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– Helt fantastisk! Det 
er supert å se så man-
ge ungdommer enga-
sjert, nærmest mot 
sin vilje, sier Eirik 
Langeland om alle 
elevene som deltok i 
ryddeaksjonen.

Stian ESpEland
stian.espeland@ba.no

BERGEN: Blant de ivrige 

plastplukkerne fra Amalie 
Skram videregående skole var 
Ole Bjørn Halvorsen.

– Litt slitsomt, men det er 
meningsfullt. Vi forstår jo hvor-
for vi gjør dette, selv om det er 
py, sier han.

Medelev Liam Eikill synes 
prosjektet er spennende.

– Jeg er overrasket over hvor 
mye boss som faktisk ligger her, 
sier Eikill.

– Ja, forurensing fra bygge-
plasser er ikke noe man tenker 
over, tilføyer Halvorsen.

Eirik Langeland er leder i 

NOSCA Clean Ocean, et av de 
nye klyngeprosjektene fra Inn-
ovasjon Norge (se fakta).

– Enormt problem
Plastforsøpling fra sprengstein 
har blitt et enormt problem, po-
engterer Langeland.

– Ved utfylling av steinmasse 
i sjø skylles sprenglunterester 
ut i vannet og vi ser hvordan 
store mengder plast sprer seg 
og bidrar til forurensing. Dette 
vil vi ta tak i. Først nullstiller vi 
området. Deretter bruker vi til-
gjengelig og ny teknologi for å 

hindre ny spredning av boss, 
sier han.

Testsenter
Ambisjonen til Clean Oceans-
lederen er å sette opp et test-
senter langs Storelungeren.

– Vi har søkt om støtte til en 
konteinerløsning innredet som 
et kontor der vi kan sitte og job-
be tett med testing av nye tek-
nologiske og automatiserte løs-
ninger for å samle opp plast, 
sier Langeland.

I gårsdagens ryddeaksjon 
deltok blant annet Skanska, By-

banen Utbygging, Hordaland 
fylkeskommune, Bergen kom-
mune og Amalie Skram videre-
gående skole. Også motorbåtfo-
reningene i nærområdet, Ber-
gen Brannvesen, Norsk Luft-
ambulanse, Bergen Havn, RS 
Frivillig og Bergen og Omegn 
Friluftsråd bidro med mann-
skap og båter.

Elever som har media som 
valgfag dokumenterte aksjo-
nen. Og elever som har tekno-
logi og innovasjon som valgfag 
skal få delta i testing av ny tek-
nologi, får BA forklart.

�� Storstilt opprydding i og langs Storelungeren

OVER 300 ELEVER 
PLUKKET PLAST

IHERDIGE: Fra venstre: Itthiphat Sumpaopong, Liam Eikill og Ole Bjørn Halvorsen går grundig til verks i jakten på sprenglunterester. FOTO: EMIL WEATHERHEAD BREISTEIN

GODVÆR: Bidragsyterne var heldige med været. NEVENE FULLE: Slike sprenglunterester var det store mengder 
av.

«SLURPEN»: SpillTech har plassert to stasjonære oppsamlere 
av marint avfall i Storelungeren, én i hver ende av lensen. 

Clean OCeans
 ■ 8. november fikk Clean Oceans 

Arena-klyngestatus i Norwegian 
Innovation Clusters.

 ■ Clean Oceans har utspring i 
NOSCA (Norwegian Oil Spill Control 
Association), en non-profit-inte-
resseorganisasjon etablert i 1993. 
• NOSCA er et fagforum for norsk 
oljevern, teknologi, beredskap og 
operasjonell kompetanse.

 ■ Clean Oceans er en nasjonal 
klynge med kontor i Bergen.

 ■ Medlemmene er: Framo, Equinor, 
Sintef, Kystverket, Kongsberg Satel-
lite, Norce, Miros, Norlense, Norbit 
Aptomar, Nofi, Egersund Markleen, 
Ocean Visuals, NOFO, Jemar Nor-
power, Blue Impact, Jason, Norén, 
Maritime Robotics, SpillTech, Tess, 
Novumare, Clear Ocean, NBSK og 
Henriksen.


