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TESTBÄDD: MARINT AVFALL 
 

Vi tror att det är många som sitter på kreativa, innovativa idéer kring vad som 

kan göras med plast som samlats in från havet. Därför håller vi på att etablera en 

testbädd där företag har möjlighet att testa sina idéer i prototypskala.  

 

Testbädden kommer innehålla en fysisk miljö där tester med plast från havet omvandlas 

till nya produkter och innovationer med hjälp av vår utrustning, samt en 

innovationsmiljö där företag kan få hjälp att komma vidare med sina idéer och mål. Vi 

har börjat att bygga upp dessa miljöer och söker ’testare’ i form av företag till 

testbädden som kan hjälpa oss att utveckla denna testbädd efter verkliga behov.  

 

Då testbädden ska vara en öppen och inkluderande testbädd där samverkan ska 

genomsyra innovationsarbetet har vi valt att inte inkludera någon testare från början, 

utan alla intresserade aktörer har möjlighet att ansluta till partnerskapet efterhand. 

Testarna ska bidra med test och validering av testbäddens båda delar, den fysiska 

testbäddsmiljön och innovationsmiljön för att ge feedback tillbaka till 

testbäddsutvecklarna. 

 

Som testare i testbädden får ni tillgång till den fysiska miljön i form av vår verkstad i 

Sotenäs samt möjlighet att göra vissa tester och analyser hos vår partner RISE. Utöver 

det får ni även tillgång till vår innovationsmiljö där det finns utrustning och expertis för 

att testa era idéer och hjälpa er framåt i utvecklingen. Våra samarbetspartners samt vårt 

breda externa nätverk ger goda förutsättningar för er som testare att nå långt med era 

idéer. Vi riktar oss till både nystartade och etablerade företag där våra resurser anpassas 

efter era behov. Testbädden är direkt kopplat till vår Marina Återvinningscentral som 

grundades 2018 i Sotenäs kommun. Där samlar vi in och tar hand om gamla 

fiskeredskap samt strandskräp som samlats in från kusterna runt hela Sverige.  

 

Plast i havet är ett globalt problem. Låt oss se möjligheterna i detta plastavfall och 

tillsammans skapa nya innovationer som bidrar till att öka medvetenheten kring 

problemet och samtidigt visa att plasten är en värdefull resurs istället för enbart avfall. 

Testbädden är ett projekt som delfinansieras av Vinnova från Nov 2019-Nov 2021.  
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