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Forord 
På oppdrag fra Viken fylkeskommune har Smart Innovation Norway i samarbeid med Norsk Senter for 

Sirkulær Økonomi undersøkt muligheter for å samle data for indikatorer som måler hvor sirkulært 

næringslivet (produksjon av varer og tjenester) i Viken er.  

Smart Innovation Norway (SIN) er et non-profit forsknings- og innovasjonsselskap som spesialiserer seg 

på forskningsbasert nærings- og samfunnsutvikling innenfor bærekraftig energi, anvendt kunstig 

intelligens, smarte byer og digitalt entreprenørskap. 

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE), er en næringsklynge og et utviklings- og kompetansesenter 

som skaper forretningsmuligheter gjennom økt utnyttelse av material -og energistrømmer, for sine 

medlemmer.  

Rapporten er utarbeidet av Natalia Mathisen, forretningsutvikler i NCCE, og Marianne Bjerkman, 

klyngeleder for Cluster for Applied AI i SIN. Rapporten inneholder også bidrag fra Petter Kvalvik, leder for 

forretningsutvikling i divisjon Digitale Systemer hos Institutt for Energiteknikk, Xu Cheng, forsker innen 

kunstig intelligens i SIN. Videre inneholder rapporten en rekke innspill fra ulike intervjuobjekter fra 

relevante aktører i økosystemet for industri, datadeling og sirkulærøkonomi i Viken og Norge. 

Denne rapporten er ikke på noen måte uttømmende med hensyn på type virksomheter eller 

fremgangsmåter som er aktuelle for å arbeide med sirkulær økonomi eller data, men den gir et innblikk i 

hvordan situasjonen i dag ser ut fra bidragsyternes perspektiv, og inneholder forslag til hvordan man bør 

arbeide fremover. Vi takker Viken Fylkeskommune for oppdraget og for å være proaktive i sitt arbeid 

med data for sirkulærøkonomi. Vi ønsker også å takke alle som stilte opp til intervju for gode innspill 

underveis i arbeidet. 
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Sammendrag 
Bakgrunnen for oppdraget er et ønske fra Viken fylkeskommune om å avdekke hvilke data som er 

tilgjengelig i dag og som kan beskrive utviklingen innen næringslivets sirkulære produksjon av varer og 

tjenester i fylket. Resultatet skal styrke fylkeskommunens videre arbeid med indikatorer for å i) beskrive 

utviklingen og ii) utforme virkemidler innen regional sirkulærøkonomi forstått som produksjon av varer 

og tjenester. 

Rapporten beskriver nåsituasjonen og kommer med anbefalinger for å styrke videre arbeid med måling 

av sirkulærøkonomi i produksjon av varer og tjenester i Viken. 

For å måle hvor sirkulære bedriftene er må man måle mengden av materiale, vann og energi som 

sirkulerer, men også måle hvor store material-, vann- og energimengde bedriftene unnlater å bruke, 

samtidig med at de opprettholder eller øker verdiskapingen.  

De fleste datakildene som er tilgjengelig i dag måler avfall og utslipp, langt ned i hierarkiet av sirkulære 

strategier (figur 1). Data for indikatorer høyere opp i hierarkiet finnes stort sett kun i bedriftsinterne 

system, gjerne som ustrukturert data i silopregede systemer.  

Det finnes flere bedrifter og initiativ som legger til rette for å samle og nyttiggjøre seg bedriftsintern 

data som er av relevans for bærekraft og sirkulærøkonomi, og det er i grensesnittet mellom 

produksjons- og tjenestebedrifter og denne nye næringen at vi ser muligheter for å kunne få tilgang på 

dataen som vil vise om vi er på rett vei fremover. Videre er det initiativer knyttet til datadeling som er av 

interesse, for eksempel Datafabrikken og en eventuell norsk versjon av den europeiske 

datadelingsplattformen Gaia-X, en plattform som tilrettelegger for datasuverenitet slik dette er definert 

i henhold til europeisk lovgivning og demokratiske verdier. 

Vi ser at offentlige aktører generelt ønsker å legge til rette for et mer sirkulært næringsliv, men også at 

det utarbeides strategier for å redusere eget klimafotavtrykk. At regionen fortsetter arbeidet med å 

strukturere interne data slik at det er mulig å korrelere disse med eksterne data, for eksempel knyttet til 

innkjøp, forvaltning av bygg osv., er også blant anbefalingene fra denne rapporten. 

Den siste brikken i puslespillet er de private husholdningene hvorav forbruk utgjør hele 64% av 

fotavtrykket1. For en total oversikt over næringslivets sirkularitet, er det viktig at også forbruket til 

private husholdninger er med i vurderingen.  

Selv om det meste av bedriftsintern data ikke finnes åpent tilgjengelig i dag, finnes det kilder til data 

som kan indikere utviklingen og forutsetning for endring. Eksempler på dette er informasjon fra 

websider, Forskningsrådets tildelinger og utdanningstilbud i regionen. Mye av dette er imidlertid 

ustrukturert data fra ulike kilder, og man må vurdere hva slags rolle en offentlig aktør ønsker å ta i 

forhold til innhenting, vasking, evt. lagring og analyse av slik data. Dersom et verktøy for å sammenstille 

og analysere data skal utvikles, er det viktig at dette hjelper til ikke bare med å gjøre inkrementelle 

endringer i en lineær verdikjede, men at det skaper en kontekst for alle beslutninger som tas på 

selskapsnivå, også for offentlige aktører. Dette fordrer at vi samler inn data som tidligere ikke har vært 

systematisk dokumentert. 

 
1 Framtiden i våre hender, 2021, Forbruksbasert klimaregnskap for Norge; https://www.framtiden.no/aktuelle-
rapporter/886-forbruksbasert-klimaregnskap-for-norge/file.html 
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1 Bakgrunn  
Sirkulær økonomi er et viktig verktøy for å nå FNs bærekraftsmål, Parisavtalen og tilpasninger til 

EUsGreen Deal. Overgangen til en sirkulær økonomi må måles for å sikre en god forståelse av nytte og 

kostnader, for å bidra til å gjøre riktige prioriteringer, å allokere ressurser der de er mest effektive, samt 

å stimulere til innovasjon og samarbeid. En forståelse av effekten av aktiviteter og tiltak innen 

sirkulærøkonomien er nødvendig for å gjøre riktige prioriteringer, slik at vi sikrer en bærekraftig 

økonomi og nye arbeidsplasser som er frikoplet fra materialforbruk og negativ miljøpåvirkning.  

For den nødvendige overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi er det nødvendig å endre mer enn 

enkeltmaterialer eller – sektorer. Det gjør det vanskelig å måle.  

En høyere grad av sirkularitet i økonomien kan bare oppnås ved å gjøre endringer i hele livsløpet til 

produkter og tjenester. I produksjonsfasen handler det om å minimere bruken av jomfruelige råvarer, 

areal og energi, samt utslipp til luft, vann og jord. I bruksfasen handler det om å forlenge produkters 

levetid gjennom for eksempel deling, høyere grad av reparasjon, vedlikehold, og gjenbruk. Når 

produktet ikke lenger brukes, handler det om å tilbakeføre materialene til den tilstanden som gir størst 

mulig verdi. 

Gjennom en systematisk tilnærming til datainnsamling, strukturering og annotering vet vi at det vil være 

mulig å få en bedre oversikt over sirkulære muligheter innen produksjon av produkter og tjenester i 

Viken, og ved å nyttiggjøre seg av teknologier som data scraping og kunstig intelligens kan datauthenting 

og analyse gjøres til mindre ressurskrevende, automatiserte prosesser.  Dette forutsetter imidlertid at 

man får tilgang på relevant data, og at man har en hensiktsmessig infrastruktur for å behandle og 

analysere den. Her er det viktig at Fylkeskommunen tar en rolle som er i tråd med det mandatet som 

foreligger.  

 

2 Rammeverk for sirkulære indikatorer 
Det finnes ingen harmonisering av sirkulærøkonomiske rammeverk for indikatorer i dag, men en rekke 

institusjoner og publikasjoner som omtaler utvikling og bruk av indikatorer for land, regioner og byer. 

OECD har for eksempel systematisert og kartlagt over 400 indikatorer.2 

Noen rammeverk fokuserer på å overvåke selve overgangsprosessen til en sirkulær økonomi, 

eksempelvis gjenvinningsprosenter, utvikling av sirkulære produkter, eller antall lovgivningsmessige og 

normative hindringer som er identifisert og adressert.  

Andre rammeverk tar sikte på å overvåke effektene av den sirkulærøkonomiske strategien, og hvordan 

overgangen til en sirkulær økonomi har innvirkning på ressursflyten (f.eks. mengde materiale brukt, 

klimagassutslipp og utnyttelsesgraden av et produkt). 

 
2 The OECD Inventory of Circular Economy; 
https://www.oecd.org/cfe/cities/InventoryCircularEconomyIndicators.pdf 
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For å følge fremdriften i overgangen mot en sirkulær økonomi trengs indikatorer for både effektene og 

for selve overgangsprosessen. I tillegg er det nødvendig med indikatorer som viser om 

sirkulæreøkonomien lykkes med å skape økonomisk verdi og nye arbeidsplasser. 

En modell fra PBL Netherlands Environmental Assessment Agency prioriterer og systematiserer 

sirkulære strategier. (Figur 2). Strategier høyere opp i hierarkiet krever mindre material- og 

energiforbruk, og er å foretrekke.  

 

 

Figur 1: Sirkulær økonomi –mer enn resirkulering Kilde: PBL Netherlands Environmental Assessment 

Agency 

Det er i dag flest indikatorer knyttet til avfall, gjenvinning- og innsamlingsrater, avfallshåndtering og 

materialgjenvinning, tilhørende strategi R8, R9 og «deponi» i figur 1. Altså strategiene nederst i det 

sirkulære hierarkiet. Dette henger sammen med at det er her vi har størst tilgang på data i dag. Fokus 

her kan gi en skjev indikasjon på fremgang, da disse indikatorene ikke nødvendigvis viser hvordan 

primærforbruket av materialer reduseres og optimaliseres3.  

 
3 Haupt, Vadenbo og Hellweg, 2017; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jiec.12506 
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Videre kan separate indikatorer på materialgjenvinning og ombruk føre til at det materialgjenvinnes 

produkter som er egnet til ombruk.  

En ønsket tilnærming i dette arbeidet har vært å undersøke tilgang på data for indikatorer for R0-R7; 

eksempelvis, data som måler sirkulære forretningsmodeller, sirkulær design, delingsøkonomi og 

reparasjon og gjenbruk. 

2.1 Status for sirkulære indikatorer – internasjonalt, nasjonalt og regionalt 
Under følger en kort oversikt over et utvalg av arbeid som allerede er gjort på utvikling av sirkulære 

indikatorer, og som denne rapporten bygger videre på.  

EUs rammeverk for overvåkning av sirkulær økonomi4 består av ti indikatorer, gruppert i fire områder: 

Produksjon og forbruk, Avfallshåndtering, Sekundære råvarer og Konkurranseevne og innovasjon. Disse 

indikatorene måler hovedsakelig ressursbruk, avfallsproduksjon og resirkulering, og ikke de sirkulære 

strategiene av høyere verdi eller sirkulære forretningsmodeller av relevans for produksjon av varer og 

tjenester. 

Verktøyet Circular Transition Indicators5 (CTI) publisert i 2020 av World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) er et rammeverk for å måle sirkularitet, utviklet i samarbeid med 26 

multinasjonale selskaper og en utvalgt gruppe eksperter på sirkulær økonomi. Verktøyet fokuserer 

spesifikt på prosessene og materialstrømmene til det valgte selskapet, og gir således et bedre bilde på 

sirkularitet i selskapet, men gir ikke informasjon om selskapets bredere klima, miljømessige eller sosiale 

påvirkninger. 

En rekke land har kommet langt i implementering og måling av sirkulærøkonomi. Nederland har i 2018 

utviklet et rammeverk hvor de hensyntar strategiene høyere opp i det sirkulære hierarkiet. 

Rammeverket brukes til å analysere hva de vil vite, hva man allerede kan måle og hvilke indikatorer som 

krever videreutvikling.6  Modellen er tett knyttet til den nasjonale planen for overgangen til en sirkulær 

økonomi7 som er oversatt til nesten 200 aksjonspunkter knyttet til fem prioriterte områder.  

