En problemløsende verdikjede for
effektiv opprydding av havplast.
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Det store bildet
FNs bærekraftsmål er verdens felles
arbeidsplan for å skape bærekraftige
samfunn innen 2030. De består av 17
bærekraftsmål og 169 delmål. I Circular
Cleanup har vi brukt disse målene som
innovasjonsdrivere, med hovedfokus på
mål 14 Liv under vann og 17 Samarbeid for
å nå målene.

14 Liv under vann
Bevare og bruke hav og marine ressurser
på en måte som fremmer bærekraftig
utvikling. Det er havet som gjør det mulig
for mennesker å leve på jorda. Regn,
drikkevann, været, klimaet, mye av maten
vår og til og med lufta vi puster inn er til
syvende og sist regulert av havet. Et viktig
område å ta tak i er å stoppe alle former
for havforurensing.
17 Samarbeid for å nå målene
Bærekraftsmålene skal fungere som
en felles, global retning og prioritert
innsats frem mot 2030. For å lykkes
med disse ambisiøse målene, og skape
et bærekraftig samfunn, trengs det nye
og sterke partnerskap. Myndigheter,
næringslivet og sivilsamfunnet må
samarbeide komme i mål.
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FORORD – SAMMEN FOR RENERE HAV

Harald Solberg

Bård Vegard Solhjell

Adm. direktør
Norges Rederiforbund

Generalsekretær
WWF Verdens Naturfond

Havet er ikke bare et stort mulighetsrom, men også et sårbart
økosystem. For alle som lever av aktivitet på, i og under havet
hviler en særlig forpliktelse til å sikre at denne aktiviteten skjer
på en bærekraftig måte. Sunne og friske hav er viktig også for
næringslivet. Det er derfor grunn til stor bekymring når vi vet
at det hvert eneste år ender åtte millioner tonn med ny søppel
plast i havet. Vi finner nå plast i alle verdens hav.

Plastforsøplingen er en trussel mot alt liv i havet. Søppelet finnes
på overflaten og helt ned til de dypeste av verdens havområder.
Alt fra de minste plankton til de største hvalene påvirkes av
plasten. Sjøfugl er spesielt utsatt. En undersøkelse av havhester
i Nordsjøen viste at hele ni av ti fugler har plast i magesekken. I
naturen har plast en levetid på opptil flere hundre år. Når plasten
havner i havet, brytes den opp i mindre biter. Dette skjer enda
langsommere enn på land, fordi det er mindre UV-stråling og
kaldere temperaturer.

Situasjonen er dramatisk og den krever handling. Først og
fremst må det iverksettes omfattende tiltak på land for å
stoppe tilførselen av søppel, dernest må vi gjøre det vi kan for
å rydde opp. Vi tror på å samle folk på tvers av tradisjonelle
skillelinjer og ulike næringer for å finne nye løsninger på verdens
miljøutfordringer. Vi mener samarbeid med miljøbevegelsen,
ulike industrier, med akademia og det offentlige er den beste
måten å finne nye, gode svar på våre felles utfordringer.
Vi initierte derfor Circular Cleanup med hensikt om å gjøre
nettopp dette. Sammen med 16 andre aktører har vi utforsket
hva som skal til for å finne nye løsninger som kan bidra
til renere og sunnere hav. Gjennom arbeid i en strukturert
innovasjonsprosess har vi kommet frem til en leveranse vi
mener vil flytte oppryddingsarbeidet viktige skritt fremover,
og strategier for at Norge skal bli en spydspiss i arbeidet med
renere hav både regionalt og internasjonalt. Vi håper denne
leveransen kan inspirere til økt innsats for renere hav og utløse
innovasjonskraft det fremdeles er behov for.
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CIRCULAR CLEANUP

