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STRUKTURPLAST 2016 TROR PÅ DOBLING INNEN 2020

Jobber for
mer plast
i sjøen
MR. PLAST: – I gode tider

tjente oljebransjen penger,
og da var det ikke behov for
å tenke på kostnadene, sier
Frode Lindvik, daglig leder i
Strukturplast. FOTO: ANDERS HORNTVEDT

INDUSTRI: Plastavfall i sjøen er noe regjeringen jobber for å

bekjempe. For Frode Lindvik er plast til sjøs en kilde til vekst.
ANDERS HORNTVEDT
ANDERS.HORNTVEDT@FINANSAVISEN.NO

Strukturplasts
omsetning
og resultatmargin
Strukturplasts omsetning
og resultatmargin

SANDANE, SOGN OG FJORDANE: 40 mill. kr
36 %
«Hvor har det vært brukt før?».
– Det er det vanligste svaret vi 30
Omsetning
27
får fra en skeptisk kunde. Oljebransjen er veldig konservativ når 20
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det gjelder materialvalg, så det er
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liten vilje til å teste ut nye ting,
sier Frode Lindvik, daglig leder i
0
0
Strukturplast.
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merkenavnet på plastmaterialet bedriften lager komponentene sine i. av togplogene på Flytoget, badeStrukturplast		
Kanalen har to abonnenter, og romsinnredning, handicap-utstyr,
toppvideoen «Strekktest Norselast armlener og håndtak til busser og
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kause 40 mm 26,5 tonn» har rundt båter, skumfylling av vinduskarDriftsinntekter
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250 visninger.
mer og verandaelementer, samt
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Både denne og de andre video- deler til øvingsdukken Anna for
Resultat før skatt
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ene viser propellkapLaerdal Medical.
Årsresultat
1,7
per, fendere, bryggeB e d r i f ten ha r
Jeg føler på
spesiali- Eiere: Torbjørn Gisle Olseth (50%),
pullerter og annet
faren for at imidlertid
sert seg på kompo- Roy El Sayed (50%). 		
skips- og bryggemanenter som krever
teriell som får juling plast får et miljøav gravemaskiner og fiendtlig stempel
lang levetid i fuktige erstattet propellkapper i bronse og
vinsjer.
utemiljøer, som sub- laget beskyttelse til trosser. Det er
Frode Lindvik, daglig leder
Rosinen i pølsa, i Strukturplast
sea/offshore, mari- komponenter som tradisjonelt blir
en julenisse som
tim industri samt laget i syrefast stål, sier Lindvik.
hogger løs med øks på en meter- bygg og anlegg.
– Med redusert vekt er det
høy vegg av plastmateriale, er det
Et viktig mål er å øke innenfor mulig å lage større konstruksjoikke flere enn rundt 80 som har subsea og offshore. Beskyttelse av ner enn tidligere, og dermed kan
sett.
rørskjøter, kabelklemmer og mat- bransjen få tilgang til områder
Men det tror Lindvik vil foran- ter for boredekk er noen av pro- den så langt ikke har kunnet opedre seg.
duktområdene Lindvik gjerne vil rere i, sier Lindvik.
inn på.
Han oppgir at omsetningen var
Vil inn på offshore
– De siste 10 årene har vi brukt på 38 millioner kroner i 2016, og
– I gode tider tjente oljebransjen rundt 50 millioner kroner på ut- driftsresultatet var på 2 millioner.
penger, og da var det ikke behov vikling av materialer og prosesser Bedriften har 20 ansatte.
for å tenke på kostnadene. Vi mer- med tanke på offshore-bransjen.
ker at det har forandret seg, og det Dette er det mest krevende mar- Tror på dobling til 2020
samme gjelder viljen til å teste ut kedet vi har, sier Lindvik.
– Hvilke mørke skyer ser du i honye ting, sier Lindvik.
risonten?
Strukturplast ble startet i 1982 – Mulig å lage større
– Jeg føler på faren for at plast
som en spinoff fra industrimiljøet konstruksjoner
får et miljøfiendtlig stempel, svapå Raufoss, og i 1995 ble bedriften På nettsidene sine skryter Struk- rer Lindvik.
I februar fant forskere fra Uniflyttet til Sandane, som ligger mel- turplast av å være den foretrukne
lom Stryn og Førde.
samarbeidspartneren for flere glo- versitet i Bergen en syk gåsenebbI dag selger bedriften kompo- bale aktører.
hval med 30 plastposer i magen.
nenter i polyuretan til en mengde
– Norselast tåler for eksempel Den historien gikk verden rundt,
forskjellige sektorer og bruks- sandblåsing mye bedre enn det og i februar annonserte Regjeområder: Overflatebehandling metallkomponenter gjør. Vi har ringen 35 millioner kroner til

BAD SANTA VS. PLASTVEGG: Men foreløpig ikke flere enn rundt 80 visninger.


rydding langs kysten.
Lindvik ser problemet med
plastposer og -flasker som flyter
rundt i havet, men han er uenig i
et sentralt premiss.

FOTO: STRUKTURPLAST

– I den offentlige debatten er
det nå blitt negativt at et materiale varer lenge.
– Det er jeg helt uenig i. Det er
negativt hvis den havner feil sted.