Norge lanserte «Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi»8 i 2021 som i hovedsak tar 

utgangspunkt i å samarbeide på de tverrgående europeiske satsingene innen sirkulærøkonomi. Også her 

er det fokus på håndtering av materialer i omløp, og ikke så mye på reduksjon i uttak av materialer. 

Videre peker kunnskapsgrunnlaget på behovet for konkrete nasjonale mål og indikatorer som ett av 

virkemidlene som skal bidra til økt sirkularitet i Norge.  

 
4 European Comission, 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0029&from=EN 
5 WBCSD, Circular Transition Indicators (CTI); https://www.wbcsd.org/Programs/Circular-Economy/Metrics-
Measurement/Circular-transition-indicators 
6 PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, , 2018, Circular economy: what we want to know and can 
measure. Framework and baseline assessment for monitoring the progress of the circular economy in the 
Netherlands https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2018-circular-economy-what-we-want-to-
know-and-can-measure-3217.pdf 
7 ‘A circular economy in the Netherlands by 2050, 
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/17037circulaireeconomie_en.pdf 
8 Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær Økonomi, 2021, 
https://www.regjeringen.no/contentassets/9ed0d23afd684bbab4c485fe2cdbb172/sirkularokonomi.pdf 
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Bergen9, Asker10 og Oslo11 er nasjonale eksempler for hvor de har utviklet, eller jobber med å utvikle 

egne indikatorer for å måle sirkularitet. De har til felles at de har en helhetlig tilnærming, hvor de ser på 

hele samfunnet, inkludert det offentlige og husholdninger.  

Det blir også stadig flere bedrifter som deler relevant data seg imellom, på tvers av juridiske enheter12. 
Delingen skjer mellom selskap som aktivt samarbeider i en verdikjede eller gjør forretningsmessige 
transaksjoner basert på datautveksling, og er ikke lett tilgjengelig for andre aktører. 
 
For å øke tilgangen og kvalitet på data til bruk for sirkulære indikatorer på regionalt eller nasjonalt nivå, 

er det en forutsetning at indikatorene i ulike verdikjeder, byer, regioner og land, kan sammenliknes. Det 

foregår flere initiativ på nordisk nivå som tar for seg hvordan et felles nordisk rammeverk og definisjoner 

kan skapes, samt synliggjøring av barrierer for deling av data. 13 14 

Nasjonalt er Brønnøysundregistrene, i samarbeid med Regnskap Norge i gang med arbeid for hvordan 

SMB’er skal kunne måle og følge opp arbeid med sirkularitet og bærekraft.15. Videre er SINTEF og 

Standard Norge bidragsytere i arbeidet med utvikling av ny, internasjonal ISO standard for å måle 

sirkularitet. Rammeverket er først og fremst tenkt brukt i organisasjoner, men også i ulike økonomisk 

system, regionalt, interorganisatorisk, og på produktnivå.16 

Samtidig må man ta hensyn til utfordringene med å anvende nasjonale indikatorer (f.eks. 

matproduksjon og handelsstrømmer) på lokal skala, og manglende egnethet av enkelte 

sirkulærøkonomiske nasjonale indikatorer (der det finnes) for lokalt nivå.17 I Umeå ser vi eksempler på 

hvordan eksempelindikatorer fra OECD kan settes i en lokal kontekst18  hvor de har indikatorer for både 

overgangsprosessen og effektene av tiltakene for en mer sirkulær økonomi lokalt. 

2.2 Eksisterende barrierer for sirkulære indikatorer 
Basert på gjennomgang av ovennevnte rapporter og initiativ finner vi barrierer for utvikling av robuste 

indikatorer som grunnlag for å styre overgangen til en sirkulær økonomi. Disse kan oppsummeres som 

følger: 

 
9 Sirkulære Bergen, 2020: https://www.pwc.no/no/publikasjoner/sirkulaere-bergen-rapport.pdf 
10 Temaplan for handlinger mot klimaendringer i Asker kommune, 2021 
https://www.asker.kommune.no/contentassets/b0570a4f04bf4f47a61c6fc5337a600e/temaplan-handling-mot-
klimaendringene-andregangsbehandling.pdf 
11 Intervju med Oslo kommune, arbeid med indikatorer leveres Q3-2022 
12 Looping on data, 2021: https://emf.thirdlight.com/link/hiokcl5c7rez-yuh680/@/preview/1?o 
13 Data sharing for a circular economy in the Nordics, 2021; https://norden.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1612604/FULLTEXT01 
14 Pre-study: Indicators on circular economy in the Nordic countries, 2020; https://pub.norden.org/temanord2020-
543/ 
15 Intervju Brønnøysundregistrene 
16 ISO 59020, Circular economy — Measuring circularity framework; https://www.iso.org/standard/80650.html 
17 Measuring the circular economy in cities and regions, 2020: https://doi.org/10.1787/10ac6ae4-en 
18 Cirkulär ekonomi i Umeå; 

https://www.umea.se/download/18.1a04d085177d4c035db1c2a/1615472698393/Cirkul%C3%A4r%20ekonomi%2

0Ume%C3%A5%20-%20OECD.pdf 



 

[Skriv her] [Skriv her]  

8  

• Manglende felles definisjon på hva som er sirkulært. Hvis det ikke er klart hva man skal måle er 

det vanskelig å bygge et rammeverk. 

• Manglende harmonisering av rammeverk for indikatorer i Norge og i EU. Dette gjør det vanskelig 

å sikre datakvalitet, og å sammenlikne fremdrift. Bedrifter, regioner og land vil typisk rapportere 

på det de er gode på.  

• Begrenset tilgang på relevant data. Lettere tilgjengelig data for avfall og materialgjenvinning, 

som gir innsikt i sirkulære strategier av lavere verdi. Vanskelig tilgjengelig data for sirkulære 

strategier høyere opp i hierarkiet.  

• Mangel på samkjørte strategier for å øke tilgangen på data.  

o Offentlige tiltak og initiativ, drevet av samfunnsansvar og lovregulering. 
o Private aktører, drevet av økonomiske insentiv. 

• Det finnes få insentiver for virksomheter til å ønske å dele data åpent. 

Ovennevnte barrierer ble tatt med i intervjuene som punkter for diskusjon, med fokus på mulige 

løsninger. 

2.3 Indikatoroversikt for produksjon av varer og tjenester i Viken 
Et rammeverk for sirkulære indikatorer bør knyttes til en strategi for sirkulærøkonomi. Behov og tiltak vil 

variere på tvers av regioner, i samsvar med strategien. Samtidig er det en viss enighet om hva som er 

ønskelig å måle, selv om definisjonene varierer. Ved å måle aktivitet og tiltak som ligger høyt oppe blant 

de sirkulære strategiene, vil man måle tiltakene som har størst effekt. Her er det lite tilgjengelig data i 

dag.  

For å begynne arbeidet med kartlegging av tilgjengelige datakilder som kan si noe om sirkularitet for 

bedrifter som produserer varer og tjenester i Viken, har vi utarbeidet et sett med eksempelindikatorer 

som illustrerer hva man ønsker å måle. Disse har dannet grunnlaget for vårt arbeid med å avdekke 

mulige datakilder   

Arbeidet har tatt utgangpunkt i en ambisjon om at indikatorene skal måles basert på reelle bedriftsdata, 

slik at den enkelte bedrift også skal få en verdi av målingen. Dette er foretrukket fremfor nasjonale data 

som fordeles etter nøkler, og har dannet rammen for intervjuene. 

Indikatorene vises i vedlegg 1. 

2.4 Økosystemet for sirkulærøkonomiske data  
En sentral del i det å lykkes med sirkulærøkonomi handler om å se sammenhenger mellom verdikjeder i 

et komplekst helhetlig bilde. Tidligere har dette vært begrenset til forståelse av siloer i enkeltstående 

bransjer eller verdikjeder, men synergiene mellom disse har ligg et skjult. Ny teknologi som kunstig 

intelligens åpner imidlertid opp for å kartlegge og analysere komplekse sammenhenger, som kan bidra 

til å få den forståelsen vi trenger for å lukke lekkasjer av ressurser, eller legge til rette for gjenbruk. For å 

lykkes med sirkulær økonomi i en slik kontekst må man imidlertid være villig til å dele data på tvers av 

verdikjeder og allerede eksisterende relasjoner. Denne prosessen må støttes opp av nye 

forretningsmodeller som lar oss gå fra den tradisjonelle verdikjede-modellen og over til verdinettverk. 

Analysene i dette oppdraget baserer seg på en rekke intervjuer med ulike aktører som har data relevant 

for å måle sirkularitet, eller som arbeider med relevante eller beslektede problemstillinger. De fleste av 

aktørene har en forankring i regionen, men mange har også et tydelig nasjonalt fokus. Vi har, basert på 
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aktørenes bidrag inn i økosystemet for sirkulærøkonomiske data, definert følgende sentrale 

aktørgrupper: 

• Produksjons- og servicebedrifter. Aktører som eier og produserer data, og som har behov for å 

arbeide mer sirkulært. 

• Tjenesteleverandører og sertifiseringsaktører. Aktører som i denne sammenheng utvikler smarte 

løsninger for innsamling og analyse av bedriftsintern data for å måle klima -og miljøpåvirkning. 

• Offentlige aktører. Organisasjoner som samler inn lovpålagte data, utformer rammebetingelser 

og agerer som tilrettelegger for næringslivet. 

• Forskningsorganisasjoner. Aktører som samler inn og gjennomfører forskning basert på klima -

og miljødata relatert til næringsliv. 

• Sertifiseringsaktører. Virksomheter som og tilbyr ulike former for miljøsertifisering og samler inn 

relevant data, eller som utvikler og leverer standarder. 

Intervjuene er gjennomført ved hjelp av en semistrukturert tilnærming i perioden mai-august 2022 via 
digitale møter. Intervjuene har fokusert på bedriftens håndtering av relevant data, uten å gå inn i 
spesifikke indikatorer, for eksempel hvordan selskapet jobber for å legge til rette for sirkularitet, 
hvordan de dokumenterer arbeidet og hvilke muligheter og barrierer de ser for deling av relevant data. 
Flere av møtene er fulgt opp med utveksling av dokumentasjon og liknende. Organisasjoner som har 
bidratt i intervjuer er listet og kortfattet beskrevet i vedlegg 2. 

 

3 Funn fra intervjuer 
I forbindelse med denne studien ble det gjennomført i alt 17 undersøkende intervjuer med virksomheter 

som representerer ulike interessenter i verdikjeden for sirkulærøkonomiske data. I tillegg har det blitt 

gjennomført en rekke mailutvekslinger og telefonsamtaler med aktører som har hjulpet til med å peke i 

retning av studier eller relevante intervjuobjekter.  

3.1 Hovedfunn 

Rapporteringskrav fører med seg data. Norge har god statistikk på enkelte områder innenfor 
avfallshåndtering med innarbeidet rapportering på avfall og svinn, men som tidligere nevnt behøver ikke 
gode tall på materialgjenvinning å bety at en bedrift er optimalt sirkulær, all den tid produktet som 
materialet kommer fra kunne vært egnet for ombruk eller reparasjon. Vi har derfor i våre intervjuer 
vært interessert i å finne data lenger opp i hierarkiet (se R0-R7, figur 1). 
 
Et annet aspekt er andelen materialer bedriftene bruker for å skape produktene og tjenestene de selger. 
Tollvesenet kontrollerer inn- og utførsel av varer til Norge ved bruk av internasjonale 
klassifiseringsregler. Her finnes i dag ingen informasjon om hvor stor andel av varene som føres ut eller 
inn som er basert på gjenbrukt materialer, ingen kategorier på miljø, sirkularitet og bærekraft. For at 
dette skal endres må retningslinjer på globalt nivå endres i et felles løft.  
 
For å kunne identifisere objekter i datasett og kunne sette de inn i en sirkulær og samfunnsøkonomisk 
kontekst, er man avhengig av å identifisere både forgrunnsdata (spesifikk data fra den enkelte bedrift) 
og bakgrunnsdata, fra databaser. For å kunne hente de riktige bakgrunnsdataene må man imidlertid 
også ha god kjennskap til forgrunnsdataene i tillegg til domenespesifikke forutsetninger. I bedriftene 
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finnes data som sier noe om hvor sirkulær bedriften er. Vi finner relevant, men ustrukturert data, blant 
annet i vedtatte strategier, formelle innkjøpsordninger, dokumentasjon fra pilotprosjekt osv. For data 
som ikke er rapporteringspliktig varierer det fra bedrift til bedrift hva de velger å fokusere på av tiltak og 
dokumentasjon, basert på bedriftens interesser og lønnsomhet. 
  