Plast i havet er et globalt miljøproblem som er viktig å ta tak
i, og som heldigvis engasjerer enormt mange. I WWF Verdens
naturfond er vi opptatt av å lete etter nye løsninger, og da er det
utrolig viktig å kunne samarbeide med dem som har ekspertise
på noe annet enn oss selv. Initiativ som Circular Cleanup, hvor
store og viktige aktører på feltet går sammen, er viktig for å
kunne skape de gode løsningene. Et sunt hav er avgjørende for
hele vår tilværelse.
Plast i havet er et globalt problem. Da trenger vi også et
forpliktende, internasjonalt samarbeid for å løse det. WWF
jobber iherdig må få på plass en avtale mot plast i havet. Det vil
gjøre tiltak enklere å forholde seg til på tvers av landegrenser,
og bidra til høyere standard og likere konkurransesituasjon. En
slik avtale vil også kunne skape attraktive forretningsmuligheter
for nye og bærekraftige løsninger. Deltakerne i Circular Cleanup
leder nå an og vi vil sammen være klare for å vise at det finnes
konkrete prosjekt for å løse problemet med marin forsøpling.
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FORORD – SAMMEN FOR RENERE HAV

CIRCULAR CLEANUP

Simen Knudsen
Bærekraftsdirektør
Æra Strategic Innovation

Samfunnsutfordringer, som plast i havet, er som floker, og
kan ikke løses ved at enkeltaktører drar hardt i én ende
alene. Utfordringene må arbeides med holistisk og gjennom
samarbeid mellom flere aktører. Derfor laget vi Floke. Floke er et
innovasjonsprogram designet for å finne nye svar på samfunnets
utfordringer.
I Æra tror vi på at de aktørene som vil lykkes fremover er de
som finner sin plass i å løse samfunnets store utfordringer, og
bidra til at verden settes på et mer bærekraftig spor. Å få til
dette krever seriøs innsats og dedikasjon, og en forståelse for at
fremtiden ikke er noe som bare skjer, den skapes. Den skapes av
de som tør å mene noe, tør å utforske nye veier og tør å stå i det
ukjente.
Derfor ønsker vi å gi honnør til de som har vært så modige
å være en del av Circular Cleanup. Å stille seg i midten av
problemstillingen marin forsøpling, og bli utfordret til å tenke
nytt rundt det å rydde havet demonstrerer et lederskap
vi sårt trenger mer av for å lykkes med å løse verdens
bærekraftsutfordringer. Det er også denne type lederskap som
nå er nøkkelen til å realisere svarene vi har skapt og til å gjøre
Norge til en spydspiss i kampen mot marin forsøpling.
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AKTØRER

CIRCULAR CLEANUP

Velkommen til
Circular Cleanup
Hvordan kan vi skape nye systemer
nasjonalt og globalt for å gjøre
opprydding mer effektiv, mer lønnsom og
mer sirkulær?
Denne utfordringer har vært
utgangspunktet til alliansen på 17 aktører
i innovasjonsprosjektet Circular Cleanup.
Over en periode på seks måneder har
alliansen arbeidet sammen for å skape
nye svar for neste praksis innen for marin
forsøpling.
Denne rapporten gir en oppsummering av
prosjektets prosess, læring og leveranser.
Rapporten legger vi frem anbefalinger til
strategier for tre ulike arenaer: byer, kyst
og globalt.
De tre strategiene er bygget opp basert
på læring i prosjektet, konseptene i
porteføljen og verdikjeden for opprydding.
Hver strategi tar for seg en utgående eller
innkommende dimensjon for avfallsstrøm
samt en definert arena.
Strategienes formål er å oppnå mer
effektiv opprydding og gjøre Norge til en
spydspiss innen løsninger for renere hav.
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METODE

CIRCULAR CLEANUP

Fra samfunnsutfordringer
til innovasjonsutfordringer

Samfunnsutfordringer
er som floker og
kan ikke løses ved at
enkeltaktører drar
hardt i én ende alene.

