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Øyene

NESTE GENERASJON SØPPELBIL: Trond Lindheim (t.v.) og Steinar Kalvøy foran prototypen av farkosten som henter søppel opp fra
sjøbunnen. Det skjer så skånsomt at det ikke virvler opp sedimentene som inne i et havnebasseng ofte er forurenset.
begge FOTO: SVEN OTTO RØMCKE

NØKKELPERSONER: Fra venstre Bård Haug fra Tønsberg og Phillip Varpe, Steinar Kalvøy og Trond Lindheim fra Nøtterøy.

Øyene
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Nøttlendingen
Trond Lindheim
fikk en idé som
kan hjelpe havet
Hvis utviklingen fortsetter som nå,
tror man at det i 2050 er mer plast
enn fisk i havet. Når vi vet at verdenshavene dekker 71 prosent av jordoverflaten, snakker vi om store mengder plast. Det har Trond Lindheim fra
Vestskogen tenkt å gjøre noe med.
tekst: Sven otto rømcke

I

kke alt riktig nok. Men siden 2016 har han og
dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere
utviklet et system for innsamling av plast i havner og viker. Og ikke bare ett system, men en hel
verktøykasse med løsninger som kan brukes mot
plast i sjøen.
Det hele begynte under en miljøkonferanse på Bakkenteigen i 2016.
Trond Lindheim var der fordi han arbeidet med utstyr
for å begrense oljesøl på havet. Der møtte han Karl Oskar Jørgensen som var, og fortsatt er, havnesjef i Sandefjord og dermed har ansvar for å ta hånd om olje og annet søl i sjøfartsbyen. Også flytende plastavfall.
De to hadde noe å snakke om. Samtalen tok av, og ikke
lenge etter var Lindheim i gang med å utvikle en form
for støvsuger for plastavfall. Ja, støvsuger.
Støvsugersystemet er nå på plass i Sandefjord, Oslo,
Bergen og et tjuetall andre havner rundt i Norge. Samt i
utenlandske havner i land som Polen, Nederland, England og Danmark. Nå forsøker han å komme inn i Sverige.
I Vestfold er det bare Sandefjord og Larvik som har
sett nytten og har satset på oppfinnelsene fra Borgeskogen. Nå står resten av Europa, Nord-Amerika og Asia for
tur til å bli bearbeidet av Lindheim og hans folk.

Eksklusiv visning av prototyp
Systemet er enkelt å forstå, men ikke like enkelt å utvikle. En stasjonær enhet i havnebassenget suger inn
vann, skiller ut plasten og sender vannet ut i den andre
enden. Forbløffende enkelt og virkningsfullt, ifølge
havnemyndighetene på Orknøyene. Og mange andre.
En nyutviklet variant tar seg systematisk rundt i havnebassenget, som en annen robotgressklipper, og samler opp plast.
– De er ikke så enkelt som man skulle tro. Her skal roboten forholde seg til kanter som også flytter på seg. Vi
kan ikke spenne ut en tråd som viser hva den skal holde
seg unna, slik vi gjør med robotgressklippere. I Sandefjord havn venter Karl Oskar Jørgensen allerede på roboten.
Men det stopper ikke med det. Øyenes medarbeider
var blant de første som fikk se prototypen av en variant

som plukker plast, sykler og annet avfall på sjøbunnen.
Prototypen er å se på det store bildet som følger denne artikkelen. Den er stor og kostbar. Derfor regner
Trond Lindheim med at den blir sendt fra havn til havn.
Men først skal den prøves ut i Oslo og andre havner, slik
støvsugeren og roboten er blitt utprøvd i Sandefjord,
Bergen og Oslo.
Lindheims firma heter SpillTech og holder til i moderne, men beskjedne, lokaler på Borgeskogen. Der har han
tre medarbeidere. Marinbiologen Bård Haug fra Tønsberg, som er salgsansvarlig, og sikter høyt i det store utland. Og ikke mist to nøttlendinger, elektroingeniøren
Steinar Kalvøy fra Småvik og produktdesigningeniør
Phillip Varpe fra Herstad.

Pandemien forsinker
Produktutviklingen foregår på Borgeskogen, men produksjonen av utstyret for plastinnsamling og annen
opprydding skjer hos underleverandører.
Prototypen som henter avfall på sjøbunnen, er nettopp kommet fra en produsent på Hitra. Det nokså solide
beistet er transportert på noe som ser ut som en litt kraftig båthenger. Den tilhengeren skal også brukes til å
transportere søppelsamleren fra havn til havn.
Hvordan står det så til med neste prosjekt hos plastog søppeljegerne på Borgeskogen?
– Det dreier seg alltid om å bli ferdig med prosjektet vi
er midt oppe i. Vi er etter skjemaet for det vi skal. Utviklingsprosjekter tar gjerne mer tid enn man skulle ønske, sier Lindheim. Han legger til at det er mange detaljer og spøkelser og ikke så enkelt som man skulle ønske.
– Under pandemien er det heller ikke så lett som ellers
å få tak i de delene vi trenger. Det er generelt plundrete
varelevering om dagen, og vi venter på mye. Nå gjelder
det å få løsningene fra SpillTech ut i verden.

Innovasjon Norge med på laget
– Bård Haug arbeider med eksportdelen. Vi er inne i en
spennende periode hvor vi samarbeider med Innovasjon Norge, forteller Lindheim. Han er svært fornøyd
med at prosjektene har fått støtte fra Innovasjon Norge,
Forskningsrådet, Handelens Miljøfond, Bergen kommune og Oslo kommune.
Nylig mottok Trond Lindheim plaketten som viser at
SpillTech er Miljøfyrtårn. Den ble overlevert av Sandefjords ordfører, Bjørn Ole Gleditsch. Lindheim mener
det er en selvfølge at en bedrift som SpillTech er Miljøfyrtårn.
Etter oppvekst og skolegang på Nøtterøy, tok Trond
Lindheim Horten ingeniørhøgskole. Senere har han arbeidet hos TeknoTherm, Elkem Technology, Norgear,
Norclean og H. Henriksen. Nå er det SpillTech for alle
pengene.
Med kone, som også er fra Nøtterøy og to barn, er han
bosatt i Stokke. Men han sier at han fortsatt omtaler
Nøtterøy som hjemme.