Samtlige bedrifter oppgir at de må inn og «grave» etter data i den enkelte verdikjede som skal vurderes 
eller kartlegges. Hverken bedriften selv eller deres leverandører har umiddelbar tilgang på relevant data. 
Videre er ontologiene ulike på tvers av bedriftene, så det er vanskelig å sammenstille dataen som er 
tilgjengelig.  
 

3.2 Utfordringer med tilgang på data 
Flere av aktørene, og særlig de som samler inn informasjon for ulike formål, oppgir at tilgang på data er 
en stor utfordring. Dette gjelder spesielt tilgang på data fra næringslivet. Bedriftsintern informasjon er i 
all hovedsak utilgjengelig for omgivelsene, og deling skjer i kontrollerte former gjennom strategisk 
kommunikasjon eller pålagt rapportering. De som har tilgang på slik data fra andre virksomheter, får det 
ofte gjennom strategiske samarbeid eller i forretningssammenheng.   
 

“Når vi samler inn data – må nesten alltid inn og grave i den enkelte verdikjede som vi skal se på. 

Det er sjeldent at bedriftene selv eller produsentene har denne dataen selv. (intervjuobjekt) 

 

Grayn19 er et eksempel på et selskap som utvikler programvare for å hjelpe virksomheter med 
automatisk bærekraftsrapportering, og som i dag ser seg nødt til å praktisere manuell innleggelse av 
data i tett dialog med kundene. Dette vil gi de en fremtidig gevinst ved at de etter hvert bygger seg opp 
en relevant database som via samtykkebasert deling kan danne grunnlaget for indikatorer og trening av 
modeller som kan gjenkjenne og klassifisere nye datasett, men fremstår som en tidkrevende prosess i 
dag. 
 
Slike arbeidsmetodikker vil åpenbart gi gevinster for de som utvikler spesifikk programvare for 

rapportering, og for virksomheter som ønsker å bli mer sirkulære. Det er imidlertid ikke gitt at dette vil 

være data som vil være mulig å dele med det offentlige. Her kan det være en fordel at de aktørene som 

trenger slik informasjon, går i dialog tidlig, men også at indikatorer samkjøres i Norge, og i EU, uavhengig 

av hvilken programvare virksomheter tar i bruk.  

 

«Vanskelig å se at dette går an uten selvrapportering» (intervjuobjekt) 

 

Selvrapportering av data vil trolig være en viktig metodikk før man har etablert en felles tilnærming og 

felles ontologier, og kan integrere løsninger med eksisterende bedriftsinterne styringssystemer. Dette er 

metoden samtlige aktører som har bidratt inn i denne rapporten benytter. En av utfordringene med 

selvrapportering, er imidlertid at det kan være vanskelig å oppdage feil eller mangler i datagrunnlaget. 

Det kan også oppstå utfordringer knyttet til standardisering av data og ontologier, som omtales 

nærmere i avsnitt 3.4. 

«Alle sier at de er bærekraftige – men det er til slutt ingen som tror på det – man må ha tall og 

data, for at det skal ha verdi» (Intervjuobjekt) 

 
19 Grayn.io – Sustainability Made Easy 

https://www.grayn.io/
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En metode denne studien har utforsket, er bruk av automatisk datainnhenting, eller såkalt «data 

scraping» som metode for å hente inn ustrukturerte data fra virksomheter. En av virksomhetene som 

opererer innen bransjer som har et åpenbart bidrag til sirkulærøkonomi oppgir at de ikke ønsker å 

benytte ord som "sirkulær økonomisk» eller «bærekraft» i sin markedsføring ettersom dette har blitt 

forslitte uttrykk som kunder ikke lenger setter sin lit til. Dette gjør data scraping til en uegnet metode for 

å fange opp et slikt selskap i datagrunnlaget. Vi erfarer at flere av parameterne knyttet til hvordan 

sirkulærøkonomi oppfattes og omtales er kontekstbasert, og ikke nødvendigvis vil kunne oppfattes av en 

maskin slik mulighetene er i dag. 

Det finnes i dag heller ikke databaser eller skytjenester som er bygget for deling på tvers av domener og 

virksomheter i det omfanget man snakker om i sirkulærøkonomisk kontekst, men en rekke ulike 

databaser. Dette gjør det krevende å identifisere relevant data som er åpent tilgjengelig.  

3.3 Økende etterspørsel etter data 
Stadig flere av våre vurderinger og beslutninger er datadrevet, noe som gjenspeiler hvordan 
virksomheter arbeider. I konteksten sirkulærøkonomi ser vi at spesielt produktinformasjon er stadig mer 
etterspurt, noe som er svært relevant i grønne anskaffelsesprosesser, hvor data vedrørende 
miljøpåvirkning, produktlivssyklus og materialforbruk kreves. Tilgang til slik informasjon vil muliggjøre 
digital sporbarhet og forbedre revisjon av grønne data, og kunne gjøre overgangen til en grønnere og 
sirkulær økonomi mer datadrevet. Vi ser også en økning i antall bedrifter og prosjekter som jobber med 
å avdekke og behandle relevant data knyttet til livssyklusanalyser for varer og tjenester, og som setter 
denne i kontekst av bedrifters daglige virksomhet. Dette er de nye grønne jobbene som vi ser eksempler 
på i norske selskap som LCA.no, Grayn, R8Me og Ignite Procurement.  
 
Man ser også at det offentlige i stadig større grad etterspør data fra både innbyggere og næringsliv, noe 
som reflekteres i et økende antall prosjekter for datafangst. Det finnes for eksempel flere pilotprosjekter 
som sammenstiller innkjøpsdata, bl.a. når det gjelder å kjøpe møbler til bygg brukt, gjenvunnet og for 
reparasjon. Dataen som er tilgjengelig er imidlertid rettet primært mot den enkelte virksomhets behov, 
og ofte ikke like godt egnet til å se på en total sirkulærøkonomisk profil. Eksempelvis har kommunene på 
grunn av mangel på data rettet de fleste indikatorer mot kommunale virksomheter og bruk av disse.  
 

3.4 Behov for standardisering og kvalitetssikring 
Virksomheter møter mange ulike «buzzord» i sitt daglige forbedrings- og innovasjonsarbeid, og ofte er 

ikke meningsinnholdet i disse fullstendig avklart, og det foreligger ikke uniforme standarder, 

målemetoder eller ontologier som lar oss sammenlikne data. Dette gjelder også begrepet 

«sirkulærøkonomi» som mangler en universell definisjon. Dette representerer en barriere for å komme i 

gang, og for å kunne sette egne initiativ i en sirkulærøkonomisk kontekst.  

 

“Lite tilgjengelig data der ute, og begrepene er ikke like på tvers av bedriftene, så det er 

vanskelig å sammenstille dataen som er tilgjengelig.” (intervjuobjekt) 

 

Ett eksempel er de ulike renovasjonsbyråene som virksomheter forholder seg til. Disse tilbyr ulike 

løsninger for kartlegging og måling av virksomheters avfall, noe som vanskeliggjør sammenlikning av 

data. Papp målt i kubikk og kilo kan for eksempel være vanskelig å sammenlikne, da den ene enheten vil 
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være sterkt påvirket av pakningsgraden. Hvordan data vedlikeholdes, aggregeres og deles er også svært 

ulikt. 

 

«På avfall er det ikke alle som får tilgang på data fra sin renovatør» (intervjuobjekt) 

 

Inntil ontologier harmoniseres, og deling av data eventuelt blir et krav, må slike informasjon 

vedlikeholdes og korrigeres manuelt. 

Ett eksempel på hvordan man kan arbeide med standardisering, er gjennom LCA-metodikk. I henhold til 
denne metodikken kan verifisert miljødokumentasjon produseres fra alle prosjekt og produkter som 
virksomheter leverer fra seg til neste ledd i verdikjeden, og data kan således gjenbrukes. Og det er 
nettopp gjenbruk av data som et av prinsippene for denne metodikken. 

 

«Vi vil gjerne dele data, men har ikke noe sted å innrapportere den» (Intervjuobjekt) 

 
Virksomhetene uttrykker en interesse for å dele egen data, for å bidra til å forbedre sirkulære 

verdikjeder i Norge. Det er imidlertid slik at mye av de datagrunnlaget som kan sikres fra virksomheter 

ofte ikke er strukturerte data, og vil være vanskelige å kvalitetssikre og å sammenlikne. Dataen vil for 

eksempel finnes i innkjøpssystemer, prosjektdokumentasjon, ikke-bindende avtaler, interne vedtak, 

erklæringer, code of conduct, handlingsplaner, oppførselskoder, retningslinjer, kommunikasjon osv. 

«Aggregering og vekting av data og indikatorer er krevende» (intervjuobjekt) 

 

Det er flere nasjonale og internasjonale initiativer som tar for seg standardisering av sirkularitet. Det 

pågående arbeidet med ISO 59020 er et eksempel på det. Her inngår en bred arbeidsgruppe både med 

tanke på nasjoner og type aktører som bidrar. Standarden vil bygge på beste praksis og 

forskningsresultater og skal foreligge mot slutten av 2023. Den vil for eksempel sette krav til 

etterprøvbarhet av kommunikasjon s.s. merking, rapportering og miljøvaredeklarasjon for miljødata. 

Dette vil påvirke hvordan virksomheter arbeider med sirkularitet, og kan være med på å drive frem 

bedre datagrunnlag. Det er derfor trolig at åpne tilgjengelige data (for eksempel sammenstilt ved hjelp 

av «scraping») vil være av større verdi i årene som kommer. Videre vil EUs taksonomi også være med på 

å drive frem grønn næring, fordi den i første omgang vil sette krav til investeringer.   

«Fylkeskommunen bør etterspørre data for relevante indikatorer» (intervjuobjekt) 

 
Flere av intervjuobjektene i denne studien mener kommune og fylkeskommune bør gå i front og 

etterspørre data for relevante indikatorer, for eksempel gjennom offentlig anskaffelse eller gjennom 

prosjekttildelinger. DFØ publiserte i 2021 «Handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige 

anskaffelser og grønn innovasjon» hvor det kom frem at DFØ vil «…utvikle indikatorer for klima- og 

miljøvennlige innkjøp og innovasjon, herunder indikatorer for utvikling og bruk av nye null- og 

lavutslippsløsninger. Indikatorer vil også forankres i europeisk og internasjonal indikatorutvikling.». Det 

er også vektlagt at DFØ vil ha en samlende og koordinerende rolle, og også sørge for at tilgjengelig data 
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vil publiseres gjennom DataNorge. Til å begynne med vil det være innen de prioriterte kategoriene bygg, 

transport og mat 20.  

3.5 Barrierer for deling av data fra næringslivet 
Av vedlegg 1 fremkommer det at en stor andel av data som er påkrevd for å måle gitte indikatorer for 

sirkulærøkonomi, er bedriftsinterne data. Det vil si at det dreier seg om data som samles inn og 

prosesseres internt i virksomheter, og som ikke rapporteres til det offentlige eller deles åpent i dag. 

Dersom det offentlige ønsker tilgang på slik data for å måle progresjon i etablering av mer sirkulære 

verdikjeder, er det viktig at det bygges hensiktsmessige incentiver for dette, samt at eventuell 

infrastruktur og metodisk tilnærming utvikles. Her kommer spørsmål som eierskap, forretningsmodell og 

evt. reguleringer og juridiske forhold inn. Vår anbefaling er at dette er arbeid som bør foregå på et 

nasjonalt nivå, heller enn lokalt/regionalt. Videre er det en del data som kreves for å måle 

sirkulærøkonomisk progresjon som kan gjøre virksomheter mer konkurranseutsatte dersom de deles 

åpent, for eksempel investeringer i ny, innovativ teknologi. 

«Det er svært krevende å få tilgang på data fra næringslivet» (intervjuobjekt) 

 

I kjølvannet av rapporten Meld. St. 22 (2020 – 2021) Data som ressurs21 ble det opprettet en 

ekspertgruppe som i mai 2022 publiserte rapporten «Deling av industridata»22 Denne rapporten tar 

næringslivets perspektiv når det kommer til deling av data. Dette gjør også rapporten «Rapport fra 

ekspertgruppen for datadeling i næringslivet»23 fra 2020.  