Tverrsektorielt
samarbeid

Privat

Circular Cleanup har benyttet Floke som
plattform for å finne nye svar.
Floke er et innovasjonsprogram designet
av Æra for å ta tak de komplekse
bærekraftsutfordringene samfunnet står
overfor.
Ved å gjøre disse utfordringene til
innovasjonsmuligheter, mobilisere en
slagkraftig tverrsektoriell allianse og bruke
Æras verktøy for innovasjon skapes en
portefølje med nye svar. Disse svarene
demonstrerer hvordan vi kan skape mer
bærekraftige samfunn.

10

Offentlig

Ideell

Portefølje med
nye svar
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METODE

CIRCULAR CLEANUP

For fange og håndtere avfall på avveie på
en effektiv og lønnsom måte er det behov
for å skape et økosystem av nye løsninger
og nye verdikjeder. Det betyr at vi må
tenke nytt rundt hvordan vi monitorerer,
rydder og håndterer avfall på avveie.
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Innovasjonsprosessen

Fase 0: Forprosjekt

Fase 1: Ny innsikt

For å gå fra en kompleks
samfunnsutfordring til en
konkret problemstilling må
vi finne et nytt perspektiv å
jobbe ut ifra.

For å lage noe nytt må vi lære
noe nytt først. I innsiktsfasen
dannes et felles grunnlag å
bygge idéer på.

Leveranse

Leveranse

Innovasjonsbrief
Strategisk arkitektur
Beskrivelse av verdikjede
Tverrsektoriell allianse

110 Innsikter
19 Nøkkelinnsikter

Fase 2: Konsepter

Fase 3: Teste & lære

Vi låser opp nye muligheter
og utvikler konsepter med
verdiforslag, brukerbehov,
inntjeningsmodeller og
strategiske partnerskap.

Konseptene må ut i verden. Vi
tester og justerer konseptene
tidlig for å maksimere læring
og redusere risiko.

Leveranse

Resultat

48 Idéer
14 Konsepter

Circular Cleanup:
En problemløsende verdikjede
for effektiv opprydding av
havplast
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Les mer om prosessen
på circularcleanup.com
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RESULTAT

CIRCULAR CLEANUP

En problemløsende verdikjede for
avfall på avveie og renere hav.
For å kunne fange og håndtere avfall på avveie på en mer
effektiv måte må vi etablere og koordinere nye verdikjeder, og
utvikle strategier som er tilpasset ulike arena.
For å effektivisere opprydding tilnærmer vi oss utfordringene
i to dimensjoner: hindre utgående spredning av forsøpling og
opprydding av innkommende forsøpling langs kystlinjen. Disse
to dimensjonene krever ulik tilnærming for å komme opp med
de riktige svarene på løsninger, verdikjede og strategi.
I Circular Cleanup legger vi frem anbefalinger til strategier for
innkommende og utgående opprydding på ulike arenaer: byer,
kyst og globalt. Strategienes formål er å oppnå mer effektiv
opprydding og gjøre Norge til en spydspiss innen løsninger for
renere hav.

Hvordan kom vi hit?
Les om prosessen på forrige side.
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DIMENSJONER FOR OPPRYDDING
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CIRCULAR CLEANUP
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Så lenge vi bruker plast i samfunnet vil det
være sannsynlig at noe havner på avveie.
Byer og industri må fange sin utgående
lekkasje av plast før det forsvinner for
langt fra kilden og finner veien til hav og
havbunn.
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MIN G
O

Havstrømmer kjenner ingen grenser, og
det gjør heller ikke plasten som reiser med
de.
Mens vi venter på at verden får kontroll
på sin forsøpling vil det være behov for
å rydde kystlinjene. I mellomtiden må vi
sørge for kontinuerlig og riktig opprydding
av innkommende avfall til kysten.
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RAMMEVERK

CIRCULAR CLEANUP

Circular Cleanup verdikjeden er et skalerbart
rammeverk som i kombinasjon med
innkommende eller utgående dimensjon gir
kontekst til de aktører som ønsker å bidra i
opprydding av plast på avveie. Rammeverket
kan appliseres til ulike arenaer og må fylles
med løsningerr basert på behov.

