
Kunnskap
Prosjekt Søker Tildeling Om prosjektet Hvor

Hvordan plast og rydding av plast påvirker økosystemet på Lisle 
Lyngøyna

Norce Norwegian Research 
Centre AS 1 750 000

Tre arbeidspakker knyttet til Lisle Lyngøyna. Landskapsendringer og konsekvenser 
for planteliv. Påvirker plast klimagassproduksjonen i jord? Effekt av mikroplast på 
miljø og dyreliv.

Vestland

FARE - First steps towards an Assessment of plastic Risk to the 
Norwegian Environment Stiftelsen Grid-Arendal 1 050 000

Vil utvikle et verktøy for evaluering av forskningsdata knyttet til risiko ved makro- og 
mikroplastforsøpling. Vil muliggjøre å sammenligne data på tvers av studier og 
bidrar til å bygge sikrere kunnskap.

Agder

Mikroplast i havbunnsfauna og sedimenter. Offshore og inshore. DNV GL AS  725 000
Prosjektet vil undersøke forekomst av mikroplast i sedimenter og organismer både 
offshore på Norsk sokkel og i utvalgte fjorder. Kostnadseffektivt ved å benytte 
allerede innsamlet materiale.

Viken

Økt innsamling av plast i kommunene Oslomet - Storbyuniversitetet  600 000
Undersøke hvorfor det er så store forskjeller i hvor mye innbyggere kildesorterer på 
tvers av ulike kommuner/IKS. Utarbeide anbefalinger for økt innsamling. Initiert av 
Grønt Punkt Norge som grunnlag arbeid med økt innsamling.

Oslo

Redusert bruk av plastfolie i nord norsk landbruk Norsk Landbruksrådgivning 
Nord Norge  200 000 Undersøke overgang til plansilo i landbruket i Nord-Norge Troms og Finnmark

I pose og sekk: LCA av norske plastbæreposer og aktuelle 
alternativer, samt metodikk for å kunne sammenstille effektene 
forsøpling og klimaendring

Norsus 1 200 000 Livsløpsanalyser (LCA) av plastbæreposer og sannsynlige alternativer basert på 
norske forhold, med vekt på miljøeffektene forsøpling og klimaendring. Viken

PET emballasje og polyesterbasert tekstil som råmateriale til 
tilsetningsstoff og ny polymer Rise IVF AB 1 375 000 Skal undersøke mulighetene for kjemisk gjenvinning av PET (ikke panteflasker) og 

tekstilavfall. Sverige

The influence of washing parameters on recycled plastics packaging Chalmers Tekniska Högskola 1 800 000
Prosjektet skal undersøke hvordan vask av plastemballasjeavfall påvirker mekanisk 
gjenvinning. Avfallet skal vaskes på ulike måter, og det gjenvunnede materialet skal 
sammenlignes. 

Sverige

Optimized life cycle for plastics, the role of chemical recycling RISE Research Institutes of 
Sweden AB 1 000 000

Prosjektet skal utvikle et LCA-basert verktøy for å evaluere ulike måter å behandle 
plastavfall, inkludert kjemisk gjenvinning, for bedre å forstå hvilken effekt kjemisk 
gjenvinning vil ha i Norge og Europa på lengre sikt (2030-2050), samt kartlegge 
kunnskapshullene.

Sverige

Sum 9 700 000