Representanter fra næringslivet påpeker i disse rapportene flere viktige forhold knyttet til deling av 

næringslivsdata, blant annet at virksomheter ofte har en manglende datadelingsstrategi, bekymringer 

knyttet til sikkerhet, lovverk og IPR samt en umoden datakultur som gjerne er tuftet på fagsiloer og 

manglende kompetanse. 

Felles for de fleste private aktører er at for å få til deling av data må aktiviteten være knyttet til en form 

for motivasjon, som regel forankret i direkte lønnsomme forretningsaktiviteter eller innovasjonsløp. 

Formålet og gevinsten med deling av data må med andre ord være avklart. Videre må eierskap til og 

forvaltning av en eventuell plattform være avklart, og en overordnet målsetning må være tydelig. 

Det kommer stadig til flere gode eksempler på deling av relevant data på tvers av juridiske enheter i en 

konkret, sirkulær verdikjede eller innen en bransje24. Motivasjonen for deling er her å skape en sirkulær 

forretningsmodell, og å skape gevinster for den enkelte aktør, ikke nødvendigvis aggregere data til 

innsikt og rapportering. Det betyr at selv om det nå genereres og struktureres mer relevant data, så er 

den fortsatt vanskelig å få tak på for en offentlig aktør som Viken, eller en utenforstående, fordi den er 

tilgjengelig kun for de som er involvert i verdikjeden, og kan ofte også bestå av bransjespesifikke 

definisjoner som vanskelig lar seg sammenlikne med data fra andre bransjer eller verdikjeder. 

 
20 DFØ: Handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon, 2021; 
https://anskaffelser.no/sites/default/files/2021-11/DFO_Handlingsplan_2021_Digital-v2_0.pdf  
21 Meld. St. 22 (2020–2021), Data som ressurs— Datadrevet økonomi og innovasjon; Meld. St. 22 (2020–2021) - 
regjeringen.no 
22 Ekspertgruppen for deling av industridata (regjeringen.no) 
23 rapport-fra-datadelingsutvalget2.pdf (regjeringen.no) 
24 Looping on data: https://emf.thirdlight.com/link/hiokcl5c7rez-yuh680/@/preview/1?o 

https://anskaffelser.no/sites/default/files/2021-11/DFO_Handlingsplan_2021_Digital-v2_0.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-22-20202021/id2841118/?ch=5
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-22-20202021/id2841118/?ch=5
https://www.regjeringen.no/contentassets/0b71084c6a314db6a29b6658b7c37bb6/no/pdfs/deling-av-industridata.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c98cce6745b0486c948c269dc80335c8/rapport-fra-datadelingsutvalget2.pdf
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Åpenhetsloven som trådte i kraft i sommer (1. juli 2022) er et eksempel på en økende trend om krav fra 

det offentlige om økt transparens i produksjon av varer og tjenester, og som vil støtte opp om tilgang på 

data i overgangen til en sirkulær økonomi. 

3.6 Behov for samarbeid 
Vi ser at så komplekse og omfattende problemstillinger som sirkulærøkonomi ikke kan løses av en aktør 

alene, og det er helt avgjørende at akademia, offentlige aktører og det private næringsliv arbeider 

sammen om å løse utfordringene. Det fordrer også at hver enkelt aktør forstår sin rolle, og at man har et 

felles syn på hvilke verktøy som skal benyttes i dette arbeidet. Data og AI er identifisert som sentrale 

hjelpemidler når det gjelder å lykkes med sirkulære verdikjeder, fordi de kan gi oversikt over komplekse 

sammenhenger som mennesker ikke er i stand til å se eller handle på bakgrunn av selv. Det å finne rett 

samarbeidspartner er også identifisert som en nøkkelfaktor for å lykkes med AI i seg selv25. Vi er 

imidlertid relativt umodne når det gjelder å få til gode samarbeid om data på tvers av domener og 

organisasjoner, og det er avgjørende at man ser på data for sirkulærøkonomi i sammenheng med 

datadeling for øvrig. Samarbeid i et videre perspektiv er også omtalt i kapittel 6.3. 

3.7 Pågående relevante prosjekter 
Gjennom dialog med de ulike aktørene som har bidratt inn i prosjektet, og gjennom rapportforfatternes 

eksisterende nettverk, har det blitt avdekket ulike prosjekter og initiativer som er beslektet, eller som 

kan legge til rette for å kunne utvikle datadrevne indikatorer for sirkulærøkonomi i Viken og i Norge. 

Noen av de som vi tror kan være av betydning for Vikens videre arbeid er skissert under. 

3.7.1 Brønnøysundregistrene: BioDigSirk 
I samarbeid med bl.a. Regnskap Norge fikk Brønnøysundregisteret i 2021 et oppdrag fra Klima- og 

miljødepartementet (KLD), Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Landbruks- og 

matdepartementet (LMD) om å se på mulige løsninger for en digital markedsplass for ressursutnyttelse. 

Oppdraget er beskrevet som følger: 

«Prosjektet skal bidra til å kartlegge og dokumentere ressursutnyttelse i 

bionæringene og vurdere ulike løsningskonsepter for en digital markedsplass. (…) . 

Med en digital markedsplass skal forstås en eller flere løsninger, fortrinnsvis levert av 

privat sektor der det er hensiktsmessig. Offentlig sektor bidrar der det er optimalt for 

måloppnåelse med blant annet løsninger, kompetanse og regelverksutvikling.» (Fra 

oppdragsbeskrivelsen av 1.7.2021). 

Prosjektet har fått navnet BioDigSirk, og kan bli viktig for hvordan man adresserer arbeid med å dele 

data fra private aktører for en mer sirkulær økonomi. 

3.7.2 Datafabrikken 
I Datafabrikken får tilbydere og brukere av data tilgang på funksjoner og ressurser som er nødvendige 

for å skape digitale tjenester og ny næring basert på data. Datafabrikken skal primært være en formidler 

av data tilgjengelig fra ulike kilder, og en tilrettelegger for at SMB’er og oppstartselskaper kan få tak i 

 
25 Nordic State of AI | Silo AI 

https://silo.ai/nordic-state-of-ai/
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relevante data og støtte til å bearbeide disse. Dataene formidlet gjennom Datafabrikken kommer i dag 

primært fra offentlig sektor26. Arbeidet med Datafabrikken ledes av Digital Norway.  

3.7.3 Gaia X 
EU er helt klart vår viktigste handelspartner, med en eksportandel på 80% og en importandel på 60% 

nasjonalt27, noe som gjør at vi er tett sammenvevde i forhold til flyt av råvarer og andre ressurser i den 

sirkulære økonomien. Et samlet Europa vil dessuten ha en vesentlig større gjennomslagskraft i forhold til 

eksterne markeder og dataøkonomi enn Norge alene. Det er derfor en stor fordel at det vi gjør på 

datasiden lar seg harmonisere med det som foregår ellers i Europa.  

Ett eksempel på et slik initiativ som allerede er etablert i flere europeiske land, er Gaia-X. Dette er en 

plattform for datadeling og har mange fellestrekk med andre kommersielle skytjenester/ plattformer.  

Forskjellen er at Gaia-X er nettverksbasert, noe som betyr at det ikke er én kommersiell aktør som har 

tilgang til data. Gjennom plattformen kan man sikkert dele bruk av datamaskiner, software og data. 

Etablering av et slikt initiativ i Norge vil kunne legge til rette for enkel datadeling mellom selskaper og 

mellom selskaper og offentlig sektor. 

3.7.4 Nordic smart government & business   
Nordisk samarbeid gjennom Nordic smart government & business som skal skape verdi for SMB’er ved å 

tilgjengeliggjøre forretningsdata på en automatisk, samtykkebasert og sikkert28. Prosjektet fokuserer på 

finansiell data og forretningstransaksjoner.  

3.7.5 Oslo kommune: Data for sirkulær økonomi 
Oslo kommune har iverksatt et prosjekt for å utvikle indikatorer for sirkulærøkonomi som kan 

monitorers digitalt, med innbyggerne som utgangspunkt. Dette er et pågående arbeid, som gjøres blant 

annet i samarbeid med Norsus, og som skal sluttstiles i løpet av september 2022. I dialog med 

prosjektleder kommer det frem at de fleste indikatorene det dreier seg om er interne indikatorer basert 

på kommunens tjenester, for eksempel utleie og utlån av utstyr og bøker. Det vil være relevant å se på 

om arbeidet som har blitt gjort her kan ses i sammenheng med Vikens videre arbeid med indikatorer for 

sirkulærøkonomi. 

3.7.6 Sirkulære Bergen 
I 2021 gjennomførte Pwc på oppdrag fra Bergen kommune en mulighetsstudie av Bergens sirkulære 

potensial. Gjennom metodikk som spørreundersøkelse, intervjuer, litteratursøk og datainnhenting kom 

de frem til hvilke innsatsområder som hadde størst potensial for sirkularitet i Bergen. 

3.7.7 Digital Norway’s opplæringsdatabase 
Digital Norway er en non-profit startet i 2017 av 15 næringslivsaktører for å få fart på digitaliseringen av 

norsk næringsliv, med et spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter. Virksomheten har arbeidet 

med en rekke kunnskapspartnere med å utvikle en opplæringsdatabase, og tilbyr også et digitalt 

læringsløp for bærekraft og digitalisering29. 

 
26 Datafabrikken - Digital Norway 
27EØS-avtalen – derfor er den viktig for Norge (nho.no) 
28 https://nordicsmartgovernment.org/ 
29 Veiviser Bærekraft - Digital Norway 

https://digitalnorway.com/prosjekter/datafabrikk/
https://www.nho.no/tema/eos-og-internasjonal-handel/artikler/eos-avtalen--derfor-er-den-viktig-for-norge/
https://digitalnorway.com/kurs/baerekraft/
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4 Data og digital teknologi for en sirkulærøkonomisk utvikling  
Gjennom de innledende fasene i dette arbeidet ble det avdekket at det finnes lite åpen tilgjengelig data 

fra næringslivet i konteksten sirkulærøkonomi, men også generelt. Aktørene som har best tilgang til 

spesifikk data knyttet til energi- og materialstrømmer i næringslivet, foruten næringslivet selv, er 

virksomheter som leverer bedriftsintern programvare som for eksempel SAP, Microsoft og Oracle. Blant 

de større, er det gjennom dialog avdekket at flere arbeider med å utvikle moduler for bærekraftstyring- 

og rapportering til internt bruk i virksomheter. Det er imidlertid ikke avdekket hvordan disse vil se ut, 

eller hva slags virksomheter som er primærmålgruppen. Gjennom studien ble det også klart at stadig 

flere mindre private norske aktører finner dette segmentet attraktivt, og tre slike har bidratt med innsikt 

til denne rapporten.   

4.1 Tilgjengelig data 
Åpne data karakteriseres av at alle kan få tilgang, bruke og dele dataen. Disse omfattes gjerne av en 

avtale som regulerer bruk. I det offentlige finnes det standardavtaler som benyttes. Det finnes en rekke 

ulike typer datasett, for eksempel i form av tabeller, lister, sensordata, tidsserier osv., og enkelte kan 

være mer hensiktsmessig å dele enn andre. For virksomheter er dette gjerne direkte knyttet til å oppnå 

en spesifikk gevinst30.  

I forbindelse med prosjektet ble det identifisert enkelte datasett som kan være med på å vise hvordan 

noen av de anbefalte indikatorene for sirkulærøkonomi utvikler seg. Det er imidlertid ikke gjort 

inngående analyser av kvaliteten på dataen, eller muligheter og kostnad knyttet til å strukturere den og 

samle den i en felles database dersom dette skulle være ønskelig. Det vil også være aktuelt å avdekke 

behov og muligheten for å regionalisere flere av datasettene.  

I vedlegg 3 følger beskrivelser av åpne datasett som er relevante for måling av et sirkulært næringsliv. 

Foreløpig har vi funnet data som muliggjør måling av fire av indikatorene som dannet utgangspunktet 

for arbeidet. De øvrige indikatorene finnes det ikke tilgjengelig data på i dag, kun referansedata som lar 

oss identifisere virksomhetene i regionen og deres tilhørende åpne informasjon s.s. omsetning, antall 

ansatte osv. De åpne datasettene som presenteres i denne rapporten er avdekket gjennom intervjuer og 

undersøkende arbeid. 

 

I arbeidet med denne rapporten har man også avdekket potensielle kilder til data som ikke er tilgjengelig 

dag, men som finnes i akkumulert form: 

• Tildelinger fra Innovasjon Norge generelt, men under Teknologiordningen spesielt. 

