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Om ZERO
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til å begrense de menneskeskapte klimaendringene. Vårt utgangspunkt 
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har som mål å være en  pådrivere for de utslippsfrie løsningene og  
jobbe for at de realiseres framfor de forurensende.
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Forside: Fossil PVC-plast i ulike farger.  PVC er en av plasttypene som kan 
produseres fullstendig fornybart, med samme egenskaper som de fossile 
typene som brukes i dag. Foto: Valerij Zhugan / sxc.hu

Grafisk utforming: Hans Andreas Starheim
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Forord 
Rapporten Utslippsfri plast er en mulighetsstudie omkring verdens plastproduksjon og klimagassreduk-
sjonstiltak innenfor denne sektoren. Mulighetsstudien er utført av siv. ing. Olav Andreas Opdal, som har 
jobbet i ZERO i fire år, og ing. Mikkel Heiberg Storm, som har en Advanced Diploma in Sustainability fra 
University of Cambridge samt over 30 års erfaring fra norsk og internasjonal plast- og polymerindustri. 
Prosjektet er finansiert av Coca-Cola AS Norge, Borregaard og Tetrapak.

Miljøstiftelsen ZERO jobber med de fleste utslippssektorer i Norge. Med bakgrunn i at også produksjon 
og bruk av plast fører til utslipp av klimagasser, er det interessant å se på om det innenfor denne sektoren 
finnes tiltak til klimagassreduksjon.

Formålet med denne studien er å rette søkelyset mot mulige utslippsreduksjoner i plast og plastproduk-
sjon. Rapporten retter seg i første rekke mot de som ønsker en introduksjon til klimagassreduksjon i plas-
tindustrien, og setter ikke krav til særskilt kunnskap om plast og plastproduksjon fra før. 

Oslo, 26.9.2011

Olav A. Opdal       Mikkel Heiberg Storm
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Definisjoner
Plast
Med plast menes i denne rapporten fossilbasert plast.

Bio-plast
Bio-plast er et ord som beskriver to ting som ikke er det samme. Dette kan skape forvirring. Vi bør derfor 
snakke om henholdsvis biologisk nedbrytbar plast og plast som er basert på biologisk råvare.
Biologisk nedbrytbar plast må ikke nødvendigvis være basert på råvarer som er biologisk av opprinnelse, 
og plast som er laget av bio-masse behøver ikke nødvendigvis være biologisk nedbrytbar.

Begrepene ”bio-nedbrytbar” og ”komposterbar” plast viser altså til denne plastens egenskaper, men ikke 
på hva plasten inneholder. Begrepet ”bio-plast” henspeiler derimot på hva slags råstoff som brukes, i det-
te tilfelle fornybare råstoffer som for eksempel sukker, soya og mais. I markedet finnes nå en rekke ulike 
produkter med ulike egenskaper når det gjelder nedbrytning og med forskjellig grad av innblanding av 
fornybar råvare. Det hersker fortsatt en del usikkerhet og uvitenhet i markedet om begrepene, og ikke 
minst miljøeffekten av de ulike materialene.

Definisjonen for biopolymer er i følge EU et materiale som er biologisk nedbrytbart i henhold til standar-
den EN 13432 (compostable packaging), eller basert på fornybar råvare (Proplast 2011).  I denne standar-
den kan altså også fossilbaserte plaster omtales som biopolymerer, noen av de såkalte bio-plastene er 
dermed bare delvis basert på biologisk råvare og resten er da oftest ikke fornybare polymerer. 

I denne rapporten fokuseres det på bio-baserte polymerer basert på fornybar råvare, heretter omtalt 
som bio-basert plast/polymer. I kapittel 2.4 omtales nedbrytbar plast kort.

Forkortelser
EPS - ekspanderbar polystyren
E-PVC - emulsjons polyvinylklorid
HDPE - high density polyetylen (lavtrykkspolyetylen)
HIPS - high impact polystyren (slagfast polystyren)
LDPE - low density polyetylen (høytrykkspolyetylen)
LLPE - linear low density polyetylen
PA - polyamide 
PE - polyetylen
PET - polyetentreftalat
PLA - polylactic Acid (polymelkesyre)
PMMA - poly(methyl methacrylate)
PP - polypropylen
PS - polystyren
PUR - polyuretan
PVC - polyvinylklorid
S-PVC - suspensjon polyvinylklorid
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Sammendrag
Plast er et stort og viktig bulkmaterial i den moderne verden: Totalt utgjør plast 6 % av verdens forbruk av 
bulkmaterialer, og yter en viktig jobb på mange områder der det foreløpig ikke finnes andre egnede ma-
terialer. Plastbruken i verden har økt drastisk siden andre verdenskrig, og er nå oppe i 230 millioner tonn, 
fortsatt økende. Sju prosent av verdens petroleumsforbruk kan knyttes til plast og plastproduksjon, og 
om lag 1,1 milliarder tonn CO2 slippes årlig ut som følge av plast og plastbruk. Det er omtrent det samme 
som internasjonal skipstransport.

Denne rapporten viser at den teknologiske utviklingen på bio-plast har ført til at bio-plast på kort og 
mellomlang sikt kan bli et viktig klimatiltak. Også materialbruken er viktig om vi skal klare å gjøre sam-
funnet om til et nullutslippssamfunn. Bioplast har et stort potensial, og vi kan benytte de fornybare res-
sursene til å lage den plasten vi trenger, i stedet for å bruke fossil energi. 

Plast deles ofte inn i to hovedgrupper: termoplaster og tremoset/herdeplaster. Av termoplaster finnes 
fem hovedgrupper plaster: polyetylen (PE), polypropylen (PP), polyvinylklorid (PVC), polystyren (PS), po-
lyetylentereftalat (PET). PE, PVC og PP utgjør om lag 60 % av det totale globale polymermarkedet.

Sagt på fagspråket skjer dagens viktigste plastproduksjon ved såkalt cracking av fossile hydrokarboner 
i en steam-cracker til monomerer. Avhengig av hvilken plast man skal produsere, tar man den cracker-
fraksjonen man ønsker og bearbeider den videre til mer komplekse monomerer og polymiserer. 

Det er et stort energiforbruk og store klimagassutslipp knyttet til plastbruk og plastproduksjon. For å 
produsere 1 kg LDPE trengs totalt 77 MJ, og utslippene vil bli om lag 4,49 kg CO2/Kg LDPE.

Av relevante alternativer til fossil produksjon av plast, finnes muligheten med bio-plast. Bio-plast er plast 
laget med biologisk råvare. De aller første plaster som ble fremstilt, var bio-plaster. Celluloseplasten cel-
luloid, som er basert på cellulose, var en av de aller første termoplaster som ble fremstilt. Frem til an-
dre verdenskrig ble det utviklet flere bio-plaster, men de ble etter hvert utkonkurrert av fossilbaserte 
plaster. Oljekrisene på 1970-tallet satte i gang en ny bølge med forskning på og utvikling av bio-plaster, 
som etter en liten pause på 80-tallet på nytt fikk et oppsving etter økende oljepris og økt bevissthet 
rundt global oppvarming. Det finnes nå flere og flere bio-plaster som kan dekke flere og flere plastbehov. 
Verdens totale bio-plastproduksjon er om lag 0,5 millioner tonn, dette utgjør rundt 0,22 % av den totale 
plastproduksjonen. 

Stivelsesbaserte plaster har lenge vært de mest brukte bio-plastene. Totalt utgjør de om lag 75 % av 
bio-polymermarkedet.

Polylactic acid (PLA) har etablert seg som den foreløpig mest utbredte bio-plasten. PLA er laget ved 
fermentering av sukker. PLA er biologisk nedbrytbar, som gjør den lite egnet til mekanisk gjenvinning. 
NatureWorks LLC er den dominerende produsenten av PLA, og produserer 150 000 tonn i året. Det stør-
ste problemet med PLA er begrenset bruksområde: PLA fungerer bra som matemballasje, men motstår 
termisk behandling dårlig. Likevel forventes en økning i bruken av PLA, spesielt innen nisjeområder, som 
matemballasje.  

Polyhydroxy alkanoater (PHA) er en annen viktig bioplast. PHA er en biologisk nedbrytbar lineær polyes-
ter som produseres ved en naturlig gjæring der en gitt bakteriekultur dyrkes på et dertil egnet substrat. 
PHA kan benyttes til emballasje, sprøytestøping, eller som fibre til klær.
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Bio-polyetylen (bio-PE) er fortsatt et ungt produkt, men virker svært lovende. Grunnen til det er at det 
er kjemisk likt fossilbasert PE. Bio-basert PE produseres nå i semi-kommersiell skala i Brasil og India med 
sukkerrør som råstoff, og det er flere planer om fabrikker på gang. Siden PE er en av de viktigste plast-
typene og dekker om lag 29 % av Europas plastforbruk, vil en innfasing av bio-PE potensielt kunne ha et 
stort erstatningspotensial. I tillegg danner PE utgangspunkt for flere ulike plaster. 

Økonomisk kan bio-PE vise seg å være konkurransedyktig. Kalkyler viser at det er en margin mellom rå-
stoffprisen for etanol og salgsprisen for etylen. Antagelser går ut på at bio-PE kan være konkurransedyk-
tig om prisen på råolje holder seg over 45 $ fatet. Gjennomsnittlig oljepris har de siste årene ligget over 
dette nivået.

Bio-PE er et godt klimatiltak: Det er mulig å redusere 3,45 kg CO2 eq/kg polyetylen fra sukkerrør i et 
livsløpsperspektiv. 

I den siste tiden er det også blitt produsert bio-PET-flasker, drevet frem av de store leskedrikkprodusente-
ne. Dette er også en svært lovende teknologi, men den største teknologiske utfordringen er å produsere 
fornybar tereftalat. 

Prosessforbedringer for å redusere klimagassutslipp er også viktig. MTO er en slik prosess som fører til 
lavere spesifikt energiforbruk i steam-crackere.

En annen måte å produsere plast på en mindre belastende måte for klimaet, er å fremstille plast fra CO2. 
Ved hjelp av effektive katalysatorer kan CO2 konverteres til plastmaterialer når den kombineres med vis-
se epoxider. Det norske forskningsinstituttet Norner er en sentral teknologiutvikler på dette området.

