
PG-AQUA POD

Et lokalt produkt for å løse et globalt problem 



FN har beskrevet marin plastforsøpling som det raskest 

voksende miljøproblemet i verden 

80%

kommer fra

aktiviteter på land

Mellom 4,8 og 12,7  

million tonn

plastavfall ender  i

havet hvert år

Over tid synker

94% ned på

havbunnen

Hvis vi skal løse problemet må vi iverksette tiltak for å hindre og redusere  tilsiget  av plast i havet 

Kilder: WWF / UNEP / SALT Lofoten / Avfall Norge

PROBLEMET



“The chokepoint”

Vårt fokus

Det mest effektive er å utvikle systemer for å rense opp

plasten nær land, før det flyter ut i havet

Forbrukere

Industrien

Transport

Annen næringsvirksomhet

Finnes over alt 

Mange kanaler

S,må kvanta

Begrensede område

Eksisterende infrastruktur

Store kvanta

Kilder til plastavfall

For tidlig

Kanaler, elver og elvemunninger, 

havner og småbåthavner, andre 

områder i vannkanten med 

menneskelig aktivitet

Endepunktet

For sent

Det åpne havet

Marine økosystemer

VÅRT FOKUS
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PG-AQUA POD

• Kapasitet - ca 700 liter plastavfall

• Lavt effektforbruk 

• Industriell kvalitet 

• Intervallstyring

• Fanger partikler større enn 2mm



PG-AQUA POD

• Kan monteres inn i eksisterende bryggeanlegg

• Typisk bryggestørrelse - 2,4 x 6 m

• Enkel utskifting av nett 

• Varsling - SMS og webkamera

• Tilkobling - 230VAC/50hz 

• Lite vedlikehold



ET VOKSENDE MARKED

Fem år fra nå vil alle 
områder i vannkanten med 

menneskelig aktivitet ha 
aktive rensesystemer eller 

oppleve et sterkt press for å 
innstallere slike systemer

Krav om grønne løsninger 
og rene vannmiljøer fra et 
stadig mer miljøbevisst 
publikum vill spille en 

avgjørende rolle. 

Rene vannmiljøer og 
bærekraftige løsninger er i 

ferd med å bli et 
konkurransemessig fortrinn 

innenfor stadig flere 
forretningsområder

PG Aqua Pod er et nytt 
og attraktivt 

kvalitetsprodukt som 
møter et behov i et 

voksende marked over 
hele verden

Byer og kommunesektoren 

Havner

Marinaer 

Yacht-klubber 

Hotell og reiseliv

Byfornyelsesområder i vannkanten 

Kundegrupper:



ET VOKSENDE MARKED



ET VOKSENDE MARKED



VERDIFORSLAG

• Fjerner skjemmende og skadelig plastavfall 

• Skaper rene vannoverflater og sunnere marine habitater

• Forsterker Drammens miljøprofil

• Støtter innovasjon og grønn verdiskapning

• Skaper nye grønne arbeidsplasser lokalt

• Økt bevisstgjøring og engasjement blant byens innbyggere

• Fremmer FNs bærekraftsmål

Ta en lederrolle i utviklingen av et marint avfallssystem for å redusere og

forhindre marin plastforurensning



MULIGE SAMARBEIDSPARTNERE



Takk for 

oppmerksomheten  

per@cleanseasolutions.no

948 03 288

Follow us on

PG Aqua Flow bidrar til å redusere plastforsøpling 

og styrke havets bærekraft

PG Aqua Pod bidrar til å forbedre vannkvaliteten og 

vannressursenes bærekraft

carl.engelstad@pg-flowsolutions.com

988 74 502