• Energidata fra Elhub, som har tilgang til energidata fra virksomheter. Her kan hver virksomhet gi 

en 3.part tilgang. 

• Organisasjoner som Miljøfyrtårn og Svanemerket m.fl. sitter på aggregerte data fra næringslivet, 

men deler ikke åpne datasett i dag. 

4.2 Mulige teknologier for datainnhenting og analyse  
Det er i forrige kapittel vist til kilder hvor data om det private næringslivet er åpent tilgjengelig i dag, og 

datasett som kan si noe om en sirkulærøkonomisk utvikling. Dette er i all hovedsak rapporteringspliktig 

 
30 Data Norge, 2022; https://data.norge.no/guide/veileder-apne-data/ 



 

[Skriv her] [Skriv her]  

17  

data nyttet til skatteopplysninger, kjøp og salg av aksjer samt avfall der dette er regulert. Det finnes også 

aktører som har aggregerte data knyttet til bærekraft og sirkulærøkonomi, men som i dag ikke har 

rettigheter til å dele bedrift-spesifikk data, for eksempel Stiftelsen Miljøfyrtårn og Grønt Punkt. Her kan 

det finnes muligheter for samarbeid om data på sikt. 

Gjennom denne rapporten har vi i tillegg til å se nærmere på data som faktisk finnes tilgjengelig, også 

sett på hvordan digitalisert informasjon av interesse for å måle sirkularitet eventuelt kan hentes fra 

virksomheter, og også teknologi for lokal analyse av data.  Det er imidlertid viktig å vurdere kvaliteten på 

slik data og hva den vil bidra til å måle. 

4.2.1 Automatisk datainnhenting 
Det finnes ulike verktøy for såkalt «data scraping» hvor data automatisk høstes fra ulike websider og 

struktureres, for eksempel i en tabell. Dette kan være data som forteller hvor mange virksomheter som 

nevner ordet «bærekraft» eller «sirkulærøkonomi» på sine websider eller i årsrapporter slik at man kan 

få en indikator på utviklingen i antall selskaper som nevner disse ordene. Fordelene ved å gjøre dette 

automatisk er at man kan få ut svært aktuelle data, og det kan gjøres regelmessige innhentinger uten 

behov for manuelle prosesser. Ulempene er imidlertid at man ikke har noen garanti for kvalitet på data, 

eller om det er en sammenheng mellom det virksomhetene sier at de gjør og det de faktisk gjør. 

Dessuten blir man svært avhengig av domenene, noe som kan påvirke det statistiske underlaget når 

endringer gjøres på web. Webcrawling er en beslektet metode som kan benyttes når det er behov for å 

bevege seg gjennom lenker på et nettsted for å hente ut relevant informasjon, for eksempel dersom det 

linkes til rapporter eller liknende på websidene31. 

4.2.2 Databaser og datadeling 
En database er en samling informasjon i form av datasett som er satt opp slik at den er enkelt 

tilgjengelig, søkbar og nedlastbar32. I dag finnes det i Norge en rekke ulike åpne databaser som samler og 

relaterer ulike datasett, ofte knyttet til et spesifikt domene som for eksempel helse33. Det finnes også en 

rekke aktører som tilgjengeliggjør egne utvalgte datasett gjennom sine databaser, ved åpen deling eller 

gjennom betalingsbasert tilgang. Den største delen av den åpne dataen er offentlige data, og Norge har 

en datadelingsstrategi som fremmer dette34 

For å kunne tilgjengeliggjøre datasett for sirkulærøkonomi mer effektivt, vil en dedikert database på 

tvers av virksomheter kunne være aktuelt, dersom delingen foregår på virksomhetenes premisser. 

Datasett av særlig interesse ville blant annet være informasjon om bedriftens investeringer i 

sirkulærøkonomiske tiltak, designet for å minske forbruk av materialer, energi og vann, samt hvor stor 

andel av omsetningen som kommer fra produkter og verdikjeder designet for sirkularitet. 

Datasett som man ville ønske å se på i en slik modell, vil man imidlertid måtte se på insentiver for 

datadeling, eierskap og forvaltning. Dette er nærmere omtalt i avsnitt 3.5 og 4.3. Det er også viktig å 

merke seg at det er både tid- og ressurskrevende å etablere en ny database, så målsetningen, plan og 

samarbeidspartnere for implementering må være tydelige.  

 
31 Webscraping med R, Et SSB-kurs, lastet ned 2022, Webscraping med R (bookdown.org) 
32 TechTarget, lastet ned 2022, What is a Database? Definition from SearchDataManagement (techtarget.com) 
33 Helsedata.no - for forskning, helseanalyse, kvalitetsarbeid i helsetjenestene 
34 Meld. St. 22 (2020–2021), Data som ressurs— Datadrevet økonomi og innovasjon; Meld. St. 22 (2020–2021) - 
regjeringen.no 

https://bookdown.org/solveig_bjorkholt/webscraping_med_r/
https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/definition/database
https://helsedata.no/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-22-20202021/id2841118/?ch=5
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-22-20202021/id2841118/?ch=5
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Det finnes også et svært relevant initiativ som ser på datadeling i ikke bare en domenespesifikk og 

nasjonal kontekst, men i en europeisk og domeneuavhengig kontekst. Dette er Gaia-X, et initiativ som vil 

legge til rette for større uavhengighet og datasuverenitet for europeiske virksomheter blant annet fordi 

det ikke vil involvere å dele sensitiv data med et land utenfor Europa. Dette kan være relevant for å få til 

datadeling relevant for å måle sirkulærøkonomi, som en nøytral skybasert plattform som kan gjøre det 

lettere å få virksomheter til å ønske å dele data.  

4.2.3 Annotering og kategorisering 
Avhengig av hva slags type data man samler, må man også ha en måte å annotere og vaske data på som 

gjør den sammenliknbar og anvendbar på tvers av bidragsytere. Dersom data leveres gjennom spesifikk 

rapportering eller er i henhold til gitte standarder, som for eksempel er forhåndsdefinert av 

Fylkeskommunen eller andre offentlige instanser, vil det gjøre sammenstilling enklere. Dersom det 

motsatte er tilfelle, vil merking av data kunne være en tidkrevende jobb. Det finnes nye verktøy som kan 

gjøre dette enklere i fremtiden, for eksempel såkalte «selv-veiledede» læringsmodeller35.  

4.2.4 Analyse av data og distribuert læring 
Når man har tilstrekkelig data av rett kvalitet, vil statistiske analysemetoder eller også kunstig intelligens 

kunne benyttes til å finne sammenhenger i datagrunnlaget. Teknologien kan for eksempel benyttes til å 

klassifisere data, eller til å foreslå en gitt handling basert på læring fra andre datasett. Slik teknologi kan 

også benyttes til å predikere hendelser eller simulere konsekvenser av et brudd i en verdikjede eller 

endringer i et komplekst system. For en Fylkeskommune kan det være aktuelt å besvare spørsmål som 

«Finnes det synergier mellom verdistrømmer i privat næring?», eller «hvordan vil en ny tjeneste eller 

forordning påvirke sirkuleringen av varer og tjenester?» osv. Det er imidlertid viktig å presisere at når 

man arbeider med metoder basert på statistikk, er det slik at avdekkede korrelasjoner ikke nødvendigvis 

dreier seg om kausale forbindelser, og at menneskers rolle vil være helt avgjørende for å sikre at 

beslutninger tas på rett grunnlag.   

Det finnes også teknologier som tillater en ny tilnærming til dataanalyse, nemlig distribuert 

maskinlæring hvor algoritmer kan kjøres på distribuert data slik at man ikke er avhengig av en 

sentralisert datalake eller sentralisert database. En maskinlæringsmodell vil ved denne tilnærmingen 

sendes til lokale databaser i et gitt samarbeid hvor den så trenes på aktuelle datasett. Hver modell vil så 

deles med en sentral enhet hvor de settes sammen til en ny modell. Fordelen med dette er at sensitive 

data kan behandles lokalt og må ikke deles åpent. Det kan imidlertid sette strengere krav til samarbeid 

og koordinert innsats for vedlikehold. 

4.3 Styringsmodell for data som et instrument for å stimulere for datadeling 
Etableringen av en styringsmodell for data (Data Governance Model) kan være et viktig virkemiddel for å 

stimulere til deling av data mellom ulike aktører og som igjen kan bidra til å måle sirkularitet. En av 

hovedutfordringene med deling av data, er å sikre tillit mellom de ulike aktørene rundt forhold som 

eierskap, personvern, verdiskaping, standardisering, sikkerhet, transparens og kvalitet.  

 
35 Self-Supervised Learning and Its Applications - neptune.ai 

https://neptune.ai/blog/self-supervised-learning
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Eierskap til data og personvern er gjentagende temaer i litteraturen36. Sett fra et juridisk perspektiv er 

eierskap særdeles viktig, da databehandling må være iht. lovverket og at informasjonen må samles inn 

og brukes på en rettferdig måte. I tillegg må også personvernforordningen (GDPR) og etiske prinsipper 

være ivaretatt for å beskytte personlige data og sikre at disse ikke misbrukes. Dette omfatter 

mekanismer som samtykke til bruk, anonymisering, muligheten til å slette data og portabiliteten til 

dataene. Verdien av data handler ikke bare om de pengemessige størrelsene, men også hvordan data 

kan skape verdi for samfunnet, gjennom å benytte de til innovasjon og innsikt for å løse de store 

samfunnsutfordringene37. Datakvalitet og standarder er nødvendig for å kunne koble sammen data fra 

ulike kilder, sikre interoperabilitet og ivareta integritet38.   

For å kunne implementere en styringsmodell for data i en kontekst med flere ulike interessenter, vil det 

være nødvendig å se sammenhengen mellom de tre perspektivene (1) teknologi, (2) mennesker og (3) 

prosesser. (1) Etableringen av datamarkeder eller delingsplattformer, vil kreve infrastruktur som tilbyr 

mekanismer som ivaretar utfordringene i avsnittene over og kan konsolidere data fra en rekke ulike 

kilder39. Flere teknologier som AI, Block Chain, Cloud computing og Internet of Things vil være aktuelle. 

EU satser strategisk på data som ressurs40 og har med initiativer som GAIA-X41 og Common European 

Data Spaces42 startet arbeidet med storskala infrastrukturer for datadeling. (2) Når det kommer til 

mennesker er det viktig med en god interessenthåndtering av de ulike aktørene for å forstå behov og 

sikre tillit, rettferdighet, eierskap og samskaping43. (3) Prosessperspektivet handler om å ivareta 

ansvarlighet, ansvar, transparens og rettferdighet.  Ansvarlighet handler blant annet om det rettslige 

ansvaret for hvordan data flyter mellom de ulike aktørene, beslutninger om hvem som skal få tilgang og 

ivaretakelse av personvern44. Ansvar handler om å sikre at mekanismer, prosedyrer og roller utføres og 

ivaretas og delegeres mellom de ulike aktørene45. Transparens skal sikre bla. At det foreligger en 

sporbarhet til hvilke beslutninger som er tatt av hvem og hva som er gjort med dataene gjennom 

livssyklusen fra generering, innsamling, behandling og bruk46. Rettferdighet handler bla om å involvere 

innbyggere og representanter fra ulike NGO’er47. 

Flere ulike organisatoriske innretninger er foreslått for å forvalte en styringsmodell for data. Et andelslag 

for data (Data Cooperatives) er eid av medlemmene og medlemsorganisasjonene samler inn og deler 

 
36Beckwith, R., Sherry, J., & Prendergast, D. (2019);  Eke, D. O., & Ebohon, O. J. (2020);  Koskinen, J., Knaapi-Junnila, 

S., & Rantanen, M. M. (2019, 19-23 Aug. 2019).  

