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Idé beskrivning 

Vår idé är en robot skapad i syfte att på ett miljövänligt sätt få bort plaster och mikroplaster 

från världens hav. Vår robot ska kunna upptäcka stora mängder plast med hjälp av scanners 

placerade runt om roboten. Dessa ska även kunna upptäcka andra objekt som kommer i 

vägen för dess framfart, så att den snabbt kan svänga till ett annat håll och därigenom 

undvika olika typer av hinder/skador.  

Den ska både kunna samla in plaster under ytan och på ytan. När kraften är slut i roboten 

ska den åka upp till ytan och då passa på att återhämta energi med hjälp av solceller. Dessa 

finns placerade på robotens ovansida. När den sedan är fulladdad har den återigen möjlighet 

att arbeta under ytan. 

Roboten har en slags sluss på framsidan som släpper igenom vatten för att på så sätt kunna 

filtrera detta genom olika galler och även finare filter för att även kunna skilja ut de mindre 

mikroplasterna. 

Plasten som separeras samlas sedan i en förvaringsdel som finns inuti roboten, när denna 

del är full uppsöks en speciell station där en tömning sker. 

 

 

Målgruppsanalys  

Vår uppfinning riktar sig mot nuvarande generationer av människor samt alla andra levande 

organismer som påverkas av föroreningar i världshaven. Även framtida generationer 

kommer gynnas, detta eftersom vår robot ska rena havet på plast/mikroplast.  Denna 

process kommer att ta långtid och resultaten kommer visa sig ju längre tid som roboten kan 

arbeta. 

 

Design och tekniska lösningar  

Vi har tänkt att utforma vår robot som ett rätblock, längden kommer vara 21 meter, 4 meter 

hög och 8 meter bred. Den kommer ha scanners placerade över stora delar av roboten, som 

ska kunna identifiera olika typer av plaster samt även kunna bidra till att undvika andra typer 

av objekt. Roboten kommer att drivas av solpaneler placerade på ovansidan av roboten. 

Dessa kommer i sin tur vara kopplade till batteri som sedan fördelar ut energin till olika delar 

av roboten. Alla inställningar styrs via ett förprogrammerat data-chip som sänder ut givna 

signaler på rörelsemönster och funktioner. 

Den kommer att ha flera propellrar längst bak som driver den framåt samt mindre inbyggda 

propellrar på sidorna för att kunna styra den. 



 

Framtill kommer roboten att ha en öppning, för att suga in vatten för att sedan samla in 

plaster i olika galler samt mikroplaster i olika filter. Dessa samlas sedan i ett 

förvaringsutrymme inne i roboten.  Baktill på roboten finns det ytterligare en öppning där 

det renade vattnet passerar ut. 

 

Tanken är att när roboten är full med plast ska den uppsöka en sorts flytande ”station” Där 

den kommer att tömma sitt innehåll på plast, för att sedan återgå till sitt arbete igen.  

Dessa stationer töms sedan i sin tur av olika fartyg som enligt ett bestämt schema samlar in 

plasten. All plast som samlats in går sedan direkt till återvinning. 

 

 

Hot och möjligheter 
Stora möjligheter till att verkligen kunna göra en betydande insats i kampen för ett renare 

hav! 

Detta då vår robot på ett effektivt sätt kan samla stora mängder av plast och mikroplaster.  

Svårigheter skulle kunna vara att det kommer att ta tid då haven är mycket stora och 

mängden plast är betydande.  Något annat som är viktigt att ta upp är att det även kommer 

att behövas ett stort antal robotar, för att det verkligen ska bli märkbara resultat. 

Vi ser även en risk med att tex fiskeredskap kommer att kunna bli påverkade. Men vi tänker 

att det endast kommer att vara i en övergångsfas. Då vår tanke är att fiskeindustrin får 

utveckla redskap i andra typer av material. I dagsläget finns det oerhörda mängder av gamla 

material/redskap från fiskeindustrin som flyter runt i haven och även dessa måste bort!  
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Flödesschema 
SVS GREJ on Scratch (mit.edu) 

 

Hot och möjligheter 
Stora möjligheter till att verkligen kunna göra en betydande insats i kampen för ett renare 

hav! 

Detta då vår robot på ett effektivt sätt kan samla stora mängder av plast och mikroplaster.  

Svårigheter skulle kunna vara att det kommer att ta tid då haven är mycket stora och 

mängden plast är betydande.  Något annat som är viktigt att ta upp är att det även kommer 

att behövas ett stort antal robotar, för att det verkligen ska bli märkbara resultat. 

Vi ser även en risk med att tex fiskeredskap kommer att kunna bli påverkade. Men vi tänker 

att det endast kommer att vara i en övergångsfas. Då vår tanke är att fiskeindustrin får 

utveckla redskap i andra typer av material. I dagsläget finns det oerhörda mängder av gamla 

material/redskap från fiskeindustrin som flyter runt i haven och även dessa måste bort!  

 

Loggbok  
30/9  

Vi har idag bestämt oss för att börja arbeta med en robot som har med miljö att göra. 

11/10  

Idag bestämde vi oss för att roboten skulle rena haven från plast. Vi har också sökt på olika 

metaller som vi kan ha på utsidan vår robot. 

13/11  

Vi har haft videomöte med Chalmers och diskuterat lite om vår idé. Vi frågade lite om hur vi 

skulle omvandla vatten till energi och hur vi skulle kunna ladda roboten och dem kom med 

idén att man skulle kunna ha solpaneler på robotens rygg.  

Vi har nu tänkt att roboten inte bara ska åka under vatten utan på ytan också och då 

samtidigt kunna ladda genom solensenergi. 

30/11  

Från början hade vi tänkt att ha en ”robotbläckfisk” men vi insåg att tentaklerna inte hade 

någon funktion så vi bestämde oss för att forma vår robot till ett rätblock istället. 

4/12 

https://scratch.mit.edu/projects/462362277/


Vi håller just nu på att bygga vår prototyp och vi tänkte att den rörliga funktionen skulle vara 

robotens propellrar   

14/12  

Vi har idag tänkt att man ska ha stationer där robotar lämnar av plast som båtar sedan 

kommer och hämtar upp. Vi har också kommit på att man kan ha propellrar på sidorna så att 

det blir lättare för roboten att navigera/svänga.  

Vi har gjort håll bak vid de stora propellrarna som skickar ut det rena vattnet. 

 

16/12 

Vi har idag gjort färdigt allt, spelat in en info-film, tagit bilder och gjort klart rapporten. 



 

 
 

Film: 

https://www.youtube.com/watch?v=R54xmC4Hb

C0 
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