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12734 WINGBEAM AS WingBeam Demonstrasjonshall bygget med søyler og
bjelker fra utrangerte vindmølleblad Viken

Det skal utvikles og produseres nødvendige bærende elementer til en
200 m2 demohall av komposittstaver fra utrangerte vindmølleblader i
kombinasjon med profiler i fiberarmert, resirkulert plast som erstatning
for elementer i stål, aluminium mm.

1 500 000

13154 NOPLA AS
Erstatte engangssjømatkasser i EPS med
ombrukskasser i plast etter mønster av
dagligvarebransjen.

Trøndelag

RTI Sea er en komplett produkt- og logistikkløsning for sjømatindustrien
med 100% resirkulerbar ombrukskasse i plast (PP). Løsningen har
potensial til å redusere sjømatnæringens CO2 fotavtrykk med 250 000 -
355 000 tonn CO2 ekv. p.a.

3 000 000

12803 ORKEL AS Mindre rundballplast Trøndelag
Det årlige forbruket av rundballplast globalt er på over 400.000 tonn.
Prosjektet skal redusere plastbruken pr. rundball med 40% gjennom å
optimalisere hvordan folien påføres rundballen.

3 000 000

13173 MEPEX CONSULT AS Design mot forsøpling Oslo

Prosjektet skal utarbeide konkrete retningslinjer og verktøy for
produsenter og emballasjeutviklere slik at de i innovasjons- og
designprosessen kan gjøre designmessige grep for å redusere
forsøplingsrisikoen til produkter og emballasje før de settes på
markedet.

800 000

12971 GRIN AS Takeaway uten throw-away som kantineløsning - veien til
en sirkulær kantinedrift Oslo

Dette prosjektet vil implementere gjenbruksemballasje for take-away i
Regjeringskvartalet i Oslo, slik at en kan gå fra engangsemballasje til
gjenbrukbar matemballasje i plast ved bruk av sirkulærteknologi.

500 000

13120 VILL ENERGI AS Plastreduksjon i bygge- og anleggsnæringen Oslo

Prosjektet skal identifisere løsninger for redusert plastbruk i bygg, samt
identifisere løsninger som reduserer miljøpåvirkningen av plastbruk i
bygg. Målet er å finne kostnads- og klimaeffektive alternativer til plast
slik at dagens omfang kan reduseres vesentlig.

2 500 000

13157 DEN NORSKE
EMBALLASJEFORENING Løsningsrom for sirkulære blokkeringer Oslo

Prosjektet skal utvikle en omforent 5-10 årig Masterplan for å løse
prioriterte blokkeringer for sirkulær plastemballasje. Arbeidet tar
utgangspunkt i tidligere arbeid gjennomført av HMF, Circular Packaging
Cluster, samt Veikart for sirkulær plastemballasje. Formålet er å
redusere mengde ny plast på markedet.

800 000

12929 CONTAINERSERVICE OTTERSØY AS GJENTA(U) Trøndelag

Containerservice Ottersøy AS (COAS) vil sammen med Sinkaberg
Hansen og Scale AQ utforske muligheten for å gjenbruke tau fra
havbruksnæringa. COAS mottok i 2021 2500 tonn tau, noe av dette ser
ut som nytt tau. Prosjektet ønsker å utrede muligheten for å etablere en
prosess for å kunne gjenbruke tau.

1 800 000

12955 NF&TA AS Plattform for reparasjon og pant av tekstiler Oslo

Prosjektet skal utvikle en plattform for reparasjon av tekstiler for
tekstilprodusenter. Dette vil adressere felles bransjeutfordringer og skal
lede til utvikling av nye pant og reparasjonsløsninger mot forbruker.
Dette kan bidra til å forlenge levetiden til tekstilprodukter.

2 500 000

12998 SEKULUM AS Redusere plastforbruket i gartneri og
planteskole-sektoren, samt i private hager. Trøndelag

Sekulum AS&nbsp; er Norges eneste produsent av eggebrett og
eggekartong. I prosjektet skal plastpottebruken ved gartneri og
planteskoler reduseres gjennom å tilby papirmassebaserte potter som
et alternativ til plastpotter.

200 000

12654 Alloc AS Nesten naken Agder Prosjektet skal redusere plast til emballering av av baderomsplater med
minst 80%, herunder årlig 25 tonn krympeplast og 0,4 tonn vikleplast. 500 000

12844 Helly Hansen AS Renewable Natural Based Resources to Replace Plastic
Materials in High Technical Apparel Oslo

Prosjektet skal utvikle et nytt ullbasert materiale for å erstatte syntetiske
materialer i klær som må være vanntette. I tillegg til å redusere plastbruk
kan prosjektet bidra til å løse et avfallsproblem knyttet til ull.

2 600 000