 
37 Granath, M., Axelsson, K., & Melin, U. (2021)  
38 Bass, T., Shuderland, E., & Symons, T. (2020); Eke, D. O., & Ebohon, O. J. (2020); Lupi, L. (2019  
39 Draheim, D. (2020) 
40 Commission, E. (2020) 

41 GAIA-X.  https://gaia-x.eu/ 
42 Common European Data Spaces.  http://dataspaces.info/common-european-data-spaces/#page-content 
43 Eke, D. O., & Ebohon, O. J. (2020); GovEx. (2018); Koskinen, J., Knaapi-Junnila, S., & Rantanen, M. M. (2019, 19-

23 Aug. 2019); Lupi, L. (2019) 
44 Bass, T., Shuderland, E., & Symons, T. (2020); Draheim, D. (2020); GovEx. (2018) 
45 Eke, D. O., & Ebohon, O. J. (2020) 
46 Beckwith, R., Sherry, J., & Prendergast, D. (2019); Koskinen, J., Knaapi-Junnila, S., & Rantanen, M. M. (2019, 19-
23 Aug. 2019) 
47 Koskinen, J., Knaapi-Junnila, S., & Rantanen, M. M. (2019, 19-23 Aug. 2019) 

https://gaia-x.eu/
http://dataspaces.info/common-european-data-spaces/#page-content
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data til fordel for sine medlemmer48. Et datasamarbeid (Data collaborative) tilfører verdi til data som et 

offentlig gode ved å samle deltakere fra ulike sektorer, som private organisasjoner, akademiske 

institusjoner, myndigheter, for å utveksle data49. Delegering av tillit (Data Trust) er et juridisk verktøy om 

kan bidra til å etablere mer likeverdig data-forhold mellom konsumenter av data og dataeiere, via en 

tredjepart som forvalter dataene iht. et predefinert sett av vilkår50. Et Datafellesskap (Data commons) er 

basert på antagelsen om at data er et felles gode51. 

Avslutningsvis kan det nevnes at EU kommisjonen har publisert EU Data Governance Act (DGA)52 i juni 

2022 og skal sikre felles regler og praksis i EU/EØS. DGA tar sikte på å øke tilgjengeligheten av data, øke 

tilliten til dataformidlere og styrke datadelingsmekanismer. Den omhandler både offentlig og privat 

sektor, og data underlagt tredjeparters rettigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 Hub, T. D. T. D. G. (2020, 10th April 2020) 
49 Guha, A., Antunes, M. E., Mallick, A., & Biswas, D. (2020) 
50 Bass, T., Shuderland, E., & Symons, T. (2020) 
51 Bass, T., Shuderland, E., & Symons, T. (2020); Beckwith, R., Sherry, J., & Prendergast, D. (2019); Eke, D. O., & 
Ebohon, O. J. (2020) 
52 Commission, E. (2022) 
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5 Konklusjoner 
 

i. Gjennom analyse av eksisterende arbeid på sirkulære indikatorer i EU, Norden og Norge, ble det 

lagt til grunn 18 eksempelindikatorer for sirkulærøkonomi som kan egne seg for digital 

oppfølging av sirkulærøkonomisk utvikling i næringslivet i Viken. 

 

ii. Det er i dag lite åpent tilgjengelig data fra næringslivet i Viken (dette gjelder også Norge og EU) i 

konteksten sirkulærøkonomi, men det finnes gode, åpne kilder til referansedata for selskaper 

som kan hentes inn automatisk. Det finnes også data for relevante prosjekter med offentlig 

støtte som kan gi en indikasjon på utviklingen i regionen. 

 

iii. Flere private aktører arbeider med å utvikle programvareløsninger som gjør det lettere å 

sammenstille miljø- og klimadata for både private og offentlige virksomheter. Blant disse finner 

vi de store som allerede har dominerende markedsandeler knyttet til ERP, CRM og BI-systemer, 

men også flere mindre, norske selskap som opererer med integrerte systemer via API-er.  

 

iv. Næringslivet som er spurt i denne undersøkelsen stiller seg positive til å dele data for 

sirkulærøkonomi, men det oppleves som krevende å forstå og enes om hva det skal rapporteres 

på, samt at det mangler systemer for dette. 

 

v. Det er avdekket en rekke lokale, nasjonale og internasjonale initiativer og prosjekter som er av 

relevans for å øke sirkulariteten av næringslivet, også knyttet til datadeling. Det er viktig at slike 

initiativer ses i sammenheng for at vi skal få til en datadrevet omstilling av næringslivet.  

 

vi. Relevant data fra ulike regioner må kunne sammenstilles og sammenliknes, og nasjonal data bør 

kunne regionaliseres. Dette forutsetter en enhetlig tilnærming til standardisering og 

kvalitetssikring nasjonalt, og gjerne på nordisk eller EU-nivå. 

 

vii. Etablering av en styringsmodell for deling av data i en offentlig kontekst vil være et viktig 

virkemiddel for å stimulere til deling av data mellom ulike aktører og som igjen kan bidra til å 

måle sirkularitet, for eksempel et Dataandelslag, Datasamarbeid eller Datafellesskap. 
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6 Anbefalinger til fylkeskommunen- veien videre 
Basert på funn i arbeidet med rapporten, er det i dette kapittelet trukket frem noen forslag til hvordan 

funnene kan bearbeides videre, og hvilke roller som vil være viktige for Fylkeskommunen slik vi ser det 

fra virksomhetenes perspektiv. Dette er forslag som må harmoniseres med interne strategier og 

mandater, og også nasjonale initiativer som for eksempel Handlingsplan for økt andel klima- og 

miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon fra DFØ53 

6.1 Avklaringer 
Fylkeskommunen må avklare hvilken rolle de bør ta i arbeidet med å sikre relevant data fra næringslivet, 

til bruk for både offentlige og private aktører. Det er flere private bedrifter og offentlige aktører som har 

påbegynt ulike, parallelle initiativ. Samtidig vet vi at data skaper mest verdi når den kan sammenstilles 

og sammenliknes. 

Vi anbefaler at Viken bidrar til privat-offentlig samarbeid mellom flere aktører i Norge og Norden, for å 

styrke en felles strategi for arbeidet med data for sirkulærøkonomi. Dette bør sees i lys av allerede 

eksisterende initiativ for datasamarbeid. 

Det bør også avklares om det er behov for unike målekriterier for regionen, og hva disse i så fall skal 

være. Vi anbefaler et sett med indikatorer som kan sammenliknes på nasjonalt og nordisk nivå. Dette vil 

også bidra til å styrke en felles metode for datainnhenting uavhengig av bedriftenes lokasjon. 

6.2 Internt arbeid med sirkulærøkonomi  

Flere av de intervjuede i denne studien nevner det offentliges rolle som innkjøper som et naturlig 

utgangspunkt for å få til mer sirkulære verdistrømmer, ved at det muliggjør seleksjon av de mest 

sirkulære alternativene. Viken Fylkeskommune har en betydelig påvirkningskraft med 5-6 milliarder 

kroner årlig i innkjøp54, og i 2021 anskaffet det offentlige varer og tjenester for 650 milliarder kroner55 

nasjonalt.  

Viken Fylkeskommunes ambisjoner om en mer sirkulær økonomi i regionen er uttalt gjennom flere 

strategidokumenter, og kommer blant annet til uttrykk gjennom Fylkeskommunens 

anskaffelsesstrategi56. Det er også registrert at det er flere pågående interne prosjekter i 

Fylkeskommunen knyttet til data og sirkulærøkonomi, blant annet relatert til bygg.  

Det har tidligere blitt trukket frem at en av utfordringene som dukker opp ved sirkulærøkonomiske 

vurderinger, er å kvantifisere verdi og sammenlikne ulike alternativer, og her kan teknologi bidra. Ignite 

Procurement er et eksempel på et selskap som utvikler slik teknologi. Internt arbeid med indikatorer for 

sirkulærøkonomi i det offentlige bør sees i sammenheng med arbeidet som gjøres på dette i DFØ. 

 
53 DFO_Handlingsplan_2021_Digital-v2_0.pdf (anskaffelser.no) 
54 Anskaffelsesstrategi for Viken fylkeskommune 2021-2024, Anskaffelsesstrategi for Viken fylkeskommune 
55 SSB, 10807: Offentlige innkjøp (mill. kr), etter statistikkvariabel og år. Statistikkbanken (ssb.no) 
56 Viken Fylkeskommune; Anskaffelsesstrategi for Viken fylkeskommune 

https://anskaffelser.no/sites/default/files/2021-11/DFO_Handlingsplan_2021_Digital-v2_0.pdf
https://viken.no/_f/p1/i1d7fcf9e-1ec4-4a5a-876a-d9f45864bc19/anskaffelsesstrategi.PDF
https://www.ssb.no/statbank/table/10807/tableViewLayout1/
https://viken.no/_f/p1/i1d7fcf9e-1ec4-4a5a-876a-d9f45864bc19/anskaffelsesstrategi.PDF
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Fylkeskommunen bør også dra nytte av å delta med relevante ressurser inn i aktiviteter i økosystemet 

som «problemeier». Som aktiv deltaker i innovasjonsmiljøer og økosystemer, vil Fylkeskommunen 

kunne identifisere og utforske nye måter å løse interne utfordringer på. Dette kan skje gjennom 

kompetanseutveksling, men også gjennom konkrete samarbeid med andre offentlige aktører, og med 

næringslivet. Her vil innovasjonssamarbeid og innovative anskaffelser kunne være alternativer. 

Å arbeide systematisk med gjennomgang og strukturering av egne data i fylkeskommunen er et godt 

utgangspunkt for andre datadrevne prosjekter, og det anbefales å videreføre fokus på dette.  

6.3 Viken som en støtte for næringslivet 

Å legge til rette for at virksomheter har rett kunnskap, at de kjenner til økosystemet og lærer hvordan 

de skal ta i bruk eksisterende og nye verktøy vil sørge for en raskere adopsjon av kommende 

reguleringer og initiativer. Med rett tilnærming, vil data og sirkulærøkonomi kunne representere et 

mulig konkurransefortrinn for næringslivet i Viken i fremtiden. Vi tror at dette forutsetter at den 

fremvoksende muliggjørende næringen lykkes med å etablere seg. Dette gjelder også relevante 

initiativer for Data Governance og datadeling som foregår på virksomhetenes og samfunnets premisser 

generelt. 

Fylkeskommunen bør ta en aktiv rolle i tilrettelegging for at bedriftene skal få en enklere «reisevei» til 

sirkulære forretningsmodeller. Ved å kjenne gapet mellom eksisterende virkemidler og initiativer, og det 

denne studien har avdekket som behov hos virksomhetene, vil man kunne identifisere strategiske 

områder for innsats. Å forstå hvordan man skalerer vellykkede prosjekter innen sirkulærøkonomi vil for 

eksempel være en del av dette.  

Det offentlige er en viktig part for å innhente, systematisere og dele data fra næringslivet. Mer spesifikt 

er de ulike funksjonene til det offentlige i forhold til deling av industridata, beskrevet som å agere som 

Eksempelcase: Grønne anskaffelser med kunstig intelligens 

Ignite Procurement er et norsk vekstselskap som leverer et verktøy for å gjøre det strategiske 

arbeidet med innkjøp enklere og mer transparent. Data fra ulike kilder samles i Ignite der den 

kan behandles og berikes for å for å lage en såkalt spend-kube med mulighet for analyser og 

filtrering i alle dimensjoner. Eksempler på berikelser er ekstern leverandør-informasjon, samt 

tilkobling av utslippsestimater per transaksjonslinje ved kobling til utslippsfaktorer.  

I Ignite kan man automatisk få kostnadsbaserte utslippsestimater ved bruk av Exiobase-

databasen, men det er også enkelt å bruke mer presis utslippsinformasjon der det er 

tilgjengelig. En mulighet for å få mer spesifikk informasjon fra utvalgte leverandører, for 

eksempel mengde av en vare brukt eller utslippene tilknyttet et spesifikt prosjekt, er å bruke 

Ignite sin selvevalueringsmodul. Denne modulen er også mulig å benytte seg av for å forsikre seg 

om at leverandørene sine overholder retningslinjer og krav, relevant for åpenhetsloven. 
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pålegger, tilrettelegger og partner ved innhenting, systematisering og deling av industridata57. Rollen 

som pålegger er viktig, og mye av informasjonen som er tilgjengelig med hensyn på data for 

sirkulærøkonomi fra næringslivet er resultatet av pålagt rapportering om for eksempel utslipp. Denne 

rapporten vil imidlertid ikke foreslå slike virkemidler, ettersom det er utenfor oppdragets mandat og må 

være hjemlet i lov. 

Et eksempel på en virksomhet som har skapt sin egen «reisevei» og etablert måling av egne bidrag i 

sirkulærøkonomisk kontekst, er Leid.no.  

 

Leid.no er imidlertid et eksempel på en liten, ung bedrift som har hatt sirkulærøkonomi i sin strategi fra 

de startet. Arbeidet de har lagt ned i å kartlegge eget bidrag er imponerende, men ikke representativt 

for privat næringsliv. Vi ser at det er behov for en systematisk tilnærming til slike reiseveier, og at de 

ulike aktørene i økosystemet ser på sine mandater for å realisere denne. Vi vil anbefale å vurdere å 

designe insentiver som bistår SMB’er med å dele relevant data i egnede pilotprosjekt på regionalt, 

nasjonalt og internasjonalt nivå.  