Vi presenterer strategier for tre arenaer hvor
rammeverket kan benyttes:

Strategi for byer med mål om å fange
forsøpling nær kilden.

Overvåkning

Koordinering

Plast på avveie
Opprydding

Strategi for kontinuerlig og effektiv
opprydding av kystlinjer.
Mottak

Logistikk

Sortering

Verdiøkning
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Sirkulære
verdikjeder

Global strategi for å hindre forsøpling av hav
og egen kyst.

19

STRATEGI: CITIES

CIRCULAR CLEANUP

Plastlekkasje fra byer må
fanges så nær kilden som
mulig!

Så lenge vi bruker plast er det sannsynlig at
noe havner på avveie og ender i havet.
Økt urbanisering betyr høyere konsentrasjon
av avfall og forsøpling. Byer er ofte plassert
nær elver eller kyst med kort vei fra forsøpling
til havet via kloakksystemer, elver eller fra
bryggekanten.
Det er behov for kontinuerlig oppsamling av
forsøpling før det forsvinner til bunns eller
ut på havet. Utfordringen ligger i manglende
forståelse for hvilke løsninger vi trenger, hvor
vi trenger de og hvem som skal bestille de.
Byer har en unik mulighet til å gå foran for
å skape disse løsningene med sine korte
beslutningslinjer, definerte grenser og stor
egeninteresse for miljøhensyn. Og ikke minst,
med sin høye befolkningstetthet følger også
stor innovasjonskraft.
Med byene i front kan vi akselerere utvikling
av økosystemene med løsninger for
opprydding.
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Målet med strategien er å fange
forsøpling nær kilden. Dette vil føre
til bedre kildeforståelse og grunnlag
for å iverksette preventive tiltak og
ansvarliggjør kildene.
1. Finne
Kartlegge de største kildene og
hvor det gir størst effekt å rydde.

2. Fange
Skape et marked for tjenester,
teknologi og infrastruktur for
opprydding.

3. Forebygge
God dokumentasjon av det som
fanges for å innføre effektive
preventive tiltak.
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STRATEGI: COASTS

CIRCULAR CLEANUP

Rydding av kysten
må effektiviseres og
profesjonaliseres.

Mens vi venter på at verden får kontroll på
sin forsøpling vil det være behov for å rydde
kystlinjene. Strandrydding er et av de mest
effektive tiltakene vi har for opprydding - det
rydder, utdanner og er et enkelt utløp for de
mange som ønsker å bidra til en bedre verden.
Innsatsen på opprydding må effektiviseres og
profesjonaliseres for å sikre kontinuerlig og
riktig opprydding under én felles retning.
Med en velutbygd og velutstyrt kystberedskap
i Norge, som også har ledig kapasitet, ligger
det meste til rette for å skape systemer
som kobler på de ledige ressursene og den
kompetansen som finnes langs kysten. Med
dette som utgangspunkt kan vi skape nye
verdikjeder som spiller på lag for å sikre ren
kyst hele året.
De profesjonelle langs kysten må ta lederskap
og spille på lag med den frivillige innsatsen.

Målet med strategien er å
effektivisere opprydding av kysten
gjennom profesjonalisering. Dette
vil føre til strørre oppryddet volum,
bedre forståelse for opphav til
forsøpling, og sikre fortsatt frivillig
innsats.
1. Koordinere
Overvåking av kysten og planlegge
innsats for opprydding.

2. Profesjonalisere
Utnytte ledig kapasitet i
kystberedskap for å rydde områder
på bestilling fra fylke, kommune og
grunneiere.

3. Tilrettelegge
Samarbeide med frivllige ved å
tilrettelegge for enkel innsats med
depotløsninger og logistikk av
avfall.
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STRATEGI: GLOBAL

CIRCULAR CLEANUP

Vi må tilby verden
fungerende verdikjeder
for avfall.