For å redusere påvirkningen på miljøet bør også plast gjenvinnes, enten gjennom materialgjenvinning 
eller energigjenvinning. Noen typer bioplast kan være vanskelig å materialgjenvinne, men bio-PE kan 
materialgjenvinnes på samme måte som fossil plast.
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1 Innledning
Denne rapporten vil omhandle klimagassutslipp fra plast og plastproduksjon, og muligheter for å kut-
te disse. Plast brukes i svært mange produkter og er således en viktig del av vårt moderne samfunn. 
Innledningsvis vil det gis en kort introduksjon i temaet plast.

Plast har blitt benyttet i lang tid, også før man forsto oppbyggingen av 
de makromolekylære strukturene til plast. Ordet plast stammer fra det 
greske ordet plastikos, som betyr noe som kan støpes eller formes. Plast 
er et syntetisk stoff som er laget ved polymerisasjon av mindre kjemis-
ke komponenter (monomerer) til velorganiserte makromolekyler.

Før den industrielle revolusjon dominerte bruken av naturlige mate-
rialer for å lage ting som har plastegenskaper, for eksempel forskjel-
lige anvendelser av dyrehorn. Etter den industrielle revolusjon begynte 
moderne produksjon av plast med oppfinnelsen av celluloid i 1870. De 
første plastproduktene basert på ikke-fornybar råvare ble satt i kommersiell produksjon ved inngangen 
til det 20-århundre. Bakelitt fremstilt av fenol og formaldehyd (fenolplast) var den første plasten som ble 
produsert i kommersielle mengder. Bakelitt ble vesentlig brukt i støpte produkter, og vesentlig i elek-
triske apparater. 

En annen tidlig plast er kunsthorn. Eggehvitestoffene i melk (kasein) var råvaren for kunsthorn, som ble 
brukt i knapper. Kaseinet ble felt ut av melken ved bruk av enzymet løype, som kommer fra kalvemager. 
Løype brukes i dag i osteproduksjon. Etter vasking, tørking og maling kunne kunsthornpulveret bløtleg-
ges i vann, tilsettes farge, presses og til slutt herdes med formalin. Disse plastene var altså bioplaster. De 
første fossilbaserte kom på markedet tidlig på 1900-tallet. Sammenlignet med andre mye brukte bulk-
materialer er plast et relativt ungt materiale. Tre har vært i bruk så lenge mennesket har vært på jorden, 
glass har vært brukt i over 5500 år, jern i over 3500 år, papir i over 2000 år, sement i ca. 1800 år, aluminium 
i ca. 120 år, og plast i ca. 60 år. 

1.1 Status for plast og plastbruk i verden og Norge

Bruk av plast i samfunnet kom først i gang 
i stor skala etter andre verdenskrig. Fra 1,5 
millioner tonn produsert plast i 1950 har 
produksjonen nærmest eksplodert, og i 
2009 ble det produsert 230 millioner tonn,  
se  figur 1.

Verdens forbruk av petroleumsprodukter 
er i første rekke knyttet til energiforbruk, 
men det er imidlertid også en del av pe-
troleumen som benyttes til andre kjemiske 
produkter og til råstoffer for plastproduk-
sjon. Ifølge Plastic Europe dreier det seg om 
omtrent 4 % av all petroleum i verden. Se 
figur 2.

Polymerisasjon 
fellesbetegnelse på kjemiske reak-
sjoner og prosesser   der  relativt små 
molekyler (monomerer) reagerer ved 
å binde seg sammen til mye større 
molekyler. De høymolekylære stof-
fene som dannes, kalles polymerer.

(Store norske leksikon 2011d).

Figur 1: Historisk utvikling i produksjon av 
plast i verden (Plastic Europe 2010).



Bakelitt var et av de tidligste industrielle plastproduktene, og ble kjent som ”materialet 
med tusen bruksområder.” Under andre verdenskrig ble denne plasten til og med brukt 
i sivilforsvarshjelmer. Bakelitt ble ofte benyttet i elektroniske produkter, som den gamle 
telefonen på bildet. Foto: Melanie Kuipers, sxc.hu
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I tillegg til dette er det bereg-
net at ytterlige 3 % av verdens 
petroleumsforbruk er knyttet 
til prosessenergi for plastpro-
duksjon. Dette til sammen 
gjør at omlag 7 % av verdens 
petroleumsforbruk kan knyt-
tes til plastproduksjon (Waste 
Online 2006). De totale klima-
gassene av plast og plastpro-
duksjon kan ut fra dette be-
regnes til rundt 1,1 milliarder 
tonn CO2 eq per år (BP 2010). 
Dette tilsvarer omtrent utslip-
pene fra internasjonal sjøtran-
sport (Opdal 2010).

Til sammenligning var Norges andel av hele verdens produksjon av olje og gass i 2009 omlag 3 
% (BP 2010). Det betyr at verdens plastproduksjon bruker mer enn det dobbelte av hele Norges 
petroleumsproduksjon. 

Plast er et av verdens mest brukte bulkmaterialer, og sammenlignet med andre materialer i EU 2009 ut-
gjorde plast 6 % av forbruket. Til sammenligning utgjorde for eksempel sement 25 %, papir/kartong 11 
%, stål ca. 22 %, glass ca. 4 %, tre ca. 10 %, aluminium ca. 1 % og keramiske fliser/murstein ca. 21 % (Shen 
mfl 2009).

I tabellen under er verdens forbruk av plast fordelt på regioner:

Vest-Europa (EU + EFTA) 24 %

Nafta (US, Canada, Mexico) 23 %

Kina 15 %

Resten av Asia 16,5 %

Midt-Østen 8 %

Japan 5,5 %

Latin-Amerika 4 %

CIS (Commonwealth of Independent States) 3 %

Tabell 1: Plastforbruk fordelt på regioner (Plastic Europe 2010).

Europas forbruk av plast fordeler seg slik:

Tyskland 7,5 %

Be-Ne-Lux 4,5 %

Frankrike 3,0 %

Spania 1,5 %

UK 1,5 %

Andre 4,0 %
Tabell 2: Europas forbruk av plast fordelt (Plastic Europe 2010).

Figur 2: Fordeling av verdens petroleumsforbruk 
(Plastic Europe 2010).
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Det norske forbruket av plast, altså plast som bearbeides av norske bedrifter, var i 2009 213 000 tonn 
(Plastic Europe 2010). Dette tallet er ikke dekkende for forbruket av plast i Norge, siden det ikke inklude-
rer forbruket av plast i importerte varer, eller tar hensyn til eksport av plast fra landet. 

Hovedanvendelsene av plast i Europa har i de senere år vært veldig stabile.

Emballasje 40 %

Bygg og anlegg 20 %

Transport 7 %

Elektrisk og elektronisk 6 %

Annet 27 %

Tabell 3: Hovedanvendelsene av plast i Europa (Plastic Europe 2009).

Forbruket av plast per capita globalt sett er 30 kg/person/år. I Vest-Europa er tallet 99 kg/person/år. 
Japan, Vest-Europa og Nord-Amerika har 10 % av jordens befolkning og 50 % av plastforbruket (Plastic 
Europe 2010).

Norge har satt som mål å begrense sine klimagassutslipp slik at den globale middeltemperaturen ikke 
øker med mer enn 2 °C fra førindustriell tid (gitt at andre industriland reduserte tilsvarende). Dersom 
temperaturen stiger mer enn dette, setter en fullstendig nedsmelting av Grønlandsisen inn (Gregory mfl 
2004), og en kollaps i Amazonas’ økosystem vil kunne omgjøre regnskogen til en savanne (Cox mfl 2004). 
Ifølge en norsk studie publisert i tidsskriftet Climatic Change i juni 2007 er sjansen 50% for å unngå glo-
bal oppvarming over 2 °C, forutsatt at globale utslipp av klimagasser kuttes med 80 prosent fra år 2000 
innen 2050 (Berntsen mfl 2007). For å unngå global oppvarming er det essensielt at energi- og material-
bruken legges om på alle områder i samfunnet. 

Plast blir i dag produsert fra fossile råvarer. Når plast basert på fossil råvare brytes ned eller brennes, fri-
gjøres karbon i form av CO2, på samme måte som ved forbrenning av bensin og olje. CO2 er den viktig-
ste klimagassen, og plastbruk bidrar med det til global oppvarming. 

Plaster brukes i svært mange produkter og er således en viktig del av vårt moderne samfunn. Dersom 
plast kan produseres fra fornybare råvarer, vil det kunne gi gode bidrag til reduksjonen av klimagasser. 
Teknologier for dette vil være hovedfokus for denne rapporten.

1.2 Mål og avgrensninger for rapporten

Rapporten Utslippsfri plast har som mål å sette fokus på mulighetene for å redusere utslippene knyttet til 
plast og plastproduksjon. Rapporten er en innledende rapport og mange temaer vil bli behandlet over-
fladisk. I enkelte spesielt lovende teknologier for CO2-reduksjon vil rapporten gå litt dypere inn i mulig-
hetene. Dette gjelder spesielt bio-basert polyetylenproduksjon. Rapporten vil ikke se på bio-nedbrytbar 
plast basert på fossile kilder. Geografisk avgrenses studien for et norsk publikum, med hovedfokus på 
Norge og norsk plastbruk, men det er likevel også et internasjonalt blikk på utslipp og energibruk. 

Strukturen i rapporten er bygd opp slik: Kapittel 1 vil søke å gi en kort innledning på dagens plast samt 
sette rammene for rapporten, kapittel 2 går dypere inn i dagens konvensjonelle plastproduksjon og da-
gens bio-plastproduksjon, kapittel 3 undersøker de mest lovende bio-plastteknologiene for fremtiden, 
kapittel 4 gjennomgår andre teknologier for klimagasskutt innen plast og plastbruk og kapittel 5 ser 
overordnet på det økonomiske grunnlaget for innføring av nye typer bio-plaster.
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2 Dagens plastproduksjon
Dette kapitlet gjennomgår produksjonen av plast i verden i dag, hvilke typer som finnes, og hva de 
benyttes til. I tillegg gjennomgås statistikk for total produksjon, utslipp, og hvor plasten benyttes og 
produseres.

2.1 Plasttyper

Plast deles inn i to hovedtyper: termoplaster og termoset/herdeplaster. 

Termoplast kommer fra termos, som betyr varme og plastikos, som betyr forme. Det vil si at plasten et-
ter oppvarming kan formes til den form man ønsker seg og at det etter nedkjøling beholder formen. 
Termoplaster kan gjenvinnes ved at de igjen oppvarmes og omformes til nye produkter.

