiske og profesjonelt, 
og alt fra hummerteiner til trålnot. Dette utstyret gjør 
spesielt stor skade da det fortsetter å fiske i mange 
hundre år fremover. Det er et åpenbart behov for 
konkrete løsninger for å monitorere og lokalisere dette 
utstyret, og ikke minst verktøy for å hente det fra 
havbunnen og vannsøylen.



Får du noen umiddelbare ideer til så skriv og tegn de her:



Mye plast + dårlig avfallshåndtering = havplast

34

Kilde: 

Jambeck et al. 2015, Science

Dårlig avfalls- 
håndtering er 
årsaken til 
80-90% av all 
marin forsøpling.
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Gyres

Whirlpools of water which trap 

huge collections of waste in 

their currents.0 > 5 tonn

Plast på avveie i tonn
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Mye plast + dårlig avfallshåndtering = havplast

Basert på innsikter: 

06: Strandrydding er en opplevelse i seg selv!

31: Vi trenger finansielle mekanismer for å drive innovasjon.

No. 10

Vi vil ha din 
plast!
Dagens systemer for avfallshåndtering er i en hard 
konkurranse med naturen – og taper. 

På grunn av marint avfalls lave materialverdi opplever 
de som rydder havet at de må betale for å levere 
det fra seg. Det er en utgift i alle ledd. For mange 
er derfor å la det ligge i havet et enklere og billigere 
alternativ. Vi trenger ett nasjonalt system og én 
nasjonal infrastruktur for innsamling av marint avfall i 
havner, i byer… og på havet? 



Får du noen umiddelbare ideer til så skriv og tegn de her:
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Mye plast + dårlig avfallshåndtering = havplast

No. 11

Basert på innsikter: 

04: Korrupsjon i avfallsbransjen

07: Plast også i fremtiden

61: Think global - act local

Fra korrupt til 
utkonkurrert?
Etablerte, globale avfallssystemer er for korrupte til å 
endre – de må utkonkurreres!

Det haster å få kontroll på den økende mengden plast 
i omløp globalt, men avfallssystemene i land som 
har mye plastutslipp er ofte preget av korrupsjon 
og er utfordrende å jobbe med fra innsiden for å 
skape endring. Hvilke muligheter oppstår dersom vi 
lager løsninger som utkonkurrerer de etablerte og 
dysfunksjonelle systemene, og samtidig er bedre for 
lokal økonomi og samfunn? 



Får du noen umiddelbare ideer til så skriv og tegn de her:



Det er kort vei fra kysten!

40

270 MT 275 MT
Global plast produksjon Globalt plast avfall

Kilde: 

Jambeck et al. 2015, Science

Hvor mye plast havner i havet

i milioner tonn
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99,5 MT 31,9 MT 8 MT

2 miliarder 

mennesker bor ved 

kysten i dag!

Plastavfall 

ved kysten...

Kysten = 50 km fra havet

...av dette er 

på avveie

og havner i havet!
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Det er kort vei fra kysten!

No. 12

Basert på innsikter: 

03: Effektiv opprydding er å rydde der det koster minst…eller?

52: Ta det før det synker!

56: Byen rolle i å ta tak i plastproblematikken er stor og viktig

Byene må gå 
foran!

Byene er perfekte arenaer for å demonstrere løsninger 
for nye løsninger.

Byene har kortere beslutningslinjer, større 
egeninteresse for miljøhensyn og kan mobilisere flere 
ressurser for å finne gode løsninger. Med byene i 
front for samarbeid på tvers av kommunegrenser 
kan vi akselerere utvikling av hele økosystemet med 
løsninger for prevensjon og opprydding.



Får du noen umiddelbare ideer til så skriv og tegn de her:
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Det er kort vei fra kysten!

Basert på innsikter: 

52: Ta det før det synker 

54: Plastic – not so fantastic?

Mange bekker 
små…
Over 90% av plasten som når havet synker. Vi må 
fange det før det når havet. 

Elver går ofte gjennom (flere) byer med høy 
befolkningstetthet og industriell aktivitet, og frakter 
derfor store mengder søppel til havet. Det er 
sannsynligvis rimeligere, enklere juridisk, mer praktisk 
og billigere å fange plasten i elvene før den når havet.

No. 13



Får du noen umiddelbare ideer til så skriv og tegn de her:
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Det er kort vei fra kysten!

Basert på innsikter: 

33: Det hjelper ikke at lille Norge gjør noe... eller?

36: Digitaliserende muligheter

Yes-way!

Norge har kjernekompetanse som kan eksporteres - 
tillit og teknologi!

Norge er en liten spiller i et globalt marked, men 
samtidig er vi pionérer og foregangsland innen 
skipsfart, hav og avfallssystemer. Mange av 
systemene vi har er basert på vår kultur, og vanskelig 
å eksportere. Men med vår kompetanse og med 
tilliten vi har globalt har vi de beste forutsetninger 
for å skape og bidra til utvikling av løsninger, digital 
teknologi og transparente verdikjeder.

No. 14



Får du noen umiddelbare ideer til så skriv og tegn de her:



Plast er ikke plast

48

Macroplast
> 200mm

Mesoplast
4.76mm - 200mm

Microplast
1.01mm - 4.76mm

Nanoplast
< 1.01mm

Polymer 
fragmenter
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SINTEF og Erikisen et al 2014
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50 000

0.5  billioner

1  billioner

1.5  billioner

2  billioner

2.5  billioner

3 billioner

3.5 billioner

4 billioner

4.5 billioner

5 billioner

plastpartikkler 
i antall biter

billioner tonn

100 000

150 000

200 000

250 000

plastmasse 
i tonn

268.950 5.2

Hvilke 
parametere skal 
vi rydde etter?