6.4 Videre arbeid med tilgjengelig data 

Denne rapporten peker på noen enkeltindikatorer for sirkulærøkonomi som kan la seg måle ved hjelp av 

eksisterende åpent tilgjengelig data, hovedsakelig indikator 1, 2, 8 og 10. Det er også indentifisert gode, 

åpne kilder til referansedata, det vil si data som muliggjør identifisering av selskaper som datapunkter i 

en region, inkludert grunnleggende informasjon om virksomhetene. Denne dataen vil kunne benyttes i 

kombinasjon med eventuell ny data som kreves for å si noe om øvrige indikatorer. Det er imidlertid slik 

at all innhenting, sammenstilling og analyse av data er ressurskrevende, og gevinsten må veies opp mot 

innsatsen som kreves. Det må også vurderes hvordan slike data eventuelt skal forvaltes og behandles 

praktisk sett. 

 
57 Ekspertgruppen for Deling av Industridata; Ekspertgruppen for deling av industridata (regjeringen.no) 

Eksempelcase: Leid.no 

Leid.no tilbyr døgnåpent utleie av alt innen verktøy. Kunden bestemmer selv når man ønsker å 

hente og levere utstyret. Selskapet jobber på flere måter for å måle sirkularitet og bærekraft i 

forretningsmodellen sin, bl.a. gjennom Interreg-prosjektet Greenbizz* som gjennom bruk av 

LCA’er danner grunnlag for at SMB’er skal øke andelen av fornybar energi, og knytte dette til økt 

verdiskaping i verdikjeden over tid. 

Ambisiøse enkeltbedrifter finner egne metoder og verktøy (reisevei) for å måle sirkularitet og 

bærekraft i egen forretningsmodell, og andre virksomheter kan lære av disse. 

*Forskningsprosjektet Greenbizz er finansiert av Interreg Øresund-Kattegat-

Skagerrakprogrammet, Fredrikstad kommune gjennom næringsfondet og Viken fylkeskommune. 

Forskere fra Høgskolen i Østfold, Aarhus universitet og Högskolan i Halmstad med Chalmers 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/0b71084c6a314db6a29b6658b7c37bb6/no/pdfs/deling-av-industridata.pdf
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Det er også slik at rammene for dette arbeidet ikke har omfattet systematisk arbeid med å se på 

datakvalitet, manglende data, nødvendig infrastruktur for å samle data osv. Videre arbeid med datasett 

kan for eksempel avsløre at det er behov for supplerende data. 

Rapporten viser også til muligheter knyttet til teknologi som kan underlette uthenting av relevant data 

om virksomheter, som for eksempel data scraping. På grunn av at dette er ressurskrevende arbeid, og 

både konsistensen og verdien på datagrunnlaget man potensielt kan hente ut er usikker, anbefales det 

imidlertid ikke å gå videre med dette på nåværende tidspunkt.  

Det er også grunn til å anta at det kan finnes data som er tilgjengelig for Viken Fylkeskommune, men 

som ikke er tilgjengelig for utenforstående. Det har rapportforfatterne ikke avdekket. Her kan det være 

relevant å se mer inngående på interne ressurser. Å sammenstille relevant intern data med data som 

finnes åpent tilgjengelig kan være en god start for å begynne en prosess for å samle og organisere 

strukturert data for sirkulærøkonomi.  

Styringsmodeller for data (Data Governance Model) er også nevnt som et viktig virkemiddel for å 

stimulere til deling av data mellom ulike aktører, og som igjen kan bidra til å måle sirkularitet. Her er det 

viktig at offentlige aktører ser på hva som kan være eget bidrag. 

 

 

 

 

 



 

[Skriv her] [Skriv her]  

26  

7 Referanser 
I dette avsnittet oppgis referanser til litteratur som kun er oppgitt med forfatter i fotnoter på grunn av 

hensyn til plass. 

 

Bass, T., Shuderland, E., & Symons, T. (2020). Common Knowledge: Citizen-led data governance for 
better cities. In: European Comission. 

Beckwith, R., Sherry, J., & Prendergast, D. (2019). Data Flow in the Smart City: Open Data Versus the 

Commons. In The Hackable City (pp. 205-221). Springer, Singapore.  

Commission, E. (2020). A European strategy for data. COM(2020) European Commission 
Commission, E. (2022). Data Governance Act (REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL, Issue. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0767&from=EN 

Common European Data Spaces.  http://dataspaces.info/common-european-data-spaces/#page-content 
Draheim, D. (2020). On Architecture of e-Government Ecosystems: from e-Services to e-

Participation:[iiWAS'2020 Keynote]. Proceedings of the 22nd International Conference on 
Information Integration and Web-based Applications & Services,  

Eke, D. O., & Ebohon, O. J. (2020). The Role of Data Governance in the Development of Inclusive Smart 
Cities. Societal Challenges in the Smart Society, 603.  

GAIA-X.  https://gaia-x.eu/ 
GovEx. (2018). First Things First- Laying the Foundation for a Smart City. https://govex.jhu.edu/wp-

content/uploads/2018/05/SMARTCITIES_GUIDE_FINAL-1.pdf 
Granath, M., Axelsson, K., & Melin, U. (2021). Reflection note: Smart City Research in a Societal Context. 

AScandinavian perspective and beyond? Scandinavian Journal of Information Systems, 33(1), 5-
16.  

Guha, A., Antunes, M. E., Mallick, A., & Biswas, D. (2020). Technology and Data Governance in Cities 
Indian Smart Cities at the Forefront of the Fight Against COVID-19. In: World Economic Forum. 

Hub, T. D. T. D. G. (2020, 10th April 2020). DataGovHub webinar: Data Governance in Smart Cities. 
https://www.youtube.com/watch?v=2bHMRoP-9MY 

Koskinen, J., Knaapi-Junnila, S., & Rantanen, M. M. (2019, 19-23 Aug. 2019). What if we Had Fair, People-
Centred Data Economy Ecosystems? 2019 IEEE SmartWorld, Ubiquitous Intelligence & 
Computing, Advanced & Trusted Computing, Scalable Computing & Communications, Cloud & 
Big Data Computing, Internet of People and Smart City Innovation 
(SmartWorld/SCALCOM/UIC/ATC/CBDCom/IOP/SCI),  

Lupi, L. (2019). City Data Plan: The Conceptualisation of a Policy Instrument for Data Governance in 
Smart Cities. Urban Science, 3(3), 91.  

PricewaterhouseCoopers. (2019). The foundation for smart city success Seven layers of data governance 
and management. https://www.digitalpulse.pwc.com.au/smart-city-data-governance/ 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0767&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0767&from=EN
http://dataspaces.info/common-european-data-spaces/#page-content
https://gaia-x.eu/
https://govex.jhu.edu/wp-content/uploads/2018/05/SMARTCITIES_GUIDE_FINAL-1.pdf
https://govex.jhu.edu/wp-content/uploads/2018/05/SMARTCITIES_GUIDE_FINAL-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2bHMRoP-9MY
https://www.digitalpulse.pwc.com.au/smart-city-data-governance/


 

[Skriv her] [Skriv her]  

27  

Vedlegg 

 

Vedlegg 1: indikatorer for måling av sirkulærøkonomi i produksjon av varer og tjenester i 

Viken 

 
58 Delingsøkonomi/ produkt som tjeneste mangler definisjon og tilhørende NACE kode. 

Nr. Indikator  Beskrivelse Datatilgjengelighet 

1 Antall studietilbud innenfor sirkulær 
økonomi og relaterte temaer 

Tema som 
ressursoptimalisering, grønn 
energi, klima, bærekraft, 
materialteknologi 

Samordna opptak, 
Fagskolene 

2 Investeringer i sirkulære produkter 
og tjenester 

Bedriftenes investeringer i 
forsking og innovasjon på 
sirkulære produkter og 
tjenester støttet av det 
offentlige.  

Enova, NFR, Viken 
fylkeskommunes 
prosjektarkiv 

3 Andel bedrifter som stiller krav om 
sirkularitet til egne leverandører av 
varer og tjenester 

Vektlegger bedriften 
sirkularitet og bærekraft i sine 
innkjøpsavtaler.  

Bedriftsintern data  

4 Klimagassutslipp per enhet 
verdiskapning 

Ser på utslipp forbundet med 
produksjon av varer og 
tjenester, inkludert energi og 
transport 

Bedriftsintern data, SSB 

5 Andel omsetning av sirkulære 
produkter/tjenester (eks. reparasjon, 
gjenbruk av 
komponenter/materialer, deling) 

Bedriftens sirkulære 
produkter&tjenester/total 
omsetning.   
Økt holdbarhet eller levetid 
sammenlignet med 
bransjegjennomsnitt for 
lignende produkt/tjeneste 
 

Bedriftsintern data, 
noen årsrapporter, LCA, 
EPD 

6 Bruk av sekundærmaterialer i 
produksjon 

Gjenbrukte materialer/total 
mengde materialer forbrukt 

Bedriftsintern data 

7 Andel avfall malt mot 
materialforbruk 

Avfall/materialforbruk i 
bedriften 

Bedriftsintern data 

8 Andel avfall målt mot verdiskaping Avfall/omsetning i bedriften SSB og BRREG 
9 Bedriftens ressursproduktivitet Verdiskaping/total mengde 

materialer forbrukt 
Bedriftsintern data 

10 Antall ansatte i bedrifter innen 
ombruk og reparasjon 

Arbeidsplasser knyttet til 
sirkulære næringer 

SSB 

11 Antall ansatte i bedrifter innen 
delingsøkonomien/produkt som 
tjeneste 

Arbeidsplasser knyttet til 
sirkulære næringer 

SSB, data kun 
tilgjengelig ved manuell 
utvelgelse av relevante 
bedrifter58 
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59 Tall på andelen behandlet/renset prosessavløpsvann fra industrien er ikke tilgjengelig utenom egenrapportering. 

12 Vannforbruk Verdiskaping/total mengde 
vann forbrukt 

Data ikke tilgjengelig59 

13 Energiintensitet Verdiskaping/energi forbrukt SSB , Viken 
fylkeskommune 
energidashbord 

14 Andel fornybar energi benyttet i 
bedriften 

Andel fornybar energi av total 
forbruk 

SSB , Viken 
fylkeskommune 
energidashbord 

15 Materialgjenvinning Andel gjenvunnet materiale 
som omsettes i markedet 

Bedriftsintern data 

16 Industriell symbiose Andel av side- & 
avfallsstrømmer (materialer, 
vann, energi) som omsettes i 
markedet 

Bedriftsintern data 

17 Ubenyttet næringsarealer Antall m2 næringsbygg som 
ikke benyttes 

Bedriftsintern data,  

18 Bruk av elektrisk transport i 
bedriften 

Omfang av miljøvennlig 
transport for varer og 
tjenester/total transport 

Bedriftsintern data 
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Vedlegg 2: Liste over virksomheter som er intervjuet i forbindelse med studien 
 

 

Virksomhet Om organisasjonen 

Miljøfyrtårn Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr et konkret sertifiseringsverktøy og et 
miljøledelsessystem som skal hjelpe virksomheter med å redusere 
miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke 
konkurransekraften. De har Norges mest brukte sertifikat for 
virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats, med tilpassede 
kriterier for over 80 ulike bransjer. 

LCA.no Tilbyr miljødokumentasjon basert på livsløpsvurderinger (LCA) for norsk 
næringsliv. 

Miljødirektoratet Et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet.  
Mål er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre 
forurensing, gjennom bl.a. å sikre og formidle miljøinformasjon, og gi 
faglige råd og analyser for politikkutvikling. 

Norsus Norsk institutt for bærekraftsforskning AS utvikler kunnskap og metoder 
for å forstå og implementere bærekraft bedre i samfunnet. Sammen 
med bedrifter og offentlige aktører kartlegger og reduserer de 
miljøbelastninger, ofte med økonomisk gevinst. 

Bform (Tidl. Biobe) Selskapet utvikler og produserer produkter i både termoplaster og 
herdeplaster. De har meget ambisiøse mål, og jobber aktivt for å 
utnytte materialressurser, redusere svinn og spare miljøet. 

