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BlueOcean™ produkter från havsbaserad plast

Enligt FN kommer 11 procent av all 
plastavfall som hamnar i världshaven från 
sjöfartsindustrin. Sammantaget blir det 
svindlande 50 000 TON PLASTAVFALL 
PER ÅR – något vi inte kan bortse från. 
Därför har vi samarbetat med två andra 
danska företag som delar vår övertygelse 
– att något måste göras.

Plastix är ett cleantech återvinningsföretag med 
uppdrag att omvandla gamla fiskenät, rep och hårda 
plastprodukter till grön plast; Havsbaserad plast, som 
de kallar det. 

Letbek är en tillverkare av plastprodukter med ett 
uppdrag att använda plast som en cirkulär resurs. De 
kallar den "återinbillande plast".

Genom att dela med sig av kunskap och kompetens 
har  Plastix, Letbek och Milford kunnat tänja på 
gränserna och börja experimentera med havsbaserad 
plast i våra produkter. 

Alla produkter vi gör i havsbaserad plast bidrar till 
skapandet av "levande städer" och reducerar 
avfallsflödet i våra hav.

Mindre plast i världshaven

https://plastixglobal.com/howwedoit/
https://letbek.com
https://plastixglobal.com/howwedoit/
https://letbek.com
http://www.milford.dk
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BlueOcean™ produkter fra ocean-baseret plastik

I arbetet med att skapa en bättre 
värld måste vi skapa bättre och mer 
hållbara lösningar. Vi kan inte län- 
gre stå och acceptera status quo i 
en byggindustri som står för stora 
mängder koldioxidutsläpp och 
därmed också är en del av klimat-
förändringarna. Om våra städer ska 
kunna utvecklas på ett hållbart sätt 
måste och skall  vi ändra vanor, 
tankesätt och produktionsmetoder. 

Att ta hand om den värld vi lever i har alltid varit 
"andra naturen" för oss. Vi har satt igång med att 
bidra till att skapa "levande städer", och vi strävar 
efter att göra det på ett sätt som är lönsamt för 
oss själva, för våra kunder och för naturen som 
helhet. Därför har vi beslutat att öka 
vårt engagemang för en ny och högre nivå 
genom att fasa ut nyproducerad plast och 
därmed minska miljöavtrycket för våra 
produkter till ett absolut minimum.

Plast är fortfarande ett mycket hållbart material 
som, när det används och behandlas korrekt, kan ha 
en mycket lång livslängd. Därför väljer vi inte 
bort plast, utan ser istället till att göra det bästa 
av det. Genom att introducera nya versioner 
av våra produkter, tillverkade av återvunnen eller 
biologiskt nedbrytbar plast, stöder vi FN:s mål 
för hållbar utveckling. 

I den här broschyren kan du läsa mer om detta 
initiativ och den nya produktlinje som vi har kallat 
BlueOcean™. När vi säger att vi skapar "levande 
städer" är det mer än en slogan – det är ett löfte!

“Att ta hand om den värld vi lever i har alltid varit "andra naturen" för oss. 
När vi säger att vi skapar "levande städer" är det mer än en slogan – det är 
ett löfte!”

– Wyatt Harding, CEO Milford
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Carlsberg Byen, Köpenhamn

Bevattnings-/ventilationsskydd för träd. Kan 
användas med både Ø 60, Ø 80 och Ø 100 mm 
bevattningsrör. 

Tillverkad av havsbaserad plast* 

ANVÄNDNING 

För etablering av underjordisk bevattning och 
ventilering av trädrötter och buskplanteringar i 
stadsområden. Systemet möjliggör effektiv 
bevattning där rötterna är och inte upp i de övre 
jordlagren. Dessutom ges viktig syresättning till 
rötterna. Eftersom bevattningen leds under jord 
minskar avdunstning och vattenspill. 

FÖRDELAR 

• Tillverkad av plast från gamla fiskenät, rep och 
trål från hamnar i Skandinavien och andra 
länder 

• Stödjer Operation Clean Sweep – ett globalt 
samarbete för att skydda världshaven från 
plastavfall 

• Komplett produktlivscykel: Milford erbjuder 
insamling av begagnade eller kasserade skydd 
för återvinning hos våra godkända 
partnerföretag 

• Stöder FN:s mål 12 – Säkerställer hållbar 
konsumtion och produktion samt mål 14 – Livet 
i havet.