Mengde plast i volum og antall 

partikler over verdens hav overflate.
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Plast er ikke plast

Basert på innsikter: 

20: Det mangler retning

24: Vi vet fremdeles ikke nok om plast i havet...eller?

36: Digitaliserende muligheter

Hva er effektiv 
opprydding?
Vi trenger én felles forståelse for hva effektiv 
opprydding betyr – pris, mengde, miljøpåvirkning – og 
bygge strategier på denne.

Strandsone, vannsøyle og havbunn er der 
plasten akkumuleres. For å øke kvaliteten på 
oppryddingsarbeid må vi ha bedre forståelse for 
miljøpåvirkning og samfunnskostnader for ulike 
områder og lage løsninger som møter behovene for 
opprydding. 

No. 15



Får du noen umiddelbare ideer til så skriv og tegn de her:
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Plast er ikke plast

Basert på innsikter: 

05: Messiaskomplekset i opprydding

13: Co-ordinator

20: Det mangler retning

Frivilligheten er død. 
Lenge leve proffene!

Vi kan ikke stole på, eller forvente, at havet ryddes av 
frivillige og dugnadsarbeidere. 

Vi kan ikke stole på at bølgen av frivillighet fortsetter 
og at frivillige rydder alle steder, eller på riktig steder 
på nødvendig tidspunkt. Største delen av kysten er 
utilgjengelig og komplisert for opprydding. Innsatsen 
på opprydding må profesjonaliseres for å sikre riktig 
rydding under én felles retning. Det vil kreve blant 
annet verktøy for oversikt og samhandling, samt 
sertifisering av utdannede ryddere.

No. 16



Får du noen umiddelbare ideer til så skriv og tegn de her:
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Plast er ikke plast

No. 17

Basert på innsikter: 

08: God samvittighet har også en verdi!

39: Vi må forstå hvordan skape insentiver

44: Trendbølgen som gir empati for havet

Positive plast- 
opplevelser
For å sikre av vi fortsetter med frivillig strandrydding 
må det være kort tid mellom innsats – effekt – 
belønning.

Har man deltatt på en strandrydding kaster man 
ikke søppel på bakken. Strandrydding er et viktig 
og morsomt utdanningsverktøy, og et utløp for 
mange som har lyst å bidra direkte til en bedre 
verden. For å holde oppe engasjementet må vi forstå 
menneskelig adferd og at frivillighet er ferskvare. For 
å opprettholde frivilligheten må vi legge til rette, gjøre 
det enkelt og korte ned avstanden mellom innsats, 
effekt og belønning. 



Får du noen umiddelbare ideer til så skriv og tegn de her:



Hvor vi skal rydde

56

Vi vet nok til å 
begynne!

Langs kystlinjen

I Havoverflaten

I gyrene

På havbunnen
Kilde: 

Eunomia: Plastics in the marine 

environment (2016)
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Global konsentrasjon av havplast 

per kvadratkilometer:

2 tonn

1 kg

<1 kg

70 kg
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Hvor vi skal rydde

Basert på innsikter: 

24: Vi vet fremdeles ikke nok om plast i havet...eller?

25: Plast i havet er veldig komplekst

40: Autonome robåter

Fra data til 
visdom
Det finnes mye forskning og data om plast i havet – 
likevel vet vi veldig lite. 

Vi trenger ikke mer kunnskap for å begynne å rydde 
for vi vet at plast ikke hører hjemme i havet. Men vi 
må samle all data og forsking vi har i dag og gjøre 
den tilgjengelig, slik at vi har et godt utgangspunkt 
mens vi fortsetter å lære mer om hvilken informasjon 
vi mangler for å rydde mer effektivt. Overlates vi til 
antakelser får vi dårlige løsninger!

No. 18



Får du noen umiddelbare ideer til så skriv og tegn de her:
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Hvor vi skal rydde

Basert på innsikter: 

12: Vi kommer til å rydde i mange år 

49: Kystkapasitet

47: Hvor finner vi data?

Plasten kan 
rydde seg selv!
Økt opprydding kan oppnås gjennom å utnytte ledig 
kapasitet langs kysten.

Vi kommer til å måtte rydde kysten i lang tid 
fremover. I tillegg til plasten så er det også mye ledig 
kapasitet i beredskap, industri og flåter som kan 
bidra til kontinuerlig opprydding. Hva slags løsninger 
kan vi skape for å sikre ren kyst hele året gjennom 
tilrettelegging, insentiver og infrastruktur for å 
utnytte denne kapasiteten?

No. 19



Får du noen umiddelbare ideer til så skriv og tegn de her:



Arbeidsgruppe
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Circular Cleanup

Nøkkelinnsiktene er utarbeidet av 

deltakerene i initiativet Circular Cleanup.

De er basert på innsikt fra feltarbeid 

hos industriaktører i verdikjeden, 

samfunnstrender, etablerte sannheter 

og egne kjernekompetanser. 

Nøkkelinnsiktene er bearbeidet og 

ferdigstilt av Æra.

Data og perspektiver på plast fra:  

Mimmi Throne-Holst, SINTEF Ocean

Fanny Pindsle, Hold Norge Rent

Pia Ve Dahlen, Passion for Ocean

Bård Bringsrud Svensen, Orkla

Thor Kamfjord, Norner

Rebecca L. H. Briedis, Mepex

Fredrik Myhre, WWF



Circular 

Cleanup

Tilhører:

by Æra