Plasten som ender i havet kjenner ingen
landegrenser og ender opp med å forsøple
kystlinjer langt fra kilden.
Dårlig avfallshåndtering er årsaken til
80-90% av all marin forsøpling, og med
økende plastforbruk haster det å få
kontroll på plasten i omløp. Globalt sett er
avfallssystemene mangelfulle og ofte preget
av korrupsjon, de er i hard konkurranse med
naturen - og taper.
Norge har ikke bare egeninteresse i å få
kontroll på plastforsøpling globalt, men har
også en unik mulighet til å bidra.
For å finne nye måter å bidra på må vi
utfordre det etablerte og utforske hvilke
muligheter som oppstår ved å utkonkurrere
mangelfulle etablerte systemer og samtidig
bidra positivt til lokal økonomi og samfunn.

Målet med strategien er å få kontroll
på plast i omløp ved å tilby en
fullstendig verdikjede. Dette vil på
kort sikt hindre mer utslipp av plast
og på lang sikt bidra til utbygging
av gode systemer lokalt.
1. Insentivere
Gi plast en verdi for å øke
innsamlingsgrad.

2. Frakte
Koordinere logistikk fra områder
uten avfallssystemer inn i en lukket
verdikjede.

3. Gjenvinne
Sørge for at innsamlet avfall blir
håndtert på en forsvarlig måte i et
gjenvinningssystem.
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KONSEPTER

CIRCULAR CLEANUP

Circular Cleanup verdikjede for
opprydding av marin forsøpling.

1

2

Konsepter i verdikjeden:
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Overvåkning

Koordinering

7
Opprydding
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10
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Mottak

Logistikk

Sortering
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12

Verdiøkning
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12.
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14.

Standard for sirkulær design
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CIRCULAR CLEANUP

Plast GIS

kNOWledge

En vær- og føremelding
for marin forsøpling.

Kunnskapsdeling og
samarbeid på tvers av grenser.

For å rydde på riktig sted til riktig tid
kontinuerlig er det behov for bedre
overvåkning, prediksjon og planlegging
av opprydding. Ved skape en plattform
med en lagvis samling av data og
informasjon fra kysten, og gjøre det om til
handlingsbar informasjon for ulike brukere,
kan beslutningstakere prioritere, planlegge
og koordinere innsats for opprydding.

Det er store variasjoner både nasjonalt
og globalt på kapasitet, kunnskap og
ressurser tilgjengelig i kampen mot marin
forsøpling. Noen ligger langt fremme,
mens andre vet ikke hvor de skal begynne.
Ved å tilgjengeliggjøre en plattform for
deling av erfaring, kunnskap og inspirasjon
kan vi akselerere utviklingen, skape nye
synergier og høste læring mellom de
initiativene som finnes. Plattformen skal
benyttes av forskere og innovatører
for å etablere nye prosjekt og skaffe
finansiering.

1
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CIRCULAR CLEANUP

Spiller en rolle
La gamere bli dronepiloter for
å kartlegge marin forsøpling.

Det er nødvendig å kartlegge marin
forsøpling på mer effektive måter, spesielt
på havbunnen, for så å kunne gjør effektiv
og målrettet opprydding. Ved å bruke
spillteknologi kan vi la gamere koble seg
på en online plattform og derfra styre
en flåte med havdroner for å finne og
kartlegge marin forsøpling. Og i tillegg
tilby eksisterende videomateriale for å
observere forsøpling. Med denne formen
for crowdsourcing kan vi effektivisere
kartlegging av havet og planlegge bedre
opprydding.
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CIRCULAR CLEANUP

Ett system –
mange løsninger

Rydde utsatte områder
Profesjonelle aktører kan rydde
vernede områder på bestilling
fra fylke eller utsatte områder
som bistand til frivillige,
grunneier eller kommune.

En profesjonell koordinering
av kystopprydding.