BlueOcean™ produkter från havbaserad plast

Produktdata

BlueOcean™ Bevattnings-/ventilationsskydd

PRODUKT

Specifikationer

Varunr. Produktbeskrivning Dimensioner Material

BLVD/D BlueOcean™ bevattningsstop, ø100 mm Användas med ø60, ø80 og ø100 mm bevattningsrör Plast*

* Cirka. 75% havsbaserad plast. Resten är postindustriell plast.

Info.se@milford.dk (+46) 85 250 3880 se.milford.dk
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BlueOcean™ produkter fra ocean-baseret plastik

Specifikationer

Varunr. Produktbeskrivning Dimensioner Material

BLRB300 BlueOcean rotbarriär, 300mm höjd. Tjockl. 1,5mm Rullar på 15m Plast*

Produktdata 

BlueOcean™ rotbarriär

PRODUKT

BlueOcean™ rotbarriär för träd.

Leveras i rullar på 15m.

Tillverkad av havsbaserad  plast*.

ANVÄNDNING

För skydd av belagda miljöer runt såväl enskilda träd 
som grupper av träd. Säkerställer att trädrötterna 
växer i rätt områden. Perfekt för cykelvägar, trottoarer 
och beläggning. 

FÖRDELAR

• Tillverkad av plast från gamla fiskenät, rep 
och trål från hamnar i Skandinavien och 
andraländer 

• Stödjer Operation Clean Sweep – ett globalt 
samarbete för att skydda världshaven från 
plastavfall 

• Komplett produktlivscykel: Milford erbjuder 
insamling av begagnade eller kasserade 
barriärer för återvinning hos våra godkända 
partnerföretag 

• Stöder FN mål 12 – Säkerställer hållbar 
konsumtion och produktion samt mål 14 – 
Livet i havet.

*Ca. 30% ocean-baseret plast. Resten er post-industrielt plast.

BLRB600 BlueOcean rotbarriär, 600mm höjd. TTjock. 1,7mm Rullar på 15m Plast*

– ny produktserie från Milford
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Produktdata

RootSpace™ med BlueOcean™ komponenter

Nästa mål på resan är utvecklingen av 
BlueOcean RootSpace™ – det första 
jordcellssystemet i världen, tillverkat av 
havsbaserad plast. 

Tillsammans med vår partner GreenBlue Urban 
utvecklar vi den teknik som behövs för att 
projektet ska lyckas. 

Är du intresserad av BlueOcean RootSpace™ för 
ditt nästa projekt, vänligen kontakta oss för 
ytterligare information.

Info.se@milford.dk (+46) 85 250 3880 se.milford.dk
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BlueOcean™ produkter fra ocean-baseret plastik – ny produktserie från Milford

Utvärdering av en produkts 
livscykel är en viktig del i 
att göra plast till en cirkulär 
och hållbar resurs 

Vi har alltid arbetat med återvunnen plast, 
men som ett nytt initiativ har vi nu aktivt 
samarbetat med andra innovativa plast-
företag för att hitta nya avfallskällor som vi 
kan ta in i vår produktionslinje.

Idag använder vi post-industriellt avfall, avfall från livs-
medelsproduktion samt kasserade fiskenät och rep. Detta 
förhindrar att avfall hamnar på soptippar eller andra 
deponier och bidrar till att uppnå EU:s mål om en 
återvinningsandel på 50 procent av plast till 2030. 

Alla stadier av produktens livscykel beräknas noggrant 
under produktutvecklingen. Vi gör detta för att säker-
ställa att alla nya produkter – om de inte är biologiskt 
nedbrytbara – kan samlas in, sorteras, återvinnas och 
förberedas för att komma in i en ny livscykel som råvara 
för en ny produkt. 

Vår vision är en komplett cirkulär livscykel där alla Milfords 
produkter är återanvändbara och blir återvunna. Det är ett 
ambitiöst men också nödvändigt mål, eftersom det 
innebär att vi – tillsammans med våra partner och andra 
innovativa företag – kan göra verklig skillnad.
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Fakta om återvunnen plast

Idag återvinns 
31% av all 
plast i Europa.

Men målet som antagits i EU är 
att uppnå:

50% i 2030

För varje kg plast som 
produceras i återvunnen plast 
sparar vi miljön

2,1 kg co2

jämfört med tillverkning av virgin 
plast.

Samtidigt minskar vi mängden plast 
som hamnar i världens hav.
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We create liveable cities where people feel 
happy, healthy and safe