Termoset/herdeplast er ofte en tokomponent-plast hvor den ene delen er plasten og den andre en her-
der. Når plasten herder dannes en tredimensjonal molekylstruktur som ikke kan omdannes til nye pro-
dukter etter oppvarming. De kan likevel gjenbrukes på andre måter. Herdeplast utgjør 8-10 % av det 
totale plastmarkedet, men er ikke videre omtalt i denne rapport ettersom det er lite tilgjengelig informa-
sjon om bio-baserte herdeplaster.

Innenfor termoplaster finnes det omlag 20 hovedtyper. Hver variant omtales som en polymer, altså et 
stoff med stor molekylmasse. Av hovedtypene er det fem store “polymerfamilier” som er de viktigste 
plaster. Disse utgjør 75 % av det totale forbruket av plast i Europa: 

•	 Polyeten (PE), som igjen kan deles i high density polyetylen (HDPE), low density polyetylen (LDPE) og 
linear low density polyetylen (LLPE).

•	 Polypropylen (PP).
•	 Polyvinylklorid (PVC), som deles i suspensjons-polyvinylklorid (S-PVC) og emulsjons-polyvinylklorid 

(E-PVC).
•	 Polystyren (PS) som deles i high impact polystyren (HiPS) og ekspanderbar polystyren (EPS).
•	 Polyetentreftalat (PET). Her er det også flere varianter.

Disse hovedtypene danner så 
grunnlaget for en rekke vari-
anter av plaster som er desig-
net for å møte de krav som stil-
les til produktet de skal brukes 
til. 

PE (HDPE, LDPE og LLPE), PVC 
og PP utgjør ca. 60 % av det to-
tale globale polymermarkedet.

Figur 3: Det europeiske plastmarkedet (Plastic Europe 2010).
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2.2 Prosesser

I første steg produseres monomererne 
fra fossile hydrokarboner. Det gjøres i 
en steam-cracker, som har råolje eller 
naturgass som råvare. Monomerer er 
enkle molekyler. Råvarer brytes ned 
ved høy temperatur og trykk, for så å 
kjøles ned hurtig og deretter separe-
res i forskjellige fraksjoner. For noen 
plaster får man monomerern rett fra 
crackeren, og for andre kreves det for-
skjellige videre bearbeidelsestrinn for 
å få de ønskede monomererne. 

Avhengig av hvilken plast man skal produsere, tar man den cracker-fraksjonen man ønsker, bearbeider 
den videre til mer komplekse monomerer, og polymeriserer, eller polymeriserer den fraksjon man får fra 
crackeren direkte.

Basert på statistikk fra 16 euro-
peiske crackere og deres føde er 
fordelingen av det som kommer 
ut av crackerene vist i figur 5. 

Sammensetningen av det som 
kommer ut av crackerens sepa-
rator er avhengig av føden og 
temperaturen i de forskjellige 
prosesstegene. Etylenet og pro-
pylenet, som utgjør i overkant 
av 60 %, brukes hovedsakelig til 
råvare i polymerprosesser, men 
noe går inn som råvare til andre 
kjemiske prosesser. De andre pro-
duktene fra crackeren går inn i 
andre kjemiske prosesser. Etylen 
og propylen tilhører den kjemiske 
“familien“ olefiner. Polyetylen og 
polypropylen har derfor tilnavnet 
polyolefiner. 

PE, HDPE, LDPE, LLDPE og Polypropylen er eksempler på polymerer som er polymerisert direkte fra etyle-
net og propylenet fra crackeren. Disse polymerene er derfor 100 % basert på fossil råvare.

For å produsere monomerern til PVC bearbeides etylenet videre og et hydrogenatom byttes ut med 
et kloridatom. Dette gjør at polymeren er 44 % basert på fossil råvare og 56 % av råvaren kommer fra 
koksalt.

Polyolefinene produseres i gassfase og ved høyt trykk og temperatur og ved hjelp av katalysatorer og an-

Figur 4: Skjematisk fremstilling av en steam-cracker. Med 
cracking menes spalting eller oppsplitting av petroleums-
fraksjoner, dette er en viktig prosess i oljeraffinerier og petro-
kjemisk industri (Store norske leksikon 2011b).

Figur 5: Produktene fra europeiske crackere.



Vinyl. Egentlig er vinyl betegnelsen på alle plaster som inneholder monomerer som kommer fra etenyl. Det er rela-
sjonen mellom etenyl og etanol som har gitt vinylen sitt navn: det kommer fra vinum, som er det latinske navnet på 
vin. Når vi snakker om vinyl i det daglige mener vi som regel PVC (polyvinyl chloride.) I LP-plater ble vinyl først intro-
dusert av RCA Victor i 1931. Men det var først under andre verdenskrig at vinylen for alvor tok over i plateindustrien, 
fordi plater laget av vinyl var mindre skjøre. Derfor tålte de bedre å bli sendt i posten til soldater langt hjemmefra. 
Foto: Ribeirão Preto, sxc.hu.
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dre additiver. PVC produseres i væskefase ved relativt lave temperaturer på ca. 50 °C. I Norge ligger den 
eneste crackeren på Rafnes og eies av Noretyl (eid av INEOS). Her blir gassen som kommer fra Nordsjøen 
prosessert i crackeren, og vi får monomerer med mer, som tidligere nevnt. Disse bearbeides videre eller 
brukes som de er som monomerer. 

Monomerern polymeriseres til polymerer, som ofte er et hvitt pulver. Polymeren må så tilsettes stabili-
satorer, hjelpemidler, fyllstoffer, pigmenter, mykner, med mer. Denne prosessen kalles kompoundering. 
Mengden tilsetningsstoffer som brukes i kompounderingssteget varierer fra under 1 % av polymermeng-
den, til plaster hvor tilsetningsstoffene er mer enn det dobbelte av polymermengden. 

Tilsetningsstoffer kan radikalt endre plastens egenskaper. Helt stive polymerer kan gjøres fleksible 
ved bruk av mykner, og i andre tilfelle kan andre polymerer gjøres stivere ved tilsetning av fyllstoffer. 
Polymerer har vanligvis gode elektriske isolasjonsegenskaper, men kan gjøres elektrisk ledende ved bruk 
av tilsetningsstoffer. Det ferdige plastmaterialet vil så bearbeides ved at det oppvarmes, formes til ønsket 
produkt, og kjøles ned.

2.3 Energiforbruk og klimagassutslipp knyttet til plast

2.3.1 Totale klimagassutslipp fra plast og plastproduksjon
Vi har ikke funnet noen gode tall på totale CO2 utslipp fra produksjon av plast, men industrien har gode 
tall på hvor mye energi som brukes i produksjon av de forskjellige plastene, delt inn i prosessenergi og 
råvare. Energi som råvare er her den oljen/gass som utgjør hydrokarbonkjeden i plasten.

Basert på en slik beregning kan altså CO2-utslippene anslås til omlag 1,1 milliarder tonn CO2-
ekvivalenter. Totalt energiforbruk er her anslått til ca. 19000 PJ, hvor det er tatt utgangspunkt i verdens 
petroleumsforbruk.

Andre kilder, som for eksempel Pilz m.fl. 2010, har sett på utslippene som følge av plast og plastbruk i 
Europa. Her anslås det de totale CO2-utslippene som følge av plastbruk i Europa til 200 millioner tonn i 
2007 (Pilz m.fl. 2010).

2.3.2 Energiforbruk og spesifikke klimagassutslipp til plaster og plastproduksjon
Tallene for energibruken i prosess og råvare er basert på gjennomsnittet for europeiske produsenter.

For å produsere 1 kg: Totalt energibehov (MJ) Prosessenergi (MJ) Råvare (MJ)

Poletylen (HDPE/LDPE) 77 54,5 22,5

Polypropylen (PP) 74 53 21

PVC 57 27 30

Tabell 4: Energiforbruk knyttet til ulike plasttyper (Bousted mfl 2005).

Her kan det gjøres beregninger basert på antagelser. Om vi antar at hele prosessen skjer med utgangs-
punkt i naturgass som energikilde, vil de totale utslippene ved produksjon og sluttbehandling av LDPE 
være omlag 4,49 kg CO2eq/kg LDPE. Dette er nok et lavt anslag, siden både olje og naturgass brukes i 
produksjon av LDPE.
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Til sammenligning angir Plastic Europe at for å produsere 1 kg LDPE slippes omlag 2,13 kg CO2eq ut i 
atmosfæren (Plastic Europe 2010). Merk at dette kun gjelder produksjonsutslipp. Utslipp per energienhet 
vil være 84 g CO2eq/MJ produsert plastikk. 

2.3.3 Andre miljøutfordringer med plastproduksjon
Produksjonen av plast har altså økt kraftig siden andre verdenskrig, og med den forventede befolknings-
utviklingen er det ventet at også plastforbruket vil fortsette å vokse. Det er antatt at verdens plastforbruk 
vil øke fra 180 millioner tonn i år 2000 til 820 millioner tonn i 2050 (Shen mfl 2009). I tillegg til utfordrin-
ger knyttet til klimagassutslipp skaper dette store utfordringer i henhold til avfallshåndtering. Så godt 
som alle syntetiske polymerer er ikke-nedbrytbare. I mange land ender plast opp i avfallsdepoter, plass 
for depoter er begrenset. I tillegg kan slike avfallsdepoter skape lokalmiljøproblemer med jord og vann-
forurensing. For eksempel har det såkalte Great pacific garbage patch, en storstilt akkumulering av ikke-
nedbrytbar plast, skapt store problemer (Shen mfl 2009). 

2.4 Nedbrytbar plast

Bio-plast og nedbrytbar plast er to forskjellige ting. Plastens nedbrytbarhet er avhengig av tilsetnings-
stoffer i plasten. Som regel tilsettes additiver nettopp for å unngå at plasten brytes ned i møte med UV-
stråler. Ønsker man at bæreposene skal brytes raskere ned, kan man derfor fjerne disse tilsetningsstof-
fene, eller tilsette andre additiver som kan stimulere til raskere nedbrytning. 

Når plast brytes ned av mikroorganismer, er den biologisk nedbrytbar. I nedbrytningsprosessen omdan-
nes plasten til vann, CO2 og/eller metan og biomasse. For at et materiale skal være biologisk nedbrytba-
rt, skal nedbrytningen skje i løpet av 6-12 uker, og bio-massen som dannes skal ikke inneholde toksiner. 
Den skal også kunne brukes i jordforbedring (ASTM 2011).

2.4.1 Bruk av biologisk nedbrytbare plaster
Vanligvis brukes plaster fordi de er sterke og langlivede, men man kan klart se områder hvor biologisk 
nedbrytbar plast har en funksjon. Et eksempel er kapsler til medisiner der hensikten er at effekten av 
medisinen skal komme etter hvert og for å få sakte dosering fra en pille som brytes sakte ned i kroppen. 

I landbruket hvor det i perioder av året brukes mye plastfilm, vil en film som brytes ned kunne forenkle 
prosessene. Ved riktig kjemisk design på den biologisk nedbrytbare filmen vil nedbrytningsstoffene som 
dannes kunne hjelpe til, som gjødning.

Noen ganger foreslås det at man skal løse deler av forsøplingsproblemet ved å bruke bæreposer og an-
nen emballasje av biologisk nedbrytbar plast. Dette kan verken ressursmessig eller miljømessig være en 
riktig løsning. Om forholdene for nedbrytningsprosessen ikke er ideelle, vil prosessen kunne ta mange år.

Når det gjelder ulike former for nedbrytbar plast, hersker det i tillegg en viss usikkerhet med henhold til 
andre problemer nedbrytningen kan ha i naturen. Det finnes derfor et stort behov for å undersøke og 
avklare disse forholdene.
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3 Bio-baserte plaster/polymerer
Dette kapitlet gjennomgås de viktigste formene for eksisterende bio-plaster, og viser deres fordeler 
og ulemper. Kapitlet gir først en introduksjon i bio-plast, og en kategorisering av de viktigste gruppe-
ne av bio-plast. Det finnes mange hundre typer bio-plast, og derfor gjennomgås naturligvis ikke alle. 
Rapporten fokuserer derfor på de viktigste typer bio-plast, samt de typene som virker mest lovende på 
lengre sikt.

3.1 Innledning

De aller første plaster som 
ble fremstilt var bio-plaster. 
Celluloid, som er basert på 
cellulose, var en av de første 
termoplaster som ble frem-
stilt. Kommersielt har celluloid 
vært brukt i film og spreng-
stoff siden midten av det 19. 
århundre (ca. 1850-1860). 
Frem til andre verdenskrig var 
det flere bio-basererte plast-
typer som ble syntetisert og 
utviklet, men de fleste ble aldri 
utviklet videre fra forsknings- 
og utviklingsstadiet. Under 
andre verdenskrig var det et 
stort behov for lette materia-
ler til blant annet flyindustrien, 
og dette gjorde at utviklingen 
av plaster skjøt fart. 

Da de første fossilbaserte plastene ble utviklet på tidlig 1900-tall, tok disse over utviklingen innen plast. 
Oljekrisen på 1970-tallet satte igang en ny bølge med interesse for fornybar energi, og innen plastin-
dustrien ble fokuset rettet mot utvikling av bio-baserte plaster. Produksjonen ble likevel ikke økt nevne-
verdig. Utover 80-tallet sank oljeprisen igjen, og bio-baserte plaster falt igjen i bakgrunnen. 2000-tallets 
økning i oljeprisene samt økt bevissthet rundt global oppvarming har på ny fått bio-baserte plaster på 
dagsorden. Dagens produksjonskapasitet for polymerer basert på bare fornybare ressurser er likevel be-
skjeden, under 0.5 millioner tonn. 

3.2 Produksjon av bioplast

Bio-baserte plaster kan være helt nye plasttyper som utvikles, eller det kan være de plastene vi kjenner i 
dag, hvor den fossile råvaren er byttet ut med en fornybar råvare. I begge tilfeller vil det kunne være tre, 
landbruksavfall, cellulose, stivelse, sukker, vegetabilske oljer, med mer (bio-masse). Det er i tillegg flere 
studier og prosjekter som viser at alt organisk avfall vil kunne brukes i oppbygging av råvarer til plast 
(plastic2plastic, Hydro Polymers). I enkelte av prosessene for å produsere bio-baserte plaster brukes mye 

Figur 6: Oversikt over fornybare og ikke-fornybare plaster (Norner 2011).
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energi. Det er viktig at denne energien/råvaren også kommer 
fra en fornybar kilde, slik at vi holder GHG-utslippene så lave 
som mulig.

Bio-masse, som er råvaren for bio-baserte plaster, er en be-
tydelig ressurs. For å si det med andre ord: plaster består 
hovedsakelig av grunnstoffene karbon og hydrogen i for-
skjellige kombinasjoner. Karbon og hydrogen er blant de 
grunnstoffene det er mest av på jorden. I en rapport utgitt 
av Papir- og fiberinstituttet, ZERO, Norsk bioenergiforening, 
Transportøkonomisk institutt, Bioforsk, KanEnergi, NTNU, 
Sintef, Norsk institutt for skog og landskap, og Universitetet 
for miljø- og biovitenskap anslår 25 TWh som potensialet for 
bio-energi fra norsk bio-masse (PFI m.fl. 2007).

Det som kanskje ikke er så kjent, er at det finnes mye natur-
lige polymerer på jorden. Hovedbestanddelene i trær er cel-
lulose, hemicellulose og lignin, som alle er polymerer. Hår, 
hud og muskler er bygget opp av proteiner, som også er 
polymerer. Hvert enkelt menneske har et DNA-molekyl som 
er unikt, og DNA-molekylet er en polymer. Det vil si det har 
polymerstruktur

Produksjon av bio-basert plast deles gjerne inn i tre hovedkategorier:

•	 Naturlige tilgjengelige polymerer i bio-masse som modifiseres, men som i stor grad er uforandret. 
Av disse er cellulose og stivelsesbaserte polymerer fremtredende. Disse krever ofte store mengder 
tilsetningsstoffer.

•	 Produksjon av bio-baserte monomerer, ved for eksempel gjæring og andre kjemiske prosesser, for så 
å polymerisere disse monomererne. Eksempler som er kommersialiserte er produksjon av etylen fra 
stivelse/sukker (se kapittel 3.6), eller PLA, polylactic acid (se kapittel 3.4).  

•	 Produksjon av naturlige polymerer i mikroorganismer skjer ofte ved bruk av genetisk modifiserte 
organismer, GMO. Polymerisasjon i mikroorganismer kan blant annet produsere PHA, polyhydroxy 
alkanoates (se kapittel 3.5). Prosessene for fremstilling av slike polymerer er kompliserte og ennå 
ikke kommersielle. 

Det som gjerne fremheves som problemene til dagens bio-baserte polymerer, er at de sammenlignet 
med ikke-fornybare ressursbaserte polymerer ikke er like varmeresistente, har kort levetid, brytes ned 
og har dårlige barriereegenskaper, altså slipper stoffer gjennom plasten. De har kostbare og kompliserte 
prosesser, som gir dyre og ikke gode nok produkter.

Ettersom det brukes forholdsvis store ressurser på utvikling av bio-baserte plaster, forbedres egenska-
pene stadig samtidig som at prisene går nedover. Målet med utviklingen har vært å gjøre bio-plast så 
lik som mulig plast basert på fossil råvare. Ettersom det har vært vanskelig å møte alle egenskapene til 
ikke-fornybare plaster, er det ofte noen anvendelsesområder man har valgt å prøve å komme inn på. 
Dette er ofte konsumentprodukter hvor det er mulig å bruke den fornybare ressursen som salgshjelper 
på produktet pakket i bio-plasten. Et av disse områdene er matvareemballasje. 

Bio-plaster kan være en trussel mot materialgjenvinning av annen plast. Bare en liten innblanding 

Bio-basert plast tilvirkes av bio-masse, som er 
en biologisk fornybar råvare. Forskning og bruk 
av bio-basert plast er ofte begrunnet med føl-
gende tre begrunnelser:
•	 Strategisk – redusere bruken av fossil råvare og 

å bruke mer lokal råvare.

•	 Politisk – for at landbruket skal få flere avset-
ningsområder for sine vekster. 

•	 Miljø - redusere utslippet av klimagasser, og da 
særlig CO2.
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kan forstyrre prosessen og ødelegge for egenskapene til sluttproduktet. Dette gjelder nye typer bio-
plast og ikke de prosessene hvor det produseres bio-monomerer som er kjemisk like de fossilt baserte 
monomererne.

3.3 Stivelsespolymerer og deres blandinger

Stivelsesbaserte plaster er den typen plaster som fikk sin renessanse da utviklingen av bio-plaster startet 
opp igjen etter oljekrisen. Stivelse er hovedlageret for hydrokarboner (polysakarider) i planter, og finnes i 
store mengder i poteter, mais, korn, ris og trevirke (Shen mfl 2009).

Stivelsesbaserte plaster har vært ledende på bio-plastmarkedet lenge. Hovedandvendelsene har vært 
emballasje. Totalmarkedet ble i 2007 beregnet til ca. 130 000 tonn (Shen 2011). Den største produsenten 
er Novamont, som er en del av Monsanto-gruppen. Samtidig finnes det mange forholdsvis små produ-
senter som har semi-kommersielle anlegg.

Under OL på Lillehammer ble det i cateringen brukt bestikk og asjetter av stivelsesbasert plast. Det ble 
reklamert med at bestikket og asjettene var spiselige.

Sumitomo i Japan jobber med å utvikle en prosess hvor de kan bruke generelt organisk avfall som brytes 
ned til mindre molekyler, som igjen bygges opp til større molekylstrukturer blant annet til monomerer 
for plast.

Stivelsesbaserte plaster er termoplaster som dannes ved prosessering av naturlig stivelse i både kjemiske 
og mekaniske prosesser. Stivelsesbaserte polymerer er biologisk nedbrytbare, men det brukes ofte store 
mengder tilsetningsstoffer i disse polymerene for å lage plaster og plastprodukter som har de egenska-
pene som sluttproduktene krever.  Ved bruk av tilsetningsstoffer kan plasten gjøres helt stiv som polysty-
ren, eller like fleksibel som polyetylen. 

Den relativt lave prisen på stivelse gjør at disse plastene innen enkelte anvendelser kan konkurrere med 
fossile plaster. 

Det er to hovedtyper polysakkarider som brukes i forskjellige blandinger for å oppnå ønskede egenska-
per. Det er en lineær polysakkarid kalt amylose, og en med sidekjeder, amylopectin. Amylopectin er ho-
vedbastandelen og utgjør ca. 70 % av blandingen. Begge typene har samme råvare i sine monomerer: 
glukose. For å omdanne (polymerisere) monomerern til en polymer, kreves det at 500-2000 monomerer 
kobler seg sammen.

Den råvaren som i dag brukes mest er mais, som ofte er genmodifisert for å gi høyere andel av de øn-
skede typer stivelse. Dette gjøres ikke i Europa, men i USA. De stivelsesbaserte plastene må bearbeides 
til produkter ved en temperatur som er høyere enn den temperaturen hvor plasten brytes ned termisk. 
Disse plastene er også hydrofile, som vil si at de trekker til seg vann på samme måte som tre. Egenvekten 
er også høyere en de konvensjonelle plastene. Dette gir høyere pris per enhet.

De kjemiske og fysiske egenskapene i disse polymerene er ikke gode nok til å kunne erstatte de fossile 
polymerene, så for å bedre egenskapene brukes det til dels store mengder blandingspolymerer og/eller 
tilsetningsstoffer. Mengden tilsetningsstoffer som tilsettes i polymerisasjonsprosessen og som tilsetnin-
ger til plasten kan være opp til 50 %. Store forbedringer kan gjøres, men de fleste tilsetningsstoffene er 
oljebaserte, som gjør at bio-plasten mister mye av fordelen ved å være produsert på fornybar råvare.
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Blandingspolymerer med mye additiver skaper store problemer i gjenvinningsprosesser for andre plaster. 

3.4 PLA  (Poly lactic acid - polymelkesyre)

PLA er en alifatisk termoplastisk polyester som er basert på naturlige forny-
bare råvarer som stivelse fra mais, tapioca og sukkerarter. Med alifatisk menes 
organiske kjemiske forbindelser som inneholder kjeder av karbon. 

PLA er biologisk nedbrytbart ved tilstedeværelse av oksygen, men er dess-
verre lite egnet til mekanisk gjenvinning. Kjemisk gjenvinning er dog mulig 
(se senere kapittel 4.2).

Utviklingen av PLA som bulkmaterial startet i 1994 da Cargill første gang 
produserte PLA. I 1997 startet Cargill og Dow Chemicals et felles utviklings-
prosjekt for å utforske markedet for PLA, og samarbeidet førte til at et joint venture DOW Cargill ble 
oppstartet i 2000 under navnet NatureWorks, og produksjonsanlegget ble startet i 2002. PLA har siden 
oppstarten vokst til å bli den andre mest kommersialiserte bio-baserte plast. PLA har gode egenskaper 
til å erstatte termoplaster, og kan prosesseres med eksisterende plastbearbeidingsmaskiner med mindre 
tilpasninger. Den høye prisen har lenge hindret et fullt markedsgjennombrudd (European Commision, 
JRC 2005). 

3.4.1 Prosessen for 
produksjon av PLA  
Prosessen for å produsere 
melkesyre går via sukker, som 
enten kommer direkte fra suk-
kerarter, eller ved at stivelse 
fra korn, mais eller poteter hy-
drolyseres til sukker. Dagens 
prosesser er vesentlig basert 
på stivelse fra mais. Fremtidige 
prosesser vil trolig være ba-
sert på landbruksavfall og 
celullose.

Produksjon av PLA skjer så ved 
å polymerisere melkesyren. 
Ved direkte polymerisering av 
melkesyre vil det spaltes vann, 
som degraderer og bryter ned 
polymerkjeden.

For å unngå denne prosessfor-
styrelsen er det et mellomsteg 
i prosessen der melkesyren di-
esterifiseres, for så å polymeri-
seres. Også i denne prosessen 

Figur 7: PLA-molekyl 
(European Commision, 
JRC 2005)

Figur 8: Skjematisk fremstilling av prosessen for produksjon 
av PLA fra bio-masse (Shen mfl 2009)



Ettersom PLA både er basert på biologisk råstoff, og i tillegg kan 
være biologisk nedbrytbart, har denne plasten allerede funnet et 
betydelig nisjemarked blant drikkeprodusenter som er opptatt 
av å vise et miljøengasjement. Bilder fra produsentene.
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dannes vann, men her kan det separeres før nedbrytningen skjer. I diesterifiseringsprosessen dannes en 
ring av to melkesyremolekyler, som i polymerisasjonsprosessen åpnes igjen. Prosessen omtales som “ring 
opening polymerisation”. Det brukes en katalysator som styrer prosessen. Ved å bruke melkesyre med 
forskjellige kjemiske strukturer (forskjellig isomer) kan man påvirke PLAs egenskaper (Shen mfl 2009).

3.4.2 Fysiske og kjemiske egenskaper for PLA
PLA har på noen områder like egenskaper som syntetisk termoplastikk (mekanisk styrke, elastisk gjen-
oppretting). På andre områder er den mer lik de andre bio-baserte plastene. For å komme nærmere 
egenskapene til fossilt baserte polymerer, brukes til dels store mengder tilsetningsstoffer. Disse er ofte 
ikke bio-baserte eller biologisk nedbrytbare. 

Ettersom PLA produseres fra melkesyre med forskjellige isometri, finnes det forskjellige typer PLA. PLA 
fra L-isomere av melkesyre har en delvis krystallinsk struktur, med en krystalinitet på ca. 37 %, og en gas-
somvandlingstemperatur på ca. 60 -65 °C. Smeltepunktet er ca. 175 °C og strekkfasthet (strekkfasthet er 
et stoffs evne til å motstå deformasjon) på 2,7 – 16 G Pa. Smeltepunktet på ca. 175 °C er høyere enn den 
temperaturen hvor polymeren bryter ned termisk, så bearbeidingen av PLA krever termostabilisatorer.

Noen av de mekaniske egenskapene til PLA kan sammenlignes med PET, polyetylentereftalat, men har 
mye lavere brukstemperatur. Ved å blande PLA-typer med forskjellig kjemisk struktur og andre additiver, 
vil krystalliniteten kunne økes. Dette vil kunne forbedre de fysiske og kjemiske egenskapene for PLA, 
men vil også redusere de biologisk nedbrytbare egenskapene til polymeren. Noen av PLA-isomerene er 
transparente (D-PLA).

3.4.3 Anvendelse av PLA
70 % av dagens PLA benyttes til emballasje. Varianter av PLA 
har også mange andre anvendelser, som i tekstiler, i kjøk-
kenredskaper som kan brukes i mikrobølgeovner og hot fill-
emballasje. De kan komme svært nær opp til egenskapene til 
avanserte ABS-plaster. 

De stedene hvor PLA brukes i dag er ofte innen anvendel-
ser hvor bruken gir en økt markedsføringsgevinst av pro-
duktene ved å reklamere for miljø- og klimabevisstheten. 
Polymerene er dyrere enn fossile alternativer i dag grunnet 
de begrensede produksjonsvolumene, forskjell i råstoffpris 
og at energiforbruket ved prosessene vi kjenner i dag er høyt. 
Anvendelsesområdene for PLA er i dag begrenset siden de 
ikke møter alle egenskapene til fossilbaserte plaster, samt at 
anvendelsene som kan erstattes er forholdsvis små. 

En av begrensningene for markedsutviklingen for PLA er man-
gelen på gode funksjonelle additiver. Selv om polymerisa-
sjonsprosessen er forholdsvis godt utviklet, er de additivene 
som vil gi PLA så gode egenskaper at de kan erstatte fossilba-
serte polymerer foreløpig ikke tilgjengelige. Det brukes i dag 
store ressurser innen både prosess- og produktutviklingen av 
PLA-er, så man forventer en økning av bruk av PLA i fremtiden, 
vesentlig innen nisjeområder. 

Lego er et av mange produkter som lages av 
ABS-plast. I Store norske leksikon beskrives 
ABS-plast slik: 
Plasttype som særlig utmerker seg ved sin meget 
høye slagfasthet og gode overflatefinish. Plasten 
brukes derfor til deler i tekniske apparater, biler, te-
lefoner, støvsugere m.m. ABS-plast består av termo-
plastiske  akrylonitril-butadien-styren kopolymerer 
(symbol ABS), der akrylnitril- og butadienrike gum-
mielastiske polymerpartikler er fordelt i en grunn-
substans av stivt polystyren. ABS-plast betegnes der-
for som «slagfast polystyren»(Store norske leksikon 
2011a. Foto fra LEGO.) 
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PLA har i fremtiden potensial til delvis å kunne erstatte plasttypene PMMA (polymethyl methacrylate), PA 
(polyamide) og PET. Det må imidlertid til store tilsetninger for at dette skal kunne skje. Når man blander 
forskjellige isomerer og bruker blant annet plaster som tilsetninger blir resultatet likere og likere petro-
kjemisk basert plast og det blir mindre biologisk råvare. Man mister også den egenskapen at plasten er 
biologisk nedbrytbar, hvilket imidlertid ikke er ensidig negativt.

3.4.4 Produksjon av PLA idag
NatureWorks LLC (eid av Cargill, se kapittel 3.3) har i mange år vært den største produsenten av PLA, og 
har en produksjonskapasitet på 150 000 tonn per år. Etter hvert har andre selskap også begynt å få opp 
betydelig produksjonskapasitet. Selskapet PURAC, som har spesialisert seg på å produsere melkesyre, 
har en fabrikk som produserer 100 000 tonn i året beregnet for det industrielle markedet og PLA. Det 
finnes i tillegg mange små produsenter med ulike produkter beregnet for ulike markeder (Shen 2009).  

3.4.5 Gjenvinning av PLA
PLA er en blanding av flere isomerer, samt at det brukes mange additiver i polymeren. Dette gjør meka-
nisk gjenvinning av PLA vanskelig, eller nær opptil umulig. Kjemisk gjenvinning hvor PLA termisk brytes 
ned til melkesyre som oppkonsentreres, så den igjen kan brukes som råvare i kjemiske prosesser, også 
som råvare til ny PLA, er mulig.  

3.5 PHA – Polyhydroxyalkanoater

PHA er en biologisk nedbrytbar gruppe lineær polyester som produ-
seres ved en naturlig gjæring hvor en gitt bakteriekultur dyrkes på 
et dertil egnet substrat. Sukkerarter og fettsyrer er de mest brukte 
substratene.

I disse prosessene kan man kombinere over 150 forskjellige mono-
merer, slik at det kan produseres forskjellige stoffer med svært ulike 
egenskaper. Alle PHA-bio-plastene fra slike monomerer er biologisk 
nedbrytbare.

 Det kan produseres termoplaster og elastomerer med smeltepunkt som varierer mellom 40 °C og 180 °C.

PHAs mekaniske og biologiske egenskapene kan påvirkes ved at man blander forskjellige typer PHA, be-
arbeider polymerens overflate, eller blander inn andre polymerer, enzymer eller uorganiske stoffer. 

3.5.1 Bio-syntesen
For å produsere PHA tar man en gitt bakterie og dyrker den på et egnet substrat. Når populasjonen er 
stor nok, endrer man føden slik at bakteriene produserer den PHA man ønsker. Når man dyrker mikrobio-
logisk PHA kan man påvirke typen PHA som dannes ved å endre føden i prosessen. 

I bakterienes celler dannes små ”granulater” av polyester. Egenskapene for den polyesteren som dannes 
er avhengig av den bakteriologiske stammen som brukes og under hvilke fysiske forhold de er dyrket. 
Bruk av forskjellige typer enzymer vil også påvirke prosessen.

Ettersom dette er en levende organisme som påvirkes av små endringer i prosessforholdene, er det svært 

Figur 9: PHA-molekyl (Shen mfl 2009)
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viktig at disse prosessene gjøres under strengt kontrollerte fysiske betingelser. En grads temperaturend-
ring under prosessen vil gi et helt annet resultat enn det ønskede.

Mengden PHA som produseres kan være opp til 80 % av den levende kulturens tørrvekt.

Det største problemet er at det er vanskelig å styre prosessen. Endring i temperatur eller andre parame-
tere påvirker bakteriene til å produsere andre polymerer eller andre produkter enn PHA. PHA krever også 
i de fleste tilfeller store mengder additiver slik at de ikke lengre er bio-polymerer. 

3.5.2 Industriell produksjon (PHA)
I industrielle prosesser av PHA optimaliseres den bakterielle prosessen ved at sukker og glukose tilset-
tes i føden, og deretter ekstraheres og oppgraderes polyesteren som er dannet i den bakteriologiske 
prosessen.

På 80-tallet utviklet ICI i England en PHA co-polymervariant som ble produsert i semi-kommersiell skala 
og solgt i markedet under handelsnavnet Bipol. To store amerikanske bedrifter, Monsanto og Metabolix, 
har videreutviklet Bipol til andre produkter, vesentlig brukt som emballasje.

Substratet som er brukt i den bakteriologiske prosessen for de kommersielt tilgjengelige PHA er sukker-
arter, fettsyrer og glyserin. Glyserin kan da komme fra produksjon av bio-diesel.

3.5.3 Materialegenskaper
Som nevnt tidligere, kan PHA produseres i et utall av varianter. Her har vi valgt å beskrive egenskapene til 
noen av de semi-kommersielle PHA som er tilgjengelige.
•	 Produktenes hardhet og elastisitet er avhengig av hvilke typer PHA og tilsetninger som brukes.
•	 PHA er termoplastisk og kan bearbeides på konvensjonelle plastbearbeidingsmaskiner.
•	 De fleste typer PHA er relativt UV-stabile og tåler UV-lys, i motsetning til de fleste andre typer bio-

plast, som for ekempels melkesyrebaserte PLA.
•	 De fleste bio-plaster har et høyt vannopptak, men PHA utmerker seg ved et lavt vannopptak.
•	 Krystalliniteten i PHA kan variere fra bare noen få prosent til over 70, igjen avhengig av prosessfor-

hold, bakteriekultur og tilsetningsstoffer som brukes.

3.5.4 Anvendelser
PHA brukes i dag i hovedssak til sprøytestøping, ekstrudering, eller som papirbelegg. Sprøytestøpte pro-
dukter kan være for eksempel bestikk, bokser, vesker, tannbørster, etc. PHA kan også gjøres om til fibre 
og være utgangspunkt for tepper, tanntråd og sigarettfiltre (Shen 2009).

3.6 Bio-basert polyetylen (PE)

Bio-basert polyetylen (PE) kan produseres fra bio-basert etylen og det gjøres i semi-kommersiell skala i 
Brasil og India. Etylen er hovedråvare for to av de store plasttypene: PE og PVC. De produseres i dag ved 
at naturgass crackes i store petrokjemiske anlegg, som på Rafnes i Grenland.
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3.6.1 Produksjon av 
bio-basert PE
Industrielt produsert bio-
etylen produseres fra eta-
nol gjennom en kjemisk 
dehydrer ingsprosess . 
Bio-etanol produseres på 
vanlig måte fra en bio-
logisk ressurs ved hjelp 
av en gjæringsprosess, 
fermentering. Råvarer 
kan være mais, hvete el-
ler sukkerrør. Etylenen 
kan så polymeriseres el-
ler gå inn i videre proses-
sering til mer avanserte 
monomerer (Shen 2011). 
På denne måten kan bio-
basert polyetylen tilvirkes 
til et ferdig produkt som 
er kjemisk likt det fossile 
produktet, og som kvali-
tetsmessig har de samme 
egenskapene som fossil-
basert polyetylen.

Produksjon av bio-basert polyetylen er ingen ny oppfinnelse. Helt tilbake til 70-tallet produserte India 
små mengder etylen fra etanol for å produsere PE, PVC og styren. På 80-tallet produserte brasilianske 
småprodusenter omlag 150 kt etylen fra bio-etanol hvert år, som ble brukt til PE og PVC. På grunn av 
lave oljepriser på begynnelsen av 90-tallet ble subsidiene til bio-basert etylen stoppet. Med bakgrunn 
i den siste tidens økte oppmerksomhet rundt global oppvarming og økte oljepriser, har interessen for 
bio-basert etylen økt. I Brasil har selskapet Braskem bygget en fabrikk som skal produsere 200 000 tonn 
bio-basert etylen (Shen 2011). Dow-Crystalsev har også planer om å lage en 350 000-tonnfabrikk innen 
2012, og Solvay vil bygge en 60 000-tonnfabrikk innen 2012 (Shen 2011). 

3.6.2 Prosesser for polyetylenproduksjon
Figur 11 viser at det er flere ulike fossile og fornybare ruter til produksjon av etylen, som kan polymeri-
seres videre til polyetylen. Prosessen med naturgass/olje via damp-cracker til etylen er den mest brukte, 
som omtalt i kapittel 2.4. Den fornybare ruten via sukkerrør til etylen er en lovende teknologi, og i denne 
rapporten vil denne ruten utforskes litt nærmere.

Det er i tillegg verdt å merke seg at etylen også kan produseres fra metanol. Metanol kan produseres fra 
fossile kilder, eller fra bio-masse eller -avfall. For å produsere etylen fra metanol brukes en prosess med 
katalysator og membranteknologi.  

Prosessene for å produsere etylen fra bio-masse er altså ulik de petrokjemiske prosessene som brukes for 
å omdanne fossile hydrokarboner til etylen.

Figur 10: Etylen som et kjemisk byggematerial (Shen 2011).
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Sukkerørsprosessen for å produsere polyetylen er en prosess der stort sett all energi som benyttes er for-
nybar. Dette forutsetter at biprodukter fra prosessen som for eksempel bagassen (planterestene) benyt-
tes som energi inn i prosessen. Energibruken i produksjonen har som resultat ikke særlig betydning for 
klimagassregnskapet (EUCAR mfl 2007). I en rapport ZERO publiserte i 2009, Bærekraftig biodrivstoff, slås 
det fast at bio-etanol laget av sukkerrør er det bio-drivstoff som per i dag har det beste klimagassregn-
skapet av kommersielle bio-drivstoff (Halsør & Liebe 2010).

Bio-etanol kan også fremstilles av skogsavfall og annen bio-masse. Her er det et stort potensial, og flere 
prosesser er under utvikling.

Det totale klimagassregnskapet og besparingspotensialet varierer på bakgrunn av hva polyetylenet be-
nyttes til og hvor den benyttes, samt hvilken spesifikk prosess som er brukt. 

Ifølge Plastic Europe er det sukkerrørsbasert etylen som har størst potensial for reduksjon av klimagass-
utslipp. I følge en rapport bestilt av selskapet i 2007 er det et potensial for å redusere 3,45 kg CO2eq/kg 
polyetylen fra sukkerrør (Baitz mfl 2007). Dette gjelder for polyetylenet gjennom hele livsløpet.

De totale klimagassene av plast og plastproduksjon er som angitt i innledningen i området 1,1 milliarder 
tonn CO2eq per år (BP 2010).

3.6.3 Erstatningspotensial for bio-PE
Bio-PE har eksakt de samme tekniske egenskaper som fossilbasert PE, og kan derfor fullt ut erstatte fos-
sil-PE der det benyttes. Siden PE, PP og PVC danner grunnlaget for omtrent 70 % av verdens plastproduk-
sjon, snakker vi om et betydelig potensial for bio-plast. 

Braskem har signalisert at de i første omgang vil tilby bio-basert PE for matemballasje, kosmetikk og 

Figur 11: Prosesser for produksjon av polyetylen.



Coca-Cola var blant de første aktørene på markedet med PET-flasker produsert av 
en blanding av fossilt og biologisk materiale. I 2011 inngikk Coca-Cola også et stra-
tegisk samarbeid med H.J.Heinz Company, som nå også bruker Coca-Colas bio-PET 
PlantBottle i noen av sine produkter. Foto: Coca-Cola Company.
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bildeler. DOW har signalisert at de vil produsere hovedsakelig for matemballasje, og for landbruks- og 
industriapplikasjoner (Shen mfl 2009).

3.6.4 Bio-PE som utgangspunkt for andre typer bio-plast
Etylen er en byggestein for flere plaster, blant annet for PVC og for PET (som omtales nærmere i kapittel 
3.5). PVC, som hovedsakelig benyttes i konstruksjons- og bygningssektoren, fremstilles med omlag 43 % 
etylen og 57 % klor. Bio-etylen kan derfor benyttes og derifra lage et fornybart produkt. Dette forutset-
ter naturligvis at kloren som fremstilles blir fremstilt ved bruk av fornybar energi i elektrolysen. Dette har 
blitt gjort, blant annet av Braskem på 80-tallet. I 2007 annonserte Solvay at de ville starte produksjon av 
60 000 tonn bio-basert etylen hvert år som innsatsfaktor for PVC (Shen mfl 2009).

Braskem leverer bio – PE til stadig flere produkter. Blant annet blir det anslått at plastposer laget med 
bio-PE vil bli tilgjengelig på verdensmarkedet i 2011 (ICIS 2010). Nestle, Tetrapak og Braskem annonserte 
i juli 2011 at de ville begynne å benytte korker laget av bioplast på Nestles melkartonger i Brasil (Tetrapak 
2011).

3.7 Bio-PET

Polyetentreftalat (PET) ble først kommersialisert på 40-tallet. Til å begynne med ble PET stort sett benyt-
tet til syntetiske fibre og i film, men utover 70-tallet ble PET-flaskene introdusert på markedet. Dette mar-
kedet har siden vokst mye, og forsetter stadig å vokse (Shen mfl 2009). Det er på kort sikt mulig å delvis 
erstatte den fossile innsatsfaktoren med en fornybar. På litt lengre sikt kan PET bli 100 % fornybart.

3.7.1 PET-produksjon:
Det er to måter å lage PET på. Den første går ut på en transesterifiseringsreaksjon mellom etylenglykol 
og DMT (dimetyltereftalat) i en polykondensjonsreaksjon. Den andre måten er via en direkte esterifise-
ring av renset tereftaltsyre (PTA) med etylenglykol i en polykondensjonsreaksjon. I begge tilfeller benyt-
tes etylenglykol, som produseres med en direkte oksidasjon av etylen, fulgt av termisk hydrolyse. 

PET formes gjennom sprøytestøping, og siden bio-PET vil være et kjemisk likt produkt, vil dette også 
kunne gjøres for bio-PET (Shen mfl 2009).

3.7.2 Potensial for bio-PET
Det er med andre ord fullt mulig å fremstille fornybar etylen. Derfor er også etylenglykol potensielt for-
nybart. I første omgang kan altså denne delen av PET bli fornybar, men også DMA og PTA, etterhvert.

Status
Det er i dag de store produsentene av leskedrikker som leder an i utviklingen av bio-PET. 

Coca-Cola  
Coca-Cola har i flere år jobbet med å introdusere en flaske laget av biologisk materiale. I 2009 annonserte 
de at de ville begynne med å introdusere flasken gjennom sin drikkevannflaske Dasani i Nord-Amerika. 
Siden har flasken blitt introdusert flere plasser, blant annet i Norge, gjennom flasken som brukes til 
BonAqua. Flasken er en blanding av bio-material og plantematerial, hvor om lag 30 % er bio-material 
(Coca-Cola 2009).
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Nylig kom også nyheten om at Coca-Cola har lansert en flaske laget av opptil 100 % fornybart materiale 
(minimum 96%). Flasken vil i første rekke bli brukt for Odwalla leskedrikk (Coca-Cola 2011). Denne flas-
ken er ikke laget av PET-plast, men av PE.

PepsiCo
PepsiCo har annonsert at de vil ha en pilot for produksjon av fornybar PET innen 2012. Skulle den pro-
duksjonen vise seg å være vellykket, vil PepsiCo deretter starte produksjon i kommersiell skala. Råvarene 
for denne produksjonen vil være bark, gress og avfall (PepsiCo 2011)

Virent
Nylig kom nyheten om at Virent har utviklet teknologi for grønn paraxylene, som kan gi grønn tereftal-
syre.  Dette kan føre til 100 % fornybar PET. Virent har bygget et semi-kommersielt anlegg i Madison, 
Wisconsin, USA, hvor de kan produsere opp til ca. 200 tonn bio-paraxylen (Biofuel Digest 2011).

Avantium
Det er i dag ingen kjente veier til bio-basert tereftalsyre. Siden PepsiCo har vært hemmelighetsfulle om 
hvilken kilde de har og hvilken prosess de benytter, er det mulig de har laget en annen polyester med 
svært like egenskaper som PET.  Avantium har utviklet en prosess for produksjon av FDCA, furan dikar-
boksylsyre, en annen organisk disyre med svært like egenskaper som tereftalsyre.  Polyestere fra ety-
lenglykol og FDCA danner en polyester PEF, polyetylen furan dikarboksylat, som er 100% fornybar og vil 
kunne erstatte PET i flasker.   
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4  Kort gjennomgang av annen teknologi
I tillegg til bio-baserte plaster foregår det i plastindustrien en økende innsats for å redusere klimagassut-
slippene. I dette kapitlet vil noen av disse ulike teknologiene fremheves, i tillegg til en kort gjennomgang 
av energibruk og prosesser for gjenvinning.

4.1 Prosesser for klimagassreduksjoner i plastproduksjon

4.1.1 Redusert energiforbruk
I tillegg til å være et stort potensielt klimaproblem, er høyt energiforbruk også kostbart for plast-
produsentene. Derfor er det stor aktivitet på forskningsområdet for å redusere energiforbruket.  
Den beste måten å redusere energimengden er ved å gjøre prosessoptimaliseringer og/eller 
prosessendringer.

Prosessendringer er kontinuerlige forbedringer som gjøres internt i hvert selskap. Hvert enkelt selskap er 
forsiktige med å gå i detalj om hva de gjør. Dette er områder hvor de kan være bedre enn konkurrentene. 
Derfor er de eksemplene som nevnes her de endringene som er gjort ved den norske crackeren og de 
andre prosessområdene på Rafnes i Bamble. De er alle tidligere identifisert og kjente.

Da Hydro Polymers (nå Ineos AS) for ca. 10 år siden økte volumet på utslippsrøret på en 
av prosesstegene i crackeren, det såkalte adiabatiske volum, reduserte de det spesifik-
ke energiforbruket med ca. 10-15 %. Dette var en investering på noen få millioner kroner. 
I andre deler av anlegget har man også redusert energiforbruket med 10-25 %. Dette er delvis gjort ved 
reduksjon av energibehovet i prosessen, og ved at man har økt kapasiteten i eksisterende anlegg uten å 
øke energibehovet.
 
Når fabrikkene går 100 % uten forstyrrelser, vil energibehovet reduseres. Kunnskap om egne prosesser 
og jevn kontinuerlig føde av høykvalitets råvare er derfor svært viktig for å redusere den spesifikke ener-
gibruken til produktene.
 
Petrokjemiske anlegg har ofte forholdsvis store mengder lavtemperaturvarme (under 100 °C). Det er en 
utfordring å finne gode prosesser og/eller avtagere av denne energien. Oppdrett av fisk har vært testet, 
men ikke blitt noen suksess. Petrokjemianleggene i Norge med denne typen lavenergi ligger dessverre 
ikke til kysten, så mengden rent sjøvann til oppdrettsanleggene har ikke vært tilstrekkelig. Anleggene er 
ofte store og har store mengder høyenergiråvare, nemlig gass, på lager. De er derfor lokalisert langt fra 
store befolkningsområder, slik at bruk av lavenergivarmen ikke kan brukes som fjernvarme.
 
I produksjonen av monomerer er det noen nye prosesser som gir lavere spesifikk energi enn da-
gens crackere, men som har noe høyere investeringskostnader. En av disse er den såkalte MTO-
prosessen, methanol to olefines, som er utviklet av Hydro Polymers og UOP. Prosessen er en ka-
talytisk prosess hvor man binder metanolmolekyler sammen til etylen og propylen. Metanol, 
som her er råvaren, kan komme fra olje, kull eller bio-masse. Ethvert stoff som kan brytes ned til 
syntesegass kan i prinsippet brukes som råvare. I praksis betyr det at dette også kan være et ut-
gangspunkt for en bio-prosess for å lage råvare til bio-polyetylen, bio-PVC og bio-polypropylen. 

4.1.2 Plast fra CO2
En annen måte å produsere plast på en mindre klimabelastende måte, er å lage plast fra CO2. Ved hjelp 
av effektive katalysatorer kan CO2 konverteres til plastmaterialer når den kombineres med visse epoxider 
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En alternerende polymer av CO2 og propylenoxide vil gi en polymer 
som har mer enn 40 vekt % CO2 i seg (Lundquist 2011). Epoxidene 
kan tenkes også å komme fra organisk avfall. Plasten som utvikles 
vil ha en petroleumsavhengighet fra 0% - 60 %, avhengig av råstoff-
kildene til epoxidet. Polymeren som tillages av CO2 har fordelaktige 
egenskaper:

•	 er ensymatisk degraderbar
•	 brenner uten giftige gasser
•	 gir adhesjon til cellulose substrater
•	 er transparent
•	 kan trykkes
•	 er ikke hygroskopisk
•	 har gode barriereegenskaper med hensyn til vann og O2

Plast fra CO2 kan potensielt benyttes til å erstatte PE, PVC og PP i ulike applikasjoner. På lengre sikt vil 
denne teknologien kunne benyttes til mer miljøvennlige polyuretaner, i tillegg til at det er mulig at CO2-
plast kan bidra til å finne en alternativ og mer miljøvennlig produksjon av stive alifatiske polykarbonater 
som kan erstatte dagens aromatiske, der det stilles spørsmålstegn ved en del av de råvarene som inngår 
i denne prosessen.

Det norske selskapet Norner er en sentral teknologiutvikler på dette feltet. Norner har i større forsknings-
prosjekter, blant annet med NFR, som mål å utvikle teknologi, produkter og applikasjoner der CO2 inn-
går som 40 % av råstoffene (Lundquist 2011).

4.2 Gjenvinning

Etter at et plastprodukt har avtjent sitt liv som pro-
dukt og ikke lenger har bruksverdi, må produktet 
behandles som avfall. Det som da er viktig er best 
mulig utnyttelse av ressursen. Produktet har høy 
verdi som råvare til nye produkter eller som energi-
bærer. Produktet kan gjenvinnes, og om det kastes 
i avfallsstrømmen kan det påvirke miljø og klima 
negativt.

De prosesser og det hierarki som det vises til i EUs 
avfallsdirektiv, er i høyeste grad også relevante for 
plastprodukter. Hierakiet gjengis her, men bioba-
serte plast kan være et nytt element som setter 
hierakiet på prøve. Er for eksempel ombruk av bio-
plast bra, mens gjenvinning av bio-plast ikke er 
bedre enn ombruk av normal plast?

1 Avfallsreduksjon:
Tiltak for å minske bruken av plass eller foran-
dre mengden plast som brukes til for eksempel 
emballasje.

Epoksid: Organisk-kjemisk forbindelse, 
inneholder en reaktiv gruppe som består av 
en treleddet ring med to karbonatomer og et 
oksygenatom (Store norske leksikon 2011c)

Figur 12: Avfallshierarkiet (Loop 2011)



Plast er ikke bare plast. Forskjellige plasttyper må derfor merkes med hvilken polymerer 
de er laget av. Ulike typer plast kan ikke uten videre materialgjenvinnes sammen, fordi de 
har helt ulik kjemisk sammensetning og ulike egenskaper. Derfor er det blitt vanlig å bruke 
kjemiske prosesser i gjenvinning, hvor plasten brytes ned i enklere hydrokarboner som en-
ten kan brukes til å lage nye plaster, eller som råvare i annen kjemisk industri.

PET PE-HD PVC PE-LD

PP PS O*
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2 Gjenbruk:
Gjenbruk av plastprodukter gjøres for eksempel ved at flasker til drikkevarer gjenbrukes gjennom for 
eksempel pantesystemer. 

3 Materialgjenvinning:
Materialgjenvinning av plast er en forholdsvis enkel prosess om man har rene plastfraksjoner. Det er to 
utfordringer i plastgjenvinning i Norge. Den ene gjelder all plastgjenvinning og dreier seg om at man må 
skille de forskjellige typene plast. Polyetylen må samles for seg, polystyren for seg, og PVC for seg.

Den andre utfordringen er innsamling og logistikk av plastprodukter. Dette gjelder spesielt i et land som 
Norge. Det brukes forholdsvis lite plast i Norge, og Norge er et land med store avstander, så generelt er 
det slik at innsamling av avfall for gjenvinning kan gi mye transport. I Norge gjenvinnes ca. 25 % av all 
plast (Plastic Europe 2010). 

Prøver gjennomført hos Hydro Polymers AB i Sverige viste at PVC som kabel og rør kunne gjenvinnes 
minst åtte ganger uten at det gikk ut over kvaliteten på produktet. Det samme gjelder de fleste andre 
termoplaster.

På grunn av kompleksiteten i å samle inn rene plastfraksjoner har plastindustrien i Europa og Japan utvi-
klet prosesser for kjemisk gjenvinning av plast. Også plastprodukter som har vært gjenvunnet flere gan-
ger vil kunne tilbakeføres til ny kjemisk råvare. Japanske Sumitomo og tyske SwartzePumpe har slike 
anlegg. Der varmes plastføden opp til mellom 800 og 1000 grader C i en inert atmosfære (uten oksygen). 
Da vil de høymolekylære hydrokarbonene som plasten er bygget opp av brytes ned til kortkjedede hy-
drokarboner som igjen kan brukes som råvare i kjemisk industri.

Energimengden som skal til for å drive disse prosessene vil bruke ca. 25 % av den energimengden som 
de hydrokarbonene som dannes inneholder.

4 Energigjenvinning:
En annen ressursutnytting vil være å ta i bruk plasten som energi. Dette kan gjøres gjennom avfallsfor-
brenningsanlegg med energigjenvinning og røkgassrensing. I et klimaperspektiv utnyttes denne ressur-
sen best om forbrenningsanlegget har CO2-håndtering.

Røkgassrensing er viktig ettersom man tidligere har brukt tungmetaller som pigmenter eller farge og 
stabilisator i enkelte plastprodukter.

5 Deponi:
Nederst i avfallshierakiet finnes deponi. Det er således ingen god løsning for plastprodukter; det er slø-
sing med energi og materialer. Det bør etterstrebes å unngå deponering av plastprodukter.
Plastprodukter som ble produsert for over 30 år siden kan inneholde miljøgifter. Kadmium (Cd) ble brukt 
i enkelte plaster som rødt pigment, organisk bly ble brukt som stabilisator, og kortkjedete ftalater ble 
brukt som mykner. Produkter som inneholder stoffer vi ikke ønsker bør utfases, og de plastprodukter 
som inneholder slike kan enten energigjenvinnes eller prosesseres i pyrolyseanlegg med avgassrensing.  
Ellers bør disse produktene deponeres i et deponi hvor det er membran under avfallet, slik at lakevannet 
fra deponiet kan renses.  Det er noe alle deponi skal ha i henhold til EU-direktivet.
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5 Økonomiske vurderinger
De foregående kapitlene har vist at bio-basert plast er et reelt teknisk alternativ. Spesielt virker bio-ba-
sert polyetylen å være et fullgodt alternativ. Fullskalagjennombrudd for bio-basert plast hviler dermed 
på de økonomiske forutsetningene. I dette kapitlet vil vi se på det økonomiske bildet for bio-basert plast. 
Først vil de generelle driverne for markedet for bio-baserte plaster bli vurdert, og så et blikk på hvilke fak-
torer som i størst grad påvirker lønnsomheten til slik drift. Til slutt vil det sees litt spesifikt på etanolbasert 
polyetylene. 

5.1 Hovedpåvirkninger for bio-baserte plasters marked

EU-kommisjonen utarbeidet i 2005 en 
rapport om det teknisk-økonomiske 
potensialet for bio-baserte plaster. 
Med bakgrunn i kommunikasjon med 
bransjen konkluderer rapporten at de 
viktigste faktorene er: teknisk konkur-
ransemulighet, pris på fossile råvarer 
vs. fornybare, rammevilkår for bio-ba-
serte og fossilbaserte plaster, og mar-
kedets og kundens betalingsvillighet 
for bio-baserte produkter (European 
Commision, JRC 2005).

Av figur 13 ser vi at utviklingen av 
prisen på plastprodukter korrelerer 
med prisen på råolje, om man ser bort 
fra perioden under den andre olje-
krisen fra slutten på 70-tallet. Ifølge 
EU-kommisjonen står råvarekostna-
den for fossil plast for omtrent 17 % 
av den totale produksjonskostnaden 
(European Commision, JRC 2005). 

Figur 13: Prisutvikling på polymerer og råolje 
(European Commision, JRC 2005).

Figur 14: Historisk utvikling på etanol og etylenpris.
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5.2 Økonomi i bio-basert polyetylen 
Prisen for bio-basert polyetylen varierer med råstoffet som brukes. Kostnaden deles inn i råstoffkostna-
der, konversjonskostnader, distribusjonskostnader og inntekt på bi-produkter. 

Produksjon av bio-PE foregår på basis av bio-etanol (sukkerrør eller relaterte produkter), både i produk-
tet og som prosessenergi (bagasse). Produksjonskostnaden til bio-PE blir således svært tett knyttet til 
etanolprisen. Råstoffkostnadene utgjør 55-80 % av den totale prisen på bio-etanol.

Av figur 14 ser vi at det er en forskjell i prisen på LDPE og etanol. Dette kan gjøre produksjon av bio-PE in-
teressant. Det er likevel verdt å være oppmerksom på at det ikke bestandig er en klar korrelasjon mellom 
etanol og etylenprisen, noe som gjør at prisutviklingen og marginene for bio-PE er usikre. 

Tidligere har ikke bio-basert PE blitt regnet for å være konkurransedyktig med fossilbasert PE, men ifølge 
DOW regner de med å kunne ha konkurransedyktig bio-PE om prisen på råolje holder seg over 45$/fatet 
(Shen mfl 2009).
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6 Konklusjon
Plast er et stort og viktig bulkmaterial i den moderne verden. Totalt utgjør plast 6 % av verdens forbruk 
av bulkmaterialer, og yter en viktig jobb på mange områder der det ikke finnes andre egnede materialer. 
Plastbruken i verden har økt drastisk siden andre verdenskrig og er nå oppe i 230 millioner tonn, og øker 
fortsatt. Sju prosent av verdens petroleumsforbruk kan knyttes til plast og plastproduksjon, og om lag 
1,1 milliarder tonn CO2 slippes årlig ut som følge av plast og plastbruk. Det er omtrent det samme som 
internasjonal skipstransport.

Polylactic acid (PLA) har etablert seg som den foreløpig mest utbredte bio-plasten. PLA er lite egnet 
til mekanisk gjenvinning. NatureWorks LLC er den dominerende produsenten av PLA, og produserer 
150 000 tonn i året. Det største problemet med PLA er begrenset bruksområde. PLA fungerer bra som 
matemballasje, men motstår termisk behandling dårlig. Likevel forventes en økning i bruken av PLA, spe-
sielt innen nisjeområder.

Polyhydroxyalkanoater (PHA) er en annen gruppe bio-plast. PHA er biologiske nedbrytbare lineære po-
lyestere som produseres mikrobiologisk der en gitt bakteriekultur dyrkes på et dertil egnet substrat. PHA 
kan benyttes til emballasje, sprøytestøpte produkter, eller som fibre til klær.

Bio-polyetylen (bio–PE) er fortsatt et ungt produkt, men virker svært lovende. Grunnen til dette er at det 
er kjemisk helt likt fossilbasert PE. Bio-basert PE produseres nå i semi-kommersiell skala i Brasil og India, 
og det er flere planer om fabrikker på gang. Siden PE er en av de viktigste plasttypene og dekker om lag 
29 % av Europas plastforbruk, vil en innfasing av bio-PE potensielt kunne ha et stort erstatningspotensial. 
I tillegg danner PE utgangspunkt for flere ulike plaster. 

Økonomisk sett kan bio-PE vise seg å være konkurransedyktig. Kalkyler viser at det er en margin mellom 
råstoffprisen for etanol og salgsprisen for etylen. Antagelser går ut på at bio-PE kan være konkurranse-
dyktig om prisen på råolje holder seg over 45 $ fatet.

Bio-PE er et godt klimatiltak. Det er mulig å redusere 3,45 kg CO2eq/kg polyetylen om det produseres fra 
sukkerrør. Tallet gjelder i et livsløpsperspektiv. 

I den siste tiden er det også blitt produsert bio-PET flasker, prosjekter drevet frem av de store leskedrikk-
produsentene. Dette er også en svært lovende teknologi, hvor den største teknologiske utfordringen er 
å produsere fornybar tereftelat. 

Denne rapporten har vist at den teknologiske utviklingen på bio-plast har ført til at bio-plast på kort og 
mellomlang sikt kan bli et viktig klimatiltak. Også materialbruken er viktig om vi skal klare å gjøre sam-
funnet om til et nullutslippssamfunn. Bio-plast har et stort potensial, og vi må benytte de fornybare res-
sursene til å lage den plast vi trenger og la de fossile ressursene ligge under bakken.
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