Id

Prosjekt

Søker

12429

Mekanisk resirkulering av kompositt

Hexagon Ragasco

12440

50 prosent recycled PE packaging films

Orkla ASA

12444

12512
12562

12563

Kabelrørsystem av resirkulert norsk plast

Resirkulert plast til multilayer beger og spann
UN-godkjente beholdere av resirkulert plast

Sirkulær emballasje i resirkulert polystyren

Tildeling (NOK)

Om prosjektet

Hvor

Hexagon Ragasco er verdensledende på produksjon av komposittbeholdere for
flytende petroluemsgass med en markedsandel på 90 prosent. I dette prosjeket skal
1 250 000 Hexagon utforske siruklære forretningsmodeller nedmalt kompositt.
INNLANDET
Prosjektet omhandler utvikling av strekkfilmfolie i minst 50 prosent resirkulert plast
500 000 og potensielt utvikling av et lukket kretsløp for strekkfilmfolien.

OSLO

Industriplast AS

Industriplast produserer slanger, rør og plater. Bedriften søker om støtte til å utvikle
kabelrør og bend produsert fra resirkulert plastavfall. Et slikt prosjekt vil bidra til en
3 450 000 sirkulærøkonomisk verdikjede.

VESTLAND

Bewi Norplasta AS

Bewi skal utvikle flerlags beger og spann for matvareindustrien av resirkulert plast
ved bruk av twinsheet teknologi. Dette innebærer at det innerste laget av begeret vil
være i jomfruelig plast fordi det vil være i kontakt med mat og det ytterste i
2 000 000 resirkulert.

TRØNDELAG

Berry Packaging

Berry Packaging utforsker mulighetene for å utvikle en lovgodkjent FN beholder i 50
1 500 000 prosent resirkulert HDPE materiale.

VIKEN

Tine SA

Tine skal i dette prosjektet utvikle løsninger for å få sortert ut og samlet kommersielt
utnyttbare mengder Polystyren (PS) plast til resirkulering og emballering av yogurt
2 300 000 og andre meieriprodukter.

OSLO

12565

SPARE - Sirkulære plastprodukter for havbruket

Scale Aquaculture AS

Gjennom dette prosjektet skal Scale Aquaculture øke andelen resirkulert plast i flere
av sine produkter som brukes i havbruksnæringen. Aktivitetene søker skal gjøre i
prosjektet er kvalitetssikring av re-granulat, pilotesting av bunnringer, flytekrage,
låserør, håndlist og eventuelt andre produkter de kvalifiserer som relevante i
1 950 000 prosjektperioden.
TRØNDELAG

12409

Plastprodukter med resirkulert plast.

AS OM BE Plast

Gjennom dette prosjektet skal AS OM BE Plast i samarbeid med Glava produsere
2 000 000 fasadeprodukter som inneholder minst 60 prosent resirkulert plast.

VIKEN

CTM Lyng AS

I dette prosjektet skal CTM Lyng utforske mulighetene til å produsere ledlyskilder
1 000 000 basert på 60-100 prosent resirkulert materiale, primært av plast og aluminium.

TRØNDELAG

12463

Circuline – Lyskilder av resirkulert plast

12499

Resirkulert materiale i formblåsing.

Ineos Bamble og Hexagon Ragasco

12555

Test av plast inneholdene resirkulert råvare

Ineos Bamble og Isola AS, Notodden

12556

Test av plast inneholdene resirkulert råvare

Ineos Bamble og Norsk Formblåsing AS

12515

Kvalifisering av resirkulerte plastbyggevarer

Sintef AS

I dette prosjektet skal søker og Hexagon Ragasco teste råvarer inneholdende 50
prosent resirkulert plast som partneren kan bruke i produksjon av sine produkter.
Hexagon produser tanker for flytende petroleumsgass og det valgte råstoffet vil
320 000 eventult bli brukt i beskyttelseslaget tankene har rundt seg.

VESTFOLD OG
TELEMARK

I dette prosjektet skal søker og Isola AS teste råvarer inneholdende 50 prosent
resirkulert plast som partneren kan bruke i produksjon av sine produkter. Isolas
1 200 000 produktportefølje inneholder produkter som isolert skråtak, yettervergger og gulv.

VESTFOLD OG
TELEMARK

I dette prosjektet skal søker og Norsk Formblåsing teste råvarer inneholdende 50
prosent resirkulert plast som partneren kan bruke i produksjon av sine produkter.
530 000 Norsk Formblåsing produserer blant annet urinflasker og drivstoffkanner.

VESTFOLD OG
TELEMARK

I dette prosjektet skal Sintef utvikle et godkjenningssystem og en veileder som kan
øke bruken av resirkulert plast i bygg og anlegg. Dette skal gjøres ved at Sintef skal
2 000 000 lage en oversikt over forskjellige byggprodukter i plast og deres bruksområder.

TRØNDELAG