Bymiljøetaten, Oslo 
kommune 

Faggrunnlag for «Temaplan for sirkulær økonomi i Oslo» viser hvordan 
kommunens arbeid for en mer sirkulær økonomi skal bidra til å skape 
arbeidsplasser, økt verdiskaping og betydelig klima- og miljøgevinst. 
Rapporten inneholder forslag til indikatorer for de anbefalte 
satsingsområdene for sirkulær økonomi. 

Molde kommune Molde kommune har varierte arbeidsplasser innen industri, handel, 
privat og offentlig tjenesteyting. Kommunen er intervjuet vedrørende 
sitt “Smart data prosjekt” som er basert på innkjøpsdata.  

Tolletaten Etaten kontrollerer inn- og utførsel av varer til Norge ved bruk av 
internasjonale klassifiseringsavgjørelser. Alle varer som importeres til 
eller eksporteres fra Norge klassifiseres i tolltariffen med et 
varenummer for blant annet å registrere korrekt handelsstatistikk. 

Leid.no Døgnåpent utleie av alt innen verktøy, 365 dager i året. Kunden 
bestemmer selv når man ønsker å hente og levere tilbake utstyret. 

Grayn Grayn er et sanntidsoperativsystem som samler inn, sporer og 
analyserer bærekraftsdata på tvers av organisasjoner. 

Oppgavepliktregisteret 
i Brønnøysund  

Oversikt over opplysninger som næringsdrivende plikter å rapportere til 
statlige myndigheter. 

SSB  Hovedmyndigheten for utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i 
Norge, herunder utslipp. 

Standard Norge Standard Norge jobber bl.a. med å legge til rette for at norske interesser 
blir fremmet i utviklingen av globale standarder for sirkulær økonomi og 
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bidra til økt kunnskap om hvordan standarden kan brukes for å styrke 
norsk næringslivs konkurranseevne. 

Ignite Procurement  Ignite Procurement er et norsk vekstselskap som leverer et verktøy for å 
gjøre det strategiske arbeidet med innkjøp enklere og mer transparent. 
Data fra ulike kilder samles i Ignite der den kan behandles og berikes for 
å for å lage en såkalt spend-kube med mulighet for analyser og filtrering 
i alle dimensjoner. 

Semcon Konsulentselskap som spesialiserer seg på strategis design og 
innovasjon, produktinformasjon, engineering og digitale teknologier. 
Har utarbeidet eget verktøy for å arbeide med sirkulære metoder for 
design. 

Digital Norway Digital Norway er en non-profit startet i 2017 av 15 næringslivsaktører 
for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, med et spesielt fokus 
på små og mellomstore bedrifter. 

Viken Fylkeskommune Viken Fylkeskommune har 1 252 384 innbyggere, det vil si 23 prosent av 
landets befolkning (Per 1. januar 2021), og et areal på 24 595 
kvadratkilometer. Samlet var det i overkant av 600 000 sysselsatte i 
Viken i 2020, og den samlede verdiskapingen i Viken var 362 milliarder 
kroner i 2020.  

SINTEF SINTEF bistår med helhetlig forskningskompetanse på sirkulær økonomi, 
fra strategi og forretningsmodeller, miljø- og økonomiske analyser, til 
spesifikke teknologiske løsninger for å redusere ressursbruk og sikre 
bærekraftige løsninger. 
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Vedlegg 3: Identifiserte åpne eller delvis åpne datasett 
 

T ILDELTE FORSKNINGSPROSJEKTER  
 

Kilde  Forskningsrådets prosjektbank, Forskningsrådet 

Lenke  Forside - Prosjektbanken (forskningsradet.no) 

Beskrivelse Gir en oversikt over prosjekter (antall/sum/beskrivelse) som er tildelt 
virkomheter av Forskningsrådet med mulighet for å filtrere på blant 
annet fritekstsøk (ss. Sirkulærøkonomi, bærekraft osv.), tema (bl.a. 
klima), år, region og virksomhet. Data kan eksporteres. 
 

Relevans for 
indikatorsett 

Relevans for indikator 2 

 

T ILSKUDD FRA V IKEN FYLKESKOMMUNE  
 

Kilde  Viken Fylkeskommunes tildelingsarkiv, Viken Fylkeskommune 

Lenke  Tilskudd 2021 - Viken fylkeskommune 

Beskrivelse Oversikt over tildelte prosjekter fra Viken Fylkeskommune. Data er ikke 
søkbar, kategoriserbar eller nedlastbar i et format som kan bearbeides, 
men kan potensielt tilgjengeliggjøres på annet vis. 
 

Relevans for 
indikatorsett 

Relevans for indikator 2 

 

RELEVANTE FORMELLE STUDIETILBUD 
 

Kilde  Samordna opptak 

Lenke  Studieoversikten | Søkerportalen (samordnaopptak.no) 

Beskrivelse Oversikt over formelle studietilbud i Norge fra foregående år (fagskole 
/høgskole og universitet). Kan sorteres etter søkeord ss. Klima og 
Sirkulær økonomi, og etter universitet/høgskole. Det finnes også 
tilgjengelig og nedlastbar data for antall søkere pr. region og pr. 
utdanningsområde. 
 

Relevans for 
indikatorsett 

Relevans for indikator 1 

 

 

 

https://prosjektbanken.forskningsradet.no/
https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tildelinger/tilskudd-2021/
https://sok.samordnaopptak.no/#/admissions/8
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RELEVANTE UFORMELLE STUDIETILBUD 
 

Kilde  Kursguiden.no 

Lenke  Kursguiden.no 

Beskrivelse Oversikt over relevante uformelle kurstilbud pr. region. Søkbart på 
nøkkelord ss. Klima, bærekraft mm. 
 

Relevans for 
indikatorsett 

Relevans for indikator 1 

 

DATABASE FOR SELSKAPSANNONSERINGER 
 

Kilde  Oslo Børs (Oslo Stock Exchange) 

Lenke  Forside – Prosjektbanken (forskningsradet.no) 

Beskrivelse Database for selskapsannonseringer, bade informasjonspliktige og ikke-
informasjonspliktige. Søkeord som “utslippsreduksjon” “miljø” “klima» 
osv. kan avdekke inngåtte avtaler, årsrapporter eller andre typer 
relevante annonseringer fra næringslivet.   
 

Relevans for 
indikatorsett 

Relevans for indikator 2 

 

INFORMASJON TILGJENGELIG PÅ WEBSIDER FOR NÆRINGSLIVSAKTØRER 
 

Kilde  Websider for virksomheter som produserer varer og tjenester i Viken 

Lenke  NIL 

Beskrivelse Åpent tilgjengelig, ustrukturert data fra Websider for næringslivet i Viken 
kan gi et innblikk i hvordan de kommuniserer hvordan virksomhetene 
arbeider med og kommuniserer rundt sirkularitet og bærekraft. Her må 
det imidlertid genereres en liste med websider som scrapes automatisk, 
og evt. en «crawler» som kan gå via websider og inn i dokumenter som 
for eksempel publiserte årsrapporter. 

Relevans for 
indikatorsett 

Pr. i dag ikke relevant for oppgitte indikatorer, men kan ha større 
relevans når reguleringer knyttet til kommunikasjon blir iverksatt. 

 

 

 

 

 

https://www.kursguiden.no/?submit_forside=&submit_forside=S%C3%B8k&sok=B%C3%A6rekraft&sok_location=Viken
https://prosjektbanken.forskningsradet.no/
https://prosjektbanken.forskningsradet.no/
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VIRKSOMHETSDATA 
 

Kilde  Brønnøysundregisteret 

Lenke  Virksomhetsopplysninger | Brønnøysundregistrene (brreg.no) 

Beskrivelse Data fra Brønnøysundregisteret er åpent tilgjengelig og nedlastbar, og 
kan ha en viktig rolle som referansedata inn mot en rekke indikatorer. 
Inneholder informasjon som selskapsnavn, type, bransje, næringskode, 
region 

Relevans for 
indikatorsett 

Relevans for alle indikatorer som referansedata 

 

VIRKSOMHETSDATA 
 

Kilde  SSB 

Lenke  Ssb.no/klassifikasjoner 

Beskrivelse EUs standard NACE danner grunnlag for koding av enheter etter viktigste 
aktivitet i Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister og for 
enheter i Enhetsregisteret. Viser antall ansatte i bedriften tilhørende 
ulike næringskoder innen bl.a. reparasjon og gjenbruk. 

Relevans for 
indikatorsett 

Relevans for indikatorene 10, 11 

 

VIRKSOMHETSDATA 
 

Kilde  Proff.no 

Lenke  Proff.no 

Beskrivelse Enkeltdata fra Proff er åpent tilgjengelig, men tilgang til større datasett 
må kjøpes. Her finnes informasjon om antall ansatte pr. selskap, lokasjon, 
historisk omsetning, driftsresultat, eierforhold mm. 

Relevans for 
indikatorsett 

Relevans for alle indikatorer som referansedata 
 

 

UTSLIPPSDATA 
 

Kilde  SSB 

Lenke  Utslipp til luft 

Beskrivelse Klimagassutslipp oppgitt i CO2-ekvivalenter, fordelt på 8 sektorer 

Relevans for 
indikatorsett 

Relevans for indikator 4 

 

 

https://data.brreg.no/enhetsregisteret/oppslag/underenheter
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
https://www.proff.no/industry/select
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/forurensning-og-klima/statistikk/utslipp-til-luft
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UTSLIPPSDATA 
 

Kilde  SSB 

Lenke  Avfall fra tjenesteytende næringer 

Beskrivelse avfall fra tjenesteytende næringer, fordelt på materiale og 
enkeltnæringer. 

Relevans for 
indikatorsett 

Relevans for indikator 8 

 

UTSLIPPSDATA 
 

Kilde  Miljødirektoratet 

Lenke  Miljødirektoratet 

Beskrivelse Utslipp av klimagasser i kommuner. 
Utslippsregnskapet viser utslipp av de tre klimagassene CO₂, metan (CH₄) 
og lystgass (N₂O) fordelt på ni sektorer i norske kommuner og fylker. 

Relevans for 
indikatorsett 

Relevans for indikator 3 

 

ENERGI 
 

Kilde  SSB 

Lenke  Energiregnskap 

Beskrivelse Tilgang og anvendelse av energi i Norge etter energiprodukt 
 

Relevans for 
indikatorsett 

Relevans for indikator 13, 14 

 

MILJØDATA 
 

Kilde  Miljødirektoratet 

Lenke  Miljødirektoratet 

Beskrivelse Prosjekt i regi av Miljødirektoratet, kartlagt miljødata fra etatene som er 
med i Miljøstatus-samarbeidet. Dataene som er tilgjengelige er kun 
overordnet for Norge, og ikke tilgjengelig på regionsnivå.  
 

Relevans for 
indikatorsett 

Ikke relevant for oppgitte indikatorer, som skal måles på bedriftsnivå 

 

 

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/avfall/statistikk/avfall-fra-tjenesteytende-naeringer
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=426&sector=-2
https://www.ssb.no/energi-og-industri/energi/statistikk/produksjon-og-forbruk-av-energi-energibalanse-og-energiregnskap
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/miljodata/?kategori=604%2C237%2C107%2C57
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IMPORTDA TA 
 

Kilde  SSB 

Lenke  Utenrikshandel med varer (ssb.no) 

Beskrivelse Åpent datasett som viser import av råvarer etter kategori. Tabellen kan 
slik den er presentert i dag ikke deles inn etter region, men kan 
korreleres med utslippsdata fra for eksempel Exiobase-databasen for å 
vurdere klimafotavtrykk (og evt. endring i dette) for Norge totalt. 
 

Relevans for 
indikatorsett 

Relevans for indikator 3, 9  

 

DATABASE FOR ESTIMERTE UTSLIPPSDATA 
 

Kilde  Exiobase 

Lenke  Exiobase - About EXIOBASE 

Beskrivelse EXIOBASE er en global, detaljert multiregional miljø-utvidet 
forsyningstabell (MR-SUT) og input-output tabell (MR-IOT). Den ble 
utviklet ved å harmonisere og detaljere forsyningsbrukstabeller for et 
stort antall land, og estimere utslipp og ressursutvinning etter industri. 
Databasen er etablert i et partnerskap hvor blant andre NTNU inngår. 
 

Relevans for 
indikatorsett 

Relevans for næringsliv som referansedata, evt. for internt bruk i 
Fylkeskommunen 

 

https://www.ssb.no/utenriksokonomi/utenrikshandel/statistikk/utenrikshandel-med-varer
https://www.exiobase.eu/index.php/about-exiobase

