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TORMOD

HEINE

Kontorer i Levanger i og i Oslo



Engineering Strategisk design Forsknings- og 
teknologiutvikling

Produktrealisering

Tjenester



⇄Produktdesign
Fysiske løsninger



⇄Produktutvikling 
og engineering
Tekniske løsninger og konstruksjon



⇄ Electrical Engineering
Teknologiutvikling og implementering



⇄ Interaksjonsdesign
Digitale løsninger



⇄ Systemorientert design
Sammenhenger og forståelse



Gigamapping og ZIP-analysis



Søkelyskaster
Aptomar

Parkeringssensor
Q-Free

Blå hydrogen
Coorstek Membrane Sciences

Virtuell inngjerding
Nofence

Avfallskomprimator
Komprimo

Brannventiler
Securo



⇄Bærekraftige valg



Utslippene fra cruiseskip 
skal ned i 
verdensarvfjordene

Reguleringene 
kommer



Forbedringsområder for en bærekraftig industri

Bærekraftig 
energi

Biomasse og 
alternative 

råmaterialer

Sekundære 
råmaterialer

Funksjonelle 
materialer

Prosesser og 
teknologi

Sirkulære 
forretningsmodeller

Energibruk Materialer Produksjon og prosesser



Minoko design jobber med Coorstek Membrane Sciences AS for utvikling av teknologi for fremstilling av Hydrogen



Kilde: https://srip-circular-economy.eu/



Bioplastens mulighet for organisk resirkulering

16
Kilde: European Bioplastics



Coca cola: «Collect and recycle a bottle or can for each one we sell by 2030.”

• tomra



-en bærekraftig forretningsmodell
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Kilde: DELOITT



nye produkter → CO2



Råvarer står for 23% av de globale CO2 utslippene
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-andel utslipp forårsaket av material produksjon på globalt nivå i 1995 vrs. 2015

Kilde: United Nations Environment Program



Forbedrings-potensialet 
gjennom effektiv bruk av materialer og god design

21
Kilde: United Nations Environment Programme



Ansvar og insentiver

Myndigheter

Næringslivet

Forbrukere
⇄

⇄

⇄
Meg selv og mine

Store forskjeller. 

Myten om markedets 
påvirkningskraft.

Føringer fra myndigheter

Krav, standarder etc.

Vi ser at krav fra 
myndighetene setter fart i 
utvikling.

Investeringer og kapital

Bærekraftig prestasjon en del 
av evalueringskriteriene for 
nye investorer.



Hvordan kan Minoko design  bidra til mer klima- og miljømessig 
bærekraftige løsninger for våre kunder gjennom design og Engineering?



Levdyktighet
Marked og organisasjon

Ønskelighet
Menneskelige behov

Gjennomførbarhet
Teknologi

Tilpasnings-
dyktig

«Fremtidstenking» +

Start her

Integritet
Etisk tenkning

Designdrevet 
innovasjon

Designtenking



GODE PRODUKTER SOM VARERE LENGE

80 prosent av produktets 
fotavtrykk bestemmes av design



Design for reparasjon
26

Kilde: European Environmental Bureau



Produksjon Bruk Avhending



Design ⇄planlegging

Produksjon Bruk Avhending



Produksjon Bruk Avhending



Mål for mer 
bærekraftige 
produkter ⇄



⇄Redusere energiforbruket 
gjennom hele produktets 
levetid.



⇄Minimere bruken av 
fossilbaserte materialer



Minimere bruk av 
fossilbaserte materialer⇄Tilrettelegge for 

sirkulærøkonomien



Design prosessen og løsninger



Designe for 
bærekraft

Menneskelige faktorer
Designe for å skape bærekraftig 
adferd blant brukerne.

Økonomisk levedyktighet
Bærekraftig fokus for å tilpasse seg 
nye krav, standarder og forventninger 
i markedet. 

Riktig teknologi
Bærekraftige material- og 
produksjonsvalg, og konstruere for et 
bærekraftig produktliv.



Design for reparasjon

Multifunksjonalitet

Tilpasset fremtidige behov

Energisparsom bruk

Design for lengre bruk

God og universell design

Tilrettelegge sirkulær økonomi

Menneskelige 
faktorer



Whirlpool Miele



Følge krav og direktiver

Grønn differensiering

Produksjonsoptimalisering

Leverandørvalg

Økonomisk
levedyktighet



Riktig materialbruk

Redusere antall deler

Bedre logistikk

Effektiv materialbruk

Design for disassembly

Vugge til vugge

Biomimicry

Riktig teknologi





bærekraft ⇄ tid, penger og kunnskap



• Innsiktsarbeidet hjelper oss å gå 

rett på målet.

• Gode prosesser minimerer 

kostnader og «Time to «market.

• GODE PRODUKTER VARER 

LENGRE

Hvorfor jobber 
vi med innsikt?



⇄brukerinnsikt



⇄designvalg



⇄materialvalg



Energilagring 
for omstillingen
Kommersialisering av blå 
hydrogen for CoorsTek 
Membrane Sciences



Sirkulærøkonomisk 
tilrettelegging
Utvikling av nye pantesystemer for 
Tomra



www.minoko.com

D E S I G N I N G 	 T H E 	 F U T U R E