Det er behov for å effektivisere og
profesjonalisere opprydding av kysten,
og samtidig gjøre arbeidet til de frivillige
enklere. Ved å skape en plattform som
bruker markedsplasstilnærming kan vi
få aktører til å jobbe sammen over hele
verdikjeden og koble på ledig kapasitet og
ledige ressurser langs kysten fra frivillighet
til beredskap. Ulike deler av verdikjeden
vil ha ulike behov for informasjon innen
opprydding. En selvorganisert plattform,
med forhåndsgodkjente aktører, vil få
disse aktørene til å spille på lag, skape
bedre kunnskapsgrunnlag og utløse større
og bedre innsats i oppryddingen.

Tilrettelegge for frivillige
Ved å ta ansvar for å sette
ut depo i områder egnet for

4

frivillige og transportere tungt
eller farlig avfall som dukker opp
under strandrydding.
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CIRCULAR CLEANUP

Havets
Hemmeligheter

Best Practice
Waste in Ports

Et helhetlig opplegg for
strandryddere.

Det som skjer på sjøen
skal ikke bli på sjøen!

Strandrydding er et av de beste
verktøyene vi har i kampen mot marin
forsøpling – det rydder, utdanner og
endrer preventiv atferd. For å kunne
opprettholde motivasjon og sikre læring
vil vi tilby en helhetlig tjeneste som
inkluderer pedagogisk program i forkant
av en ryddeaksjon, gamification av
strandryddingen for å fange mer data, og
deling av data etter aksjonen er avsluttet.
På denne måten får ryddere en god
innføring tematikken og får umiddelbar
respons på god innsats ved å demonstrere
effekten av ryddingen, og forvaltning får
god data på fangst.

Dagens systemer for avfallshåndtering
er i hard konkurranse med naturen – og
taper. Waste in Ports er en guideline på
hvordan avfallssystemer for havner må
utvikles for å skape et attraktivt alternativ
til skipsfart og hindre svinn til sjøs. Waste
in Ports baseres seg på dagens erfaringer,
identifiserer innovasjonsmuligheter og
beskriver hva som skal til for å få full
kontroll på materialflyt, skape gode
kontrollsystemer og riktige insentiver.
Slik havner nasjonalt og globalt har et
utgangspunkt for utbygging av egne
systemer.
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CIRCULAR CLEANUP

Rettinett

Skape et marked
For å koordinere oppryddingen
trenger vi en plattform som
kobler løsninger for oppsamling
av plast med lokale behov.

Et økosystem av løsninger
for oppsamling.

Så lenge vi bruker plast vil det være
sannsynlig at noe havner på avveie. Fra
urbane og befolkede områder vil plasten
bli fraktet til havet via klokakksystemer,
elver og direkte fra sjø- og bryggekanter.
Rettinett er en tjeneste som sørger for at
plast på avveie blir fanget før det ender
opp i havstrømmer eller synker til bunns.
Basert på utslippsanalyser skreddersys en
kombinasjon av systemer tilpasset lokale
variasjoner og forhold.

Dele kunnskap
Ved å dele erfaringer og læring
om tiltak for opprydding vil vi

7

komme raskere frem til de mest
effektive løsningene.
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The Plastic
Chain

Gjenvinne
Ved å sortere plast på kvalitet
får vi noe som kan selges
videre til produsenter som
bruker resirkulert havplast
som materiale. Resten går til
forbrenning.

Verden over finnes det steder hvor
avfallssystemer er mangelfulle, eller totalt
fraværende. Dette fører til store utslipp
av plast til havet og det haster å sørge for
at den plasten som er i omløp går inn i
fungerende og lukkede verdikjeder.
The Plastic Chain tilbyr en alternativ
løsning lokalt som sikrer ansvarlig
håndtering gjennom en fullstendig
og verifisert verdikjede som dekker
insentivert innsamling, mottak, logistikk,
sortering og videreforedling.
Med denne løsningen kan vi sørge for
at myndigheter og lokalsamfunn får
lukket sine avfallsstrømmer, sørge for
at strandrydding faktisk hjelper og ikke
havner tilbake på havet og samtidig bidrar
til lokal verdiskapning. The Plastic Chain
utnytter ledig kapasitet i skipsflåten og
eksisterende infrastruktur for å stenge
plastlekkasjen globalt.

8

38

Frakte

Insentivere

Vi bruker ledig kapasitet i skip

Ved å gi plast en verdi kan vi

og koordinere logistikk fra

øke motivasjon hos myndigheter

områder hvor plast er samlet

og mennesker til å skape egne

inn og sende til et Tomra

systemer for å samle og levere

mottak.

inn plast.
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Flytende
miljøsstasjon

Standard for
sirkulær design

Innsamling av avfall der
det oppstår.

Utforming av produkter for
ombruk og gjenvinning.

Konsentrasjon av fritidsbåter og aktivitet
på havet eskalerer kraftig langs hele
kysten når sommermånedene kommer,
og det gjenspeiles i marin forsøpling. For
med høy konsentrasjon av folk kommer
også konsentrasjon av avfall, og avfall på
avveie. Flytende Miljøstasjon er et system
som enkelt kan transporteres dit båtfolket
samler seg med et smart digitalt system
som gjør mottaket selvgående og gir
beskjed om tømming og vedlikehold. Vi
hindrer plast og avfall i havne i havet ved å
samle avfallet der det oppstår.

Valg som gjøres i designfasen er
avgjørende for hvordan produkter og
materialer egner seg for en sirkulær
verdikjede. Samtidig er det mange
andre hensyn som skal ivaretas i forhold
til produksjon og kostnad som ofte
overskygger de miljømessige og sirkulære
aspektene. Designere må veiledes og
ansvarliggjøres. Standard for Sirkulær
Design er en veileder for designere og
ledere for å ta valg i før-produksjonsfasen
for å sikre at de velger materialer og
sammenføyninger som egner seg for
resirkulering eller ombruk, og sikre
at produktene blir et positiv bidrag i
sirkulærøkonomien.
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Vik til vik
Kunnskapssenter og
mottak i ett.

Sammenlignet med industrielle systemer
har havplast relativt lav verdi og lave
volum. Dette betyr at vi må tenke nytt og
annerledes på marine renovasjonssenter.
Vik til Vik er distribuerte mottakssenter
langs kysten for innsamling av marin
forsøpling lokalt fra både frivillig
og profesjonell innsamling. Det
innleverte avfallet blir nøye sortert for
ressursutnyttelse og dokumentert for å
iverksette preventive tiltak.
Senteret vil bli designet som et
besøkssenter og kunnskapssenter om
marin forsøpling som kan brukes som
læringsarena for skoler og publikum.
Med et nettverk av mottak langs
kysten kan vi opprettholde den viktige
frivilligheten ved å gjøre opprydding
enklere, motivierende og lærerikt.
Forvaltning og forskning vil også få bedre
bilde og data på marin forsøpling.

Mottak

Motivasjon

Kunnskap
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Ta alt maskin
Panteautomat for flere
typer plastprodukter.
Produsenter ønsker i større grad å sikre en
god materialstrøm til egne produkter.

!

Ved å tilby et system som sørger for at
emballasjen ikke blir mikset med annet
materiale, men heller får en ren innsamling
gjennom panteautomaten muliggjør
vi, som med dagens panteordning, at
plastmaterialet igjen kan brukes til lik eller
lignende emballasje. Slik kan høykvalitets
plast gå i en closed loop langt flere
ganger enn ved innsamling gjennom
husholdningsavfall.
Neste steg er en pilot med Klar
Selv om KLARs emballasje er laget av
100% resirkulert plast av høy kvalitet får
man ikke en lukket materialstrøm for
emballasjen gjennom dagens innsamling.
For å forstå hvordan vi kan få deres
høykvalitetsmateriale til å gå i en closed
loop skal TOMRA og KLAR teste et
closed loop system og utforske effekten
av insentivordninger, softwareløsninger,
logistikk og gjenvinning.
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Plast CSR
Bli plastpositiv!

I mangel på fullstendige produsentansvarsordninger, og mulighet for å
ansvarliggjøre marin forsøpling, kan
aktører ta på seg egne forpliktelser som vil
gi et konkurransefortrinn.
Ved å forhindre plastsvinn og gi insentiver
til oppsamling vil bedriften ligge i forkant
av forventninger, krav og reguleringer.
Plast CSR er en guideline til styrer og
ledelse for hvordan gå frem for å lage
en strategi få kontroll på, og redusere,
sitt plastbruk og kompensere for det
plastavtrykket de har.
Plast CSR er et system som passer for alle
aktører med et forhold til havet eller plast.
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Fra pisk
til fisk
Et samarbeid for å full
kontroll på fiskeriutstyr.

FISKELYKKE

Fiskeutstyr på avveie er en stor fare for
havdyr. Utstyret er laget av materialer
som holder lenge, også når det havner
på avveie og vil fortsette å “fiske” livet i
havet.
Fra Pisk til Fisk er et system og
returordning retur og kontroll, og
forhindrer forsøpling fra fiskenæringen.
Løsningene og systemet må utvikles i
samarbeid med fiskere, leverandører,
designere, ingeniører og havneoperatører
for å sikre et system designet for brukerne.
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Fra konsepter og
strategi til virkelighet

Nå som porteføljen med konsepter og strategier er levert går
arbeidet videre inn i realiseringsfasen, og hvert konsept vil
ha sitt eget løp for videreføring. Noen konsepter vil bli testet,
pilotert eller implementert umiddelbart. Andre vil leve videre
i nye former eller kreve modning før de kan realiseres, kanskje
flere år.
Det er opp til aktørene i alliansen selv å videreføre og sette til
livs resultatene, og dette er en krevende fase. For å lykkes kreves
det forpliktelse, dedikerte ressurser og disiplin over tid, men
kanskje mest av alt kreves det lederskap.

Fremtiden er ikke
noe som bare skjer.
Den må skapes.

Første bud om innovasjonsarbeid er enkelt: innovasjonsarbeid
og kjernevirksomhetens driftsarbeid er alltid og uunngåelig i en
oppmerksomhetskonflikt.
Innovatørens dilemma er å hele tiden måtte prioritere mellom alt
det man må gjøre på kort sikt (drift og kjernevirksomhet) og alt
det nye man må gjøre på lang sikt (innovasjon og ny vekst).
Likt som det krevde lederskap å delta i innovasjonsarbeidet,
kreves det nå lederskap i å balansere daglig drift med realisering
av konsepter og strategi.
Gjennom Circular Cleanup har vi demonstrert potensiale Norge
har for å bli en spydspiss i kampen mot marin forsøpling –
sammen kan vi skape fremtiden .
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Begrepsavklaringer

Strategi
En strategi er lederens plan eller angrepsmåte for å nå et mål.
Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan
noe skal gjøres.
Rammeverk
Et rammeverk er en underliggende struktur for et system
eller konsept. Det kan også beskriver som et system av regler,
idéer eller overbevisninger som bruker til å lage planer eller ta
avgjørelser.
Verdikjede
En verdikjede er et sett med aktiviteter som må utføres for
å kunne levere en verdiskapende tjeneste eller produkt til et
marked.
Dimensjon
Et aspekt eller en funksjon i en gitt situasjon.
Arena
Et avgrenset område for utførelse av en eller flere aktiviteter.
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«Med verdensledende kompetanse
innen både maritim virksomhet
og avfallshåndtering har Norge
et godt utgangspunkt for å være
med å løse dette problemet. For
å komme i mål tidsnok må vi øke
innsatsen for å skape nye løsninger
og nye politiske virkemidler for
renere hav.»
Harald Solberg,
Adm. direktør i Norges Rederiforbund
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