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SirkulærPlast – LCA for tre sirkulære plastverdikjeder

Sammendrag
SirkulærPlast-prosjektet har mål om å bidra til at plast fra Østfold kan brukes som råstoff for lokal produksjon
av plastprodukter, og oppnå høyere grad av sirkulær økonomi til nytte både for interkommunale
avfallsselskaper og plastprodusenter i regionen. Prosjektet skal også indikere hensiktsmessig design av anlegg
med hensyn på sirkulær økonomi for håndteringen av plast brukt som nye råvarer i regionen. Denne studien
bruker livsløpsvurderingsmetodikk (LCA) for å analysere miljøeffektene tilknyttet bruk av resirkulert plast fra
henholdsvis husholdninger, industri og fiskerinæring i utvalgte plastprodukter som består av HDPE og PP. I
tillegg er det vurdert et plastprodukt som bruker resirkulerte glasfiberforsterket plast fra jernbane isolatorer.
Produksjon av regranulat fra plastavfall blir sammenlignet med et referansesystem med produksjon av
granulat fra jomfruelig plast. Siden bruk av resirkulert plast utgjør en multifunksjon (produksjon av granulat
og håndtering av plastavfall), er det viktig at referansesystemet også tilfredsstiller begge disse funksjonene.
I tillegg vil begge systemene generere energi fra energigjenvinning av plast (svinn i sorterings- og
gjenvinningsprosessene og avfallshåndtering i referansescenariet). Funksjonell enhet må ta hensyn til alle
disse funksjonen og er derfor definert som følger: Produksjon av 1 kg granulat, håndtering av X kg
plastavfall, og produksjon av Y MJ energi. På grunn av ulik brennverdi og ulikt svinn i verdikjedene for de
analyserte plasttyper og verdikjeder, vil X og Y være forskjellige i hver case, og er spesifikt beregnet for de 3
case-produktene.
Resultatene viser at bruk av gjenvunnet plast som erstatning for jomfruelig plastproduksjon kommer best ut
for miljøpåvirkningskategoriene klimapåvirkning, forsuring, fotokjemisk ozondannelse, uttømming av fossile
abiotiske ressurser og vannfotavtrykk. For miljøpåvirkningskategoriene stratosfærisk ozonnedbryting,
overgjødsling, uttømming av mineralske abiotiske ressurser og PM 2,5 og PM > 10, kommer jomfruelig
plastproduksjon best ut.
For miljøpåvirkningskategorien klimapåvirkning viser resultatene følgende:
•

•

•

En kombinasjon av tiltak som øker mengde gjenvinnbar plast (mindre svinn, økt design for
gjenvinning, økt etterspørsel av ulike typer plast) og som øker andel gjenvunnet plast i granulatet
vil bidra til forbedret klimaprofil for regranulat. Desto større andel gjenvunnet plast i granulatet,
desto bedre klimaprofil vil regranulatet få.
Tap av material (svinn) i sorteringsprosessen har en vesentlig innvirkning på (vugge til port)
klimaprofilen til regranulat, men det endrer ikke netto klimagevinst mellom systemene for
materialgjenvinning og jomfruelig plastproduksjon. Årsaken til dette er at økt svinn krever økt
mengde plastavfall inn i begge systemene (for å oppnå funksjonell enhet), og for begge systemene
vil denne økte mengden bli sendt til energigjenvinning. Det betyr at begge systemene får økt
potensiell klimapåvirkning, og således dårligere resultat. Men som følge av at økningen er lik i
begge systemer, blir netto forskjell mellom dem uendret. Økt svinn-andel vil dermed ha stor
påvirkning på potensiell klimapåvirkning for selve gjenvinningsverdikjeden (i form av økte
transport, sorterings- og energigjenvinningsbelastninger), men endrer ikke netto klimagevinst
mellom systemene for materialgjenvinning og jomfruelig plastproduksjon.
Studien viser at et høyt svinn gjennom verdikjeden kan medføre at produksjon av regranulat gir
høyere klimapåvirkning enn jomfruelig plast isolert sett (vugge til port). Dette får frem viktigheten
av å analysere en funksjonell enhet som inkluderer de samme funksjoner for de sammenlignende
systemer, og at det er for snevert å kun inkludere én funksjon (produksjon av granulatet) i systemer
som omhandler multifunksjonalitet (her: produksjon av granulat og avfallsbehandling av plast).
i
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Denne rapporten åpen. Østfoldforskning har også laget en lukket intern rapport som inneholder alle
forutsetninger og data i modellen, som skal ikke offentliggjøres (AR.01.20).
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1 Bakgrunn
Dette prosjektet er en videreføring av kvalifiseringsstøtteprosjektet Økt anvendelse av gjenvunnet plast for
økt ressurseffektivitet, redusert energiforbruk og lavere klimagassutslipp (PlastiRetur, OFF Prosjektnr:
247491), som fokuserte på én type plast (PP2) flak fra husholdninger) og ett caseprodukt for Biobe og Alstöm.
Prosjektet ga lovende resultater, og bedriftene i nettverket uttrykte ønske om å søke støtte til et
hovedprosjekt.
Målet med SirkulærPlast-prosjektet er å bidra til at plast fra Østfold kan brukes som råstoff for lokal
produksjon av plastprodukter, og oppnå høyere grad av sirkulær økonomi til nytte både for interkommunale
avfallsselskaper og plastprodusenter i regionen. Prosjektet vil også indikere hensiktsmessig design av anlegg
med hensyn på sirkulær økonomi for håndteringen av plast brukt som nye råvarer i regionen.
Biobe, Berry (tidligere RPC Promens), Katoplast og andre plastproduktprodusenter ønsker å øke andelen
gjenvunnet råvare i sine produkter. Dette vil være et miljøtiltak for bedriftene, samtidig som de også ønsker
å være foregangsbedrifter ved oppfyllelse av krav i EUs forslag til revidert emballasjedirektiv og handlingsplan
for sirkulær økonomi (European Parliament, 2018). Målet for materialgjenvinning av plastemballasje
forventes å bli koblet sammen med krav om økodesign, slik at nye produkter i fremtiden må bidra til økt
gjenvinningsgrad av plast. Dermed blir det viktig å designe produktet både med hensyn på gjenvinning og for
å kunne ta i bruk gjenvunnet materiale i nye produkter. For plastbedrifter i Oslofjordregionen er det viktig å
være med på denne utviklingen for å sikre omsetning og sunn vekst i fremtiden.
Plast er i dag blant verdens mest brukte materialer, med en årlig global produksjon på omkring 288 mill. tonn.
Til tross for store produksjonsvolum har plastemballasje lav gjenvinningsgrad sammenliknet med andre
emballasjematerialer som metall, glass og papp (Shen & Worrel, 2014). Sammenliknet med energigjenvinning
har materialgjenvinning av plast svært høy miljø- og ressursnyttelse per kg, med stort potensial for økt
gjenvinningsgrad (Lyng & Modahl, 2011; Rigamonti et al., 2014). Produkter som er basert på gjenvunnet
fremfor jomfruelig plast, resulterer derfor i en vesentlig bedre miljøprofil. I 2013 ble 38% innsamlet
plastemballasje i Norge sendt til materialgjenvinning (Askham & Raadal, 2016). Dette befester Norges
posisjon som foregangsland i Europa hva gjelder materialgjenvinning av plastemballasje. Likevel vil det være
utfordrende å innfri EU sitt nye og ambisiøse mål om 55% materialgjenvinning av plastemballasje innen 2025.
De første plastproduktene i Norge ble produsert i Fredrikstad allerede i 1929 (Store Norske Leksikon, 2020).
Plastindustrien har vært, og er fremdeles en viktig del av industrien i Østfoldregionen, eksemplifisert ved
Borg Plast-Net som består av mer enn 20 medlemsbedrifter som totalt sysselsetter over 700 personer, og
omsetter for 1,5 milliarder kroner (tall fra 2015). Generelt har regionen forholdsvis lav sysselsetting, og det
er uttrykt ønske fra politisk hold om å øke sysselsettingen gjennom teknisk innovasjon og utvikling. Av både
økonomiske og miljømessige årsaker er det stor interesse for å benytte en større andel resirkulerte
plastmaterialer i nye produkter.
Det eksisterer p.t. to ettersorteringsanlegg for restavfall fra husholdninger i Norge, et på Skedsmo (Romerike
Avfallsforedling IKS, ROAF) og i Stavanger (i regi av IVAR og SVAR Sør-Vest Avfall og Ressurs). Anlegget til
ROAF ble åpnet i 2013, og sorterer ut PET 1, PP2, HDPE3, LDPE4 og en blandet plasttype fra restavfallet fra
husholdningene, basert på NIR-teknologi. Utsortert plast fra ROAF-anlegget blir levert direkte til
1

Polyethylene terephthalate
Polypropylene
3
High density polyethylene
4
Low density polyethylene
2
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gjenvinningsanlegg i utlandet, på lik linje med kildesortert plast som har blitt sortert på andre anlegg (for
eksempel i Sverige og Tyskland). Anlegget i Stavanger dekker til sammen 23 kommuner og ca. 300 000
innbyggere, og går et skritt videre sammenlignet med ROAF-anlegget, ved å inkludere ekstrudering av
utsortert LDPE, HDPE og PP til ferdig granulat slik at dette kan selges direkte til produsenter. PET og PS skal
derimot sendes til andre materialgjenvinningsanlegg (på samme måte som ROAF).
Det er også besluttet bygging av ettersorteringsanlegg i Fredrikstad. Forholdene ligger derfor godt til rette
for at en større andel innsamlet plast kan benyttes i nye produkter nettopp i denne regionen;
ressurstilgangen vil øke og man kan utnytte opparbeidet plastteknisk kompetanse gjennom kunnskapsdeling
og samarbeid. Dette vil ikke bare ha potensial for økt utvikling og sysselsetting i regionen, men også ha en
stor overføringsverdi nasjonalt og internasjonalt.
Gjennom prosjektet har tre plastprodukter (en for hver case bedrift: Biobe, Berry [tidligere RPC Promens] og
Katoplast) blitt valgt ut. Alle blir opprinnelig produsert med bruk av jomfruelig plast. Samarbeid med
produsentene av disse produktene har gitt prosjektet case-spesifikk informasjon om kvalitetskrav gjenvunnet
plast må oppfylle. Re-Turn har gjennomført serier med tester av mekaniske egenskaper for å bestemme
forskjellige typer gjenvunnet råvare, råvareleverandører, blandinger med jomfruelige plast, og evt.
tilsetningsstoffer som gir case-produktene riktige materialegenskaper (Nordeng, 2020).
Denne rapporten utgjør leveranse til SirkulærPlast-prosjektets «DM 3.1 Miljønytte og verdikjede-økonomiske
effekter er beregnet for case-produktene i partnerbedriftene.».

2 Mål og omfang
2.1

Mål for prosjektet

LCA-studien analyserer ulike kilder for bruk av gjenvunnet plast i 3 utvalgte plastprodukter og sammenligner
dette med jomfruelig plastproduksjon. Produktene består av resirkulert HDPE og PP fra henholdsvis
husholdninger, industri og merder. I tillegg er det vurdert et plastprodukt som består av PA6.6 fra resirkulerte
isolatorer fra jernbane.
Analysen gir økt kunnskap om kritiske faktorer i verdikjeden til gjenvunnet plast, og kan bidra til å optimere
framtidige verdikjeder for gjenvunnet plast i Norge. Studien er en del av prosjektet «SirkulærPlast», og
rapporten beskriver metode, datagrunnlag og resultater.

2.2

Systemgrenser og funksjonell enhet

Studien tar utgangspunkt i tre plastprodukter som per i dag blir produsert av jomfruelig plast. Kvaliteten på
produktene som er produsert av jomfruelig plast eller resirkulert materiale, skal være lik, og levetiden for
alternativene skal således være uavhengig av materialvalget. Sluttproduktene fra jomfruelig og gjenvunnet
materiale produseres av samme maskiner, og med likt strømforbruk. Produksjonsprosessene av
sluttproduktet er med andre ord identiske og uavhengig av råmaterialet.
Figur 1 viser strukturen til de analyserte verdikjedene for materialgjenvinning av plast, samt
tilleggsfunksjonene til systemet. I tillegg er referansescenarioet (jomfruelig plast-system) vist. Begge de to
systemene dekker følgende funksjoner:

2
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•

Produksjon av 1 kg granulat

•

Håndtering av x kg plastavfall

•

Produksjon av Y MJ energi

Figur 1: Generisk verdikjede for sammenligning gjenvinning av plast og produksjon av jomfruelig plast.

For å sammenligne 1 kg granulat (delvis) basert på resirkulert plast med 1 kg jomfruelig plast, inkluderes alle
funksjonene til systemene. Systemet som produserer regranulat behandler plastavfall i tillegg til å produsere
resirkulert granulat. Plastavfall brukes hovedsakelig til å produsere granulat, men en mindre andel sendes til
energigjenvinning. Systemet har dermed også en energiproduserende funksjon (Z MJ). Sammenlikning av
regranulat med jomfruelig granulat krever at den funksjonelle enheten tar hensyn til alle funksjoner fra de
sammenlignende systemene. Siden det jomfruelige systemet ikke benytter plastavfall som råstoff,
forutsettes at tilsvarende mengde avfall som behandles i Materialgjenvinningssystemet (X kg), blir
avfallshåndtert gjennom energigjenvinning, noe som medfører Y MJ energi (se Figur 1). For at generert
energimengde i begge systemene skal bli lik, må materialgjenvinningssystemet også produserer ekstra energi
tilsvarende Y-Z MJ. Dette medfører at begge systemene utfyller de samme funksjoner, og funksjonell enhet
for analysen er:
Produksjon av 1 kg granulat, håndtering av X kg plastavfall, og produksjon av Y MJ energi.
Analysen er gjennomført for følgende systemer:
Case 1: Produksjon av 1 kg HDPE-granulat til bruk i «spylevæskekanner» produsert av Berry
Case 2: Produksjon av 1 kg PP-granulat til bruk i bilinteriør-del produsert av Katoplast

3
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Case 3: Produksjon av 1 kg glassfiber-forsterket PA6.6 granulat til bruk i jernbaneisolatorer produsert
av Biobe
På grunn av ulik brennverdi og svinn i gjenvinningssystem for ovennevnte plasttyper, er X og Y forskjellige i
hver case. Tabell 1 viser spesifikke verdier for X og Y for de 3 case-produktene.
Tabell 1: Funksjonene som skal oppfylles for hvert caseproduktsystem

Case
HDPE
PP
Glassfiber-forsterket
PA6.6

Granulat-produksjon

X kg plast innsamlet

1 kg HDPE
1,52
1 kg PP
0,505
1 kg glassfiber-forsterket 0,758
PA6.6

Y MJ energi generert
41,2
10,51
14,9

Verdikjeden analyseres fra vugge til port, det vi si fra innsamling av plastavfall til fremstilling av
sluttproduktet. Ved bruk av LCA-software SimaPro er det utviklet en parametrisert modell som representerer
en generisk verdikjede for gjenvinning av plast. Modellen kan tilpasses det enkelte case ved å endre
parametere i modellen.
Gjenvinning av plast starter med innsamling av plastavfall fra husholdningene eller bedriftene. I studien er
plastavfall fra husholdningene i hovedsak lett og tynn plastemballasje, mens plastavfall fra industrien er
stivere, tyngre og tykkere enn husholdningsplasten. Innsamlet plast blir sortert automatisk eller semimaskinelt. Plast som ikke oppfyller kvalitetskrav, sorteres ut av den gjenvinnbare strømmen og sendes til
energigjenvinning. Ferdig sortert plast transporteres til gjenvinner. Hos gjenvinner blir plasten kvernet,
vasket, og eventuelt ekstrudert til granulat (begrepet «regranulat» er ofte brukt om dette). Regranulat
transporteres til plastprodusenten. For å sikre riktige produkt- og prosessegenskaper i regranulatet, kan det
tilsettes additiver. Additiver kan tilsettes hos gjenvinner («granulering» i figur 1) eller produsent av
sluttproduktet. Granulering, innblanding av glassfiber, eller tilsetting av additiver og farger kan også gjøres
av en «compounder».
I det jomfruelige systemet blir plasten samlet inn og sendt til energigjenvinning. Siden mengde plast som blir
sendt til energigjenvinning, er større i det jomfruelige systemet, blir mengde gjenvunnet energi (Y MJ) større
enn i gjenvinningssystemet (Z MJ). For å være sammenlignbare blir produksjon av (Y-Z) MJ energi lagt til
gjenvinningssystemet.
Modelleringstilnærmingen som er brukt i SirkulærPlast-prosjektet inngår under terminologien
systemutvidelse. Utvidelsen gjør at de sammenlignete systemer produserer samme mengde produkt og
samme mengde energi.

2.3

Case studier

HDPE- og PP-produktene produseres av regranulat fra ulike kilder, mens glassfiberforsterket PA6.6
produseres av resirkulerte isolatorer fra jernbane. De enkelte casene sprøytestøpes til teststaver hos Biobe
og inneholder ulik andel regranulat, samt ulik blanding jomfruelig materiale og additiver (dersom nødvendig).
Deretter analyseres materialegenskapene til teststavene («dogbones») av ReTurn. Fremgangsmåte ved
testing, samt resultater og valg av materialblandinger er dokumentert i Noreng et al. (2020). Testresultater
og dialog med case-bedriftene (Biobe, Katoplast og Berry) resulterte i et mindre antall materialblandinger
bestående av regranulat for hvert enkelt produkt.
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LCA-analysene i denne rapporten tar utgangspunkt i materialblandingene i Tabell 2.
Tabell 2: Casestudier for hver type regranulat.

Materialer

HDPE (Berry)

PP (Katoplast)

PA (Biobe)

75%
husholdning

100%
merder

97,5%
industri

50%
merder

23%
industri

75%
jernbane

70%
jernbane

Andel gjenvunnet

75%

100%

97,5%

50%

23%

75%

70%

Andel jomfruelig

25%

0%

0%

50%

70%

25%

25%

0%

0%

2,5%

0%

7%

0%

5%

Navn

Andel additive

HDPE-regranulat produseres fra tre ulike kilder til plastavfall og beskrevet i det følgende:
•
•
•

«75% husholdning» er basert på plastavfall fra husholdninger i Norge. Plasten er samlet inn og
sortert hos ROAF før den transporteres til Tyskland for vasking og granulering.
«100% merder» er basert på plast fra merder fra oppdrettsnæringen. Plasten blir sortert og kvernet
på land i nærheten av oppdrettsanlegget, og transportert til NOPREC i Ottersøy for granulering.
«97,5% industri» er basert på industriplast fra Ragn-Sells. Når plasten er sortert i et av Ragn-Sells
sine anlegg, blir den transportert til De Paauw Recycling i Nederland der den vaskes, granuleres og
ekstruderes i granulatform. Gjenvunnet plast går til slutt gjennom en prosess for å fjerne lukt.

Granulatet fra de ulike casene transporteres til Berry i Norge.
LCA-casene som inneholder PP-regranulat baseres på følgende to ulike materialblandinger:
•
•

PP fra merder (case «50% merder»)
PP fra industri samlet inn av Ragn Sells (case «23% industri»).

Beskrivelsen av verdikjedene for PE gitt ovenfor gjelder også for PP, men PP fra industri har ikke gjennomgått
en prosess for å fjerne lukt.
For PA baseres både «75% jernbane» og «70% jernbane» seg på regranulat lagd av glassfiberforsterket PA6.6
fra isolatorer mellom skinner og sviller på jernbane. Det er dermed kun andel tilsetningsstoffer, og jomfruelig
og gjenvunnet plast i regranulatet som varierer. Isolatorene sendes til Bergen for lagring i en homogen
materialstrøm som derfor ikke krever sortering. Videre transporteres plasten til Biobe for vasking og
kverning. Til slutt inngår kvernet materiale og tilsetningsstoffer i produksjonsprosessen hos Biobe. Dette er
for øvrig ikke en granuleringsprosess, da kvernet materiale anvendes direkte i sprøytestøpingsmaskinen. I
fremtiden kan materialet transporteres til en compounder (for eksempel i Sverige) der tilsetningsstoffer og
oppmalt materiale inngår i produksjon av granulat. I dette tilfellet produseres granulatet hos compounder
før det transporteres tilbake til Biobe. I scenario «70% jernbane» blir kvernet materiale sendt til en
compounder.

2.4

Svinn gjennom systemet

Ved sortering av plastavfall fjernes uønsket innhold i materialet man skal gjenvinne. Eksempler på
forurensning i materialet er fukt, andre typer plast, sand og papp. Figur 2 viser en teoretisk verdikjede for
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gjenvinning av HDPE-plast. De grå boksene representerer avfallsstrømmene mens pilene viser
sammensetningen. I dette eksemplet antar vi at plastavfallet kun består av HDPE-produkter og restavfall fra
feilsortering.

Figur 2: Detalj av materialstrømmer i gjenvinningsprosessen.

Under sortering blir restavfallet (vist med oransje pil) sendt til energigjenvinning, sammen med noe HDPE.
Årsaken til at HDPE sorteres til energigjenvinning kan være prosessfeil eller fordi materialet ikke er designet
for gjenvinning. Enkelte HDPE flasker har for eksempel en PET-sleeve utenfor flasken. Dette fører til at
maskinene identifiserer materialet som forurensning, tar flasken ut av hovedstrømmen og sender den til
energigjenvinning. I tillegg kan noe HDPE bli sortert ut som følge av feil i sorteringsprosessen.
Analysen inkluderer kun de mørkeblå pilene i figuren over, altså alle materialstrømmer som omhandler
gjenvinnbar HDPE som går inn i sorteringsanlegget, HDPE som sorteres ut i de ulike prosessene pga.
prosessfeil og HDPE som blir prosessert til nytt granulat. Analysen følger «the polluter pays principle», som
medfører at alt avfall som ikke er designet for gjenvinning og ikke er HDPE (restavfall) er ekskludert fra
analysen. Mengde HDPE til energigjenvinning som inkluderes i analysen bestemmes av andel sortert ut som
følge av prosessfeil siden det er sorterings- og gjenvinningsprosessene som er årsaken til at materialet havner
her Transport av HDPE inngår også i analysen.
Figur 3 viser gjenvinningsverdikjeden slik den er beskrevet over, i tillegg til fiktive verdier for gjenvinning av
HPDE og utsortering som følge av design og prosessfeil. Figuren viser at 100 kg HDPE sorteres, og at
henholdsvis 10 kg og 5 kg sendes til energigjenvinning pga. designmangel og prosessfeil. Deretter
transporteres 85 kg til vasking og 2 kg sorteres til energigjenvinning pga. prosessfeil. Dette resulterer i 83 kg
HPDE videre til granulering. Det forutsettes at 3 kg svinn fra granuleringsprosessen går til energigjenvinning,
noe som medfører at 80 kg av inngående 100 kg HDPE blir ferdig granulat og klar til bruk i nye produkter.
Siden 10 kg HDPE sendes til energigjenvinning pga. uønsket design av emballasjen (og dermed ekskludert fra
analysen), blir transport og sortering av kun 90 kg gjenvinnbar HDPE inkludert i analysen. Energiforbruket i
sorteringsprosessen allokeres kun til gjenvinnbar HDPE (ikke HDPE som ikke er designet for gjenvinning), som
i eksempelet utgjør 90 kg
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Figur 3: Detalj av materialstrømmer i gjenvinningsprosessen, med fiktive tall.
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3 Datagrunnlag
Dette kapitlet beskriver datagrunnlaget for systemene som analyseres. Mer utfyllende er beskrevet i
Callewaert et al. 2020 (lukket rapport). Verdikjeden for gjenvinning er delt i 5 prosesser: innsamling,
sortering, vasking, granulering og produksjon Sistnevnte inkluderer transport til produksjonsanlegg,
tilsetningsstoffer og evt. ekstra tørking. Først blir innsatsfaktorene i hver prosess presentert i en tabell,
deretter blir verdiene og beregningsmetoden beskrevet mer detaljert. Ecoinvent 3.5, cut-off by classification
(Wernet et al., 2016) er brukt som bakgrunnsdatabase for LCA. Det er valgt et representativt industribygg i
Europa som modell på hvordan sorterings, vaske- og eller granuleringsprosessen gjøres. I mangel av data
utelates ovennevnte prosesser, samt luftfjerningsmaskiner i studien. Til slutt presenteres systemet for
jomfruelig plastproduksjon og beregningene av erstattet energi og materiale.

3.1 System for materialgjenvinning
3.1.1 Avfallsbehandling
3.1.1.1 Innsamling
Datagrunnlag for innsamlingsprosessen er gitt i Tabell 3.
Tabell 3: Datagrunnlag for innsamlingsprosessene (PE og PP)

Navn
Plastavfall fra husholdninger
Transport_diesel_used
Transport_gas_used

Verdi

Enhet
0,0039 liter/kg
0,0064 m3/kg

Kilde
Callewaert (2017)
Callewaert (2017)

3.1.1.1.1 Plastavfall fra Industri
Plastavfall fra industri leveres til Ragn-Sells sentrallager på Gardermoen. Data fra 2017 er brukt til å beregne
antall km kjørt per kg plastavfall mottatt på lageret. For hver kunde beregnes antall tkm ved å multiplisere
distansen mellom kunden og lageret med antall tonn innsamlet plast. Basert på datagrunnlaget fra Ragn-Sells
var det ikke mulig å dele opp kjøreavstand på ulike typer plast, og det medfører lik avstand for innsamling av
PP og HDPE.
Data fra Ragn-Sells indikerer frakt av mye volum, men lite vekt. Dette inkluderes i modellen ved bruk av en
transportmodell utviklet av Østfoldforskning (Saxegård & Johnsen, 2018).
3.1.1.1.2 Plastavfall fra husholdninger
Ved modellering av innsamlingen av plastavfall fra husholdninger brukes data fra ROAF fra 2016. Plastavfall
samles inn med restavfallet og kjøres direkte til sorteringsanlegget. Flesteparten av renovasjonsbilene til
ROAF kjører på biogass, mens øvrige biler kjører på diesel. Datasettet for biogass er hentet fra Lyng and
Brekke (2019). Livsløpet til beholderen for plastavfall i husholdningene ligger utenfor systemgrensene.
3.1.1.1.3 Plastavfall fra jernbane
Maskinen som samler inn jernbaneisolatorene bruker diesel. Dieselproduksjonen og direkte utslipp fra tunge
kjøretøy inkluderes i datasettet, mens maskinen er utelatt. Til forskjell fra HDPE- og PP-analysene er
transporten til sortering ikke inkludert i innsamlingstransporten. Denne prosessen inkluderer kun fjerning av
isolatorene fra jernbanen.
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3.1.1.1.4 Plastavfall fra merder
Innsamling av plast fra merder i oppdrettsnæringen krever båttransport, og det antas 200 m transport av
merder til nærmeste kaianlegg. Til tross for en omfattende analyse av Norsk sjømat (Winther et al., 2009)
mangler det data på avfallsbehandling av merder (gjennomsnittsbehandling for Norge).

3.1.1.2 Sortering
Noe av datagrunnlaget for sorteringsprosessen i de ulike verdikjedene er gitt i Tabell 4, resterende data er
dokumentert i Callewaert et al. 2020. Både input per tonn plast ut av prosessen og svin % pga. prosessfeil blir
presentert. Mer informasjon er gitt i beskrivelsen under.
Tabell 4: Datagrunnlag for sorteringsprosessene

Navn
Plastavfall fra industry
Sorting_rejekt_HDPE_process
Sorting_rejekt_PP_process
Distance_incineration
Plastavfall fra husholdninger
Sorting_rejekt_HDPE_process
Sorting_rejekt_PP_process
Sorting_El_household
Sorting_DH_household
Sorting_Diesel_household
Distance_incineration
Plastavfall fra jernbane
Distance_col_sort_PA
Sorting_rejekt_PA_industry_NO

Verdi
34
34
50
15
15
43
6,5
0,132
30

Enhet

Kilde

%
%
Km

Beregning
Beregning
Estimat ved bruk av Google Maps

%
%
kWh/tonn
kWh/tonn
liter/tonn
Km

Beregning
Beregning
Callewaert (2017)
Callewaert (2017)
Callewaert (2017)
Estimat ved bruk av Google Maps

293,6 km
0 %

Beregning
Kun lagring

3.1.1.2.1 Plastavfall fra Industri
Ved innsamling av plastavfallet fra industri kategoriseres plasten som rene fraksjoner (PP, PET, HDPE), eller
en blanding av ulike plasttyper i en blandet fraksjon. En blandet fraksjon kan bestå av «blandet hardplast»
eller «blandet myk- og hardplast». Omtrent alt avfall som samles inn i bestemte plasttyper sendes videre til
gjenvinning. Ulike plasttyper i blandet fraksjon separeres ved hjelp av en graver, og sjåføren i graveren
bestemmer (basert på erfaring og økonomi) om avfallet sendes til energi- eller materialgjenvinning. Data fra
de tre siste årene er brukt for å beregne hvor mye blandet hardplast som sendes til materialgjenvinning.
Andel svinn- omfatter ikke plastprodukter som ikke kan bli gjenvunnet pga kvalitet (f.eks flere ulike
plasttyper/multilayer).
Plastemballasje fra industri sorteres ved hjelp av en graver som flytter avfallet rundt på anlegget. Diesel og
strømforbruket fra 2017 er brukt til å beregne energibehovet per kg innsamlet plast. Det er antatt at alle
typer plast har et likt energibehov og at plasten totalt tilegnes en andel av det totale forbruket for graveren.
Avstanden fra sorteringsanlegget til energigjenvinningsanlegget er ca. 50 km.
3.1.1.2.2 Plastavfall fra husholdninger
Plasten leveres ROAF for ettersortering. Ved bruk av NIR-teknologi blir avfallet sortert i plast, matavfall,
metall, papp & papir og restavfall. Som beskrevet i kapittel 2.4, er det behov for å kvantifisere andel PP eller
HDPE som kan gjenvinnes, men som blir sendt til energigjenvinning pga. prosessfeil. For å beregne dette må
man analysere samtlige materialstrømmer inn og ut av sorteringsanlegget. Det mangler detaljerte analyser
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av restavfallsstrømmen, og det er derfor ikke mulig å beregne dette. Det har likevel blitt gjort garantitester
hos ROAF i 2015 som kan bli brukt som datagrunnlag for prosessvinnet. Syversen, Fredriksen, Bjørnerud, and
Bredis (2018) skriver at omtrent 80% PE og 65% PP blir utsortert. Anlegget har likevel blitt endret siden 2015,
og dataene i rapporten inkluderer mest sannsynlig også sorteringsfeil pga. mangel på design for gjenvinning.
I samråd med Terje Skovly fra ROAF er det antatt en oppdatert sorteringseffektivitet for både HDPE og PP.
Energibehovet per tonn restavfall til anlegget er dokumentert i Callewaert (2017), og inkluderer fjernvarme,
strøm og diesel brukt i hjullasteren. Energidata er ikke fordelt på de ulike strømmene i anlegget, og sortering
av 1 kg plast er dermed antatt å kreve like mye energi som sortering av 1kg matavfall. I tillegg til
energibehovet og infrastruktur, er hjullasteren som tømmer restavfallet i sorteringsanlegget inkludert i
datasettet. Avstanden fra sorteringsanlegget til energigjenvinningsanlegget er omtrent 30 km.
3.1.1.2.3 Plastavfall fra jernbane
Isolatorer transporteres og lagres i Bergen, og deretter videre til Biobe. Lagring av PA6.6 krever ikke energi,
og medfører heller ikke tap av materiale. Transport fra jernbane til lageret i Bergen er inkludert i
sorteringsprosessen. PA6.6 samles inn fra Bergensbanen. Det antas en viss mengde innsamlede isolatorer for
en gitt lengde jernbane, som grunnlag for å beregne antall «ladeplasser» langs Bergensbanen. Dette benyytes
til å beregne distanse for transport per kg PA6.6.
3.1.1.2.4 Plastavfall fra merder
Når merdene er transportert til nærmeste kaianlegg blir de ulike deler separert fra hverandre og isoporet blir
fjernet. I denne prosessen blir det i hovedsak brukt klippeutstyr, vann og en hjullaster for transport på selve
kaien. Dieselforbruket til hjullasteren og aggregatet for pumping av sjøvann er inkludert som vasking og ikke
sortering. I følge Lindeberg (2019) blir all plast fra merdene kvernet, og dermed neglisjeres svinn fra
sorteringsprosessen.

3.1.1.3 Vasking
Tabell 5 viser datagrunnlaget for vaskeprosessene i de ulike verdikjeder. Verdiene gjelder per kg vasket plast,
og er beskrevet i nærmere detalj under tabellen.
Tabell 5: Datagrunnlag for vaskeprosessene

Navn
Plastavfall fra industry
Distance_Sorting_NO_Washing_NL
Distance_incineration
Plastavfall fra husholdninger
Distance_Sorting_NO_Washing_DE
Distance_incineration
Plastavfall fra jernbane
Distance_sort_wash
Distance_incineration

Verdi

Enhet

Kilde

1300 km
50 km

Estimat ved bruk av Google Maps
Estimat ved bruk av Google Maps

1300 km
50 km

Estimat ved bruk av Google Maps
Estimat ved bruk av Google Maps

550 km
13 km

Estimat ved bruk av Google Maps
Estimat ved bruk av Google Maps

3.1.1.3.1 Plastavfall fra Industri
Etter sortering blir industriplasten transportert til De Paauw Recycling i Nederland, der plasten blant annet
kvernes og vaskes. Nijkamp (2019) har analysert ytelsen av vaskeprosessen hos De Paauw for ulike batcher.
Resultatene fra en batch med hardplast ble brukt som grunnlag for industriplast. Indikatorene som ble
analysert var blant annet input/output ratio og strømforbruket og dette ble benyttet til beregning av andel
avfall fra inputmaterialet. Avfallet blir separert fra plaststrømmen blant annet ved bruk av en

10

SirkulærPlast – LCA for tre sirkulære plastverdikjeder

separasjonstank hvor tunge fraksjoner som sand og metal synker, mens PE og PP flyter. Disse blir så vasket i
en «friction washer» hvor vaskevannet fjerner forurensing. Mengden avfall som ble igjen i vaskevannet
tilsvarer avfall i batchen. Små plastdeler (PE/PP) kan også inngå i vaskevannet, men det finnes per i dag ingen
detaljerte analyser på dette. Det har derfor blitt antatt at avfallet fra sorteringsprosessen ikke inneholder PE
og PP. Svinnet i sorteringsprosessen neglisjeres for både PP og PE. Vannforbruket var ikke inkludert i analysen
til Nijkamp (2019) og er derfor basert på estimater fra Rogn (2018). I disse estimatene er det ikke tatt hensyn
til omfattende vannrensing og gjenbruksprosesser. Rogn (2018) påpeker derfor at vannforbruket kan
reduseres ved økt gjenbruk.
3.1.1.3.2 Plastavfall fra husholdninger
Etter at plasten er sortert hos ROAF, blir den i hovedsak sendt til Tyskland for videre prosessering.
Resultatene fra Nijkamp (2019) for en batch med husholdningslignende avfall er brukt som tilnærming til et
anlegg i Tyskland. Input / output ratio for batchen, tyngre avfallsfraksjoner og avfall som følger
vannstrømmen er beregnet. Det er store resultatforskjeller mellom de to batchene. Nijkamp (2019) påpeker
at resultatene kan være veldig forskjellig for hver batch eller leverandør.
Hos De Paauw blir plastavfall vasket på 40 grader (både industri og husholdningsplast). Plastavfall fra ROAF
(fra husholdninger) blir vasket i varmt vann på 80 grader. Dette skyldes organiske forurensingene som ofte
forekommer i husholdningsplast. Resultatene til Nijkamp (2019) viser at husholdningslignede plastavfall har
et høyere energiforbruk i vaskeprosessen sammenlignet med industriplast. Dette skyldes i hovedsak en
lavere gjennomstrømming av lette og myke materialer. Materialer som er harde og tunge har en høyere
gjennomstrømming av materiale per time, og derfor også et lavere energiforbruk per kg materiale. For å
inkludere oppvarming av varmt vann er det brukt en varmekapasitet for vann på 4.2 kJ/kg. Som nevnt ovenfor
er det usikkerhet knyttet til selve vannforbruket, noe som fører til at energiforbruket også blir usikker. Til
slutt er det også vanlig å bruke NaOH og en «anti foam agent» i vaskeprosessen for husholdningsplast. Basert
på Rogn (2018) har det blitt brukt et konservativt estimat for NaOH per kg plast inn i anlegget. I likhet med
industriplasten har det blitt antatt at PP og HDPE krever samme innsatsfaktorer.
3.1.1.3.3 Plastavfall fra jernbane
Plasten blir først transportert fra lageret i Bergen til Biobe i Fredrikstad der den vaskes og kvernes.
Pilotprosjektet kartla også andre aktører som kunne vaske og kverne materialet. Det var ikke mulig å finne
samarbeidspartnere for materialmengdene som var ønskelig for forsøkene i SirkulærPlast-prosjektet. Det ble
dermed brukt en sementblander med vann og slipemiddel for å vaske de brukte isolatorene. Dette er
sannsynligvis mindre ressurseffektivt enn en fremtidig industriell prosess. I prosjektet ble PA6.6 vasket i en
sementblander. Det ble antatt 250 W motor i en sementblander på 50l og en belastning på 70%, så kommer
man frem til et strømforbruk per kg isolator. Aluminiumoksid ble brukt som slipemiddel i sementblanderen.
Det er antatt at man mister noe aluminiumoksid under vasking, noe som fører til et forbruk av
aluminiumoksid. Det er også behov for vaskevann, men ikke varmt vann (Larsen, 2019). I en industriell
vaskeprosess vil vannet stort sett gjenbrukes, og derfor brukes vannforbruk fra industriell vaskeprosess Rogn
(2018) i stedet for data forbundet med sementblander-forsøket.
Etter vasking blir isolatorene granulert. I likhet med vasking blir dette gjort i en kvern som ikke egner seg til
kverning av store mengder materiale. Resultatene fra testen er likevel brukt som et konservativt estimat
(Larsen, 2019).
3.1.1.3.4 Plastavfall fra merder
Etter demontering og sortering blir plastavfallet kvernet i en tilpasset kvern. Dette gjøres på kai i nærheten
av oppdrettsanlegget. Kvernutstyret blir transportert fra NOPREC til den respektive kaien, og derfra til neste
aktuelle kai. En oversikt over transport av utstyr til aktuelle kaianlegg i tidsrommet 2015-2019 ble brukt til å
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beregne gjennomsnittlig avstand maskinene blir transportert. Basert på makslasten til lastebilen som
transporterer maskinene ble det antatt vekt på utstyret. Gjennomsnittlig transportavstand for utstyret er
beregnet per kg kvernet plast.
Det brukes diesel for å drive generatoren i kverna, presse og sjøvannspyler i tillegg til hjullasteren og
gravemaskinen. Den homogene plaststrømmen behøver ikke ekstra sortering eller vasking etter kverning. I
noen tilfeller må kvernet plast fraktes på vei før den transpores med båt til NOPREC. NOPREC antar effektene
av disse prosessene som neglisjerbare sammenlignet med hovedoperasjonene, og utelates derfor fra
analysen (Lindeberg, 2019).
3.1.1.3.5 Granulering
Tabell 6 viser en oversikt over dataene som er brukt i granuleringsprosessen for de ulike verdikjeder.

Tabell 6: Datagrunnlag for granuleringsprosessen

Name
Plastavfall fra husholdninger
Distance_incineration
Plastavfall fra industry
Distance_incineration
Plastavfall fra jernbane
Granulate_rejekt_PA
Distance_wash_pellet
Distance_incineration
Plastavfall fra merder
Granulate_rejekt
Distance_incineration

Value

Unit

Source

50 km

Estimat ved bruk av Google Maps

50 km

Estimat ved bruk av Google Maps

1 %
540 km
13 km

Estimat
Estimat ved bruk av Google Maps
Estimat ved bruk av Google Maps

1 %
50 km

Estimat
Estimat ved bruk av Google Maps

3.1.1.3.6 Plastavfall fra industri
Etter vasking og kverning blir plasten (i form av flakes) ofte ekstrudert til pellets. Nijkamp (2019) har kun
analysert vaskelinjen hos De Paauw, og derfor har resultatene fra Sommer (2016) blitt brukt som
datagrunnlag for granulering. Rapporten viser resultatene fra en test av norsk husholdningsplast og
industriplast utført hos produsenten av ekstruderingsmaskiner Erema.. I denne prosessen blir det også
generert svinn. Ekstruderingsmaskinen har et filter som skiller forurensninger fra smeltet plast. Vi har antatt
at mengde svinn er likt for PP og HPDE. I tillegg har vi antatt at granuleringsmaskiner ikke fører til ekstra
vannforbruk. Ofte blir maskinene likevel kjølt ned ved bruk av internt prosessvann. I og med at dette er en
lukket prosess og at estimatene til Rogn (2018) er konservative, er det ikke beregnet ekstra vannforbruk i
denne prosessen.
I case 97,5% industri har industriplasten i tillegg gått gjennom en luktfjerningsprosess. I Tabell 6 har
ReFresher-teknologien kun blitt nevnt under plastavfall fra industri. Denne teknologien er også relevant for
plastavfall fra husholdning, men ikke inkludert i disse scenariene. Energiforbruket i denne prosessen er basert
på tekniske data fra Erema. Konklusjonen fra luktpanel og produksjonstester var at 22 timer bruk av
ReFresher-teknologien ga en tilstrekkelig nedgang i lukten (Baxter & Askham, 2019). Energiforbruksdata for
ReFresher med maks 32 timer kontinuerlig drift, og maks kapasitet per time er brukt i denne analysen. Å
redusere oppholdstiden til 22 timer fører sannsynligvis til økt kapasitet og lavere energiforbruk per kg.
Energiforbruket for 22 timer bruk av ReFresher er hentet fra Blaimschein (2019).
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3.1.1.3.7 Plastavfall fra husholdninger
Energiforbruket ved granulering av husholdningsplasten er hentet fra Sommer (2016). Resultatene fra testen
viser at granulering av myk og tynn plast fører til et lavere energiforbruk sammenlignet med tykk plast.
Tykkere plast trenger mer tid i ekstruderingsmaskinen for å bli smeltet, noe som reduserer kapasiteten til
maskinen og dermed øker energiforbruket per kg. Energiforbruket er antatt uavhengig av type plast (PP /
HDPE) som blir granulert. Dersom husholdningsplasten gjenvinnes i Tyskland, brukes den tyske strømmiksen
ved pelletering av husholdningsplast. Det er også brukt 3% prosessvinn for husholdningsplast.

3.1.1.3.8 Plastavfall av jernbane
Når plasten er kvernet kan den sendes til en ekstern kompounder eller sprøytestøpes direkte til sluttprodukt.
I det første tilfellet har vi antatt at flakes sendes til en kompounder i Sverige. I og med at det mangler
spesifikke data for denne bedriften, har energiforbruket for tykk plast fra industri blitt brukt. I det andre
tilfellet blir plasten (i form av flakes) støpt direkte (uten granulatproduksjon). PA6.6 er hydrofil og må tørkes
før det kan ekstruderes. Dette er aktuelt i begge tilfeller, og strømforbruk ved tørking av PA6.6 flakes i Sverige
antas likt strømforbruket til tørkemaskinen hos Biobe. Basert på størrelsen til dagens maskin og tørketid som
brukes for jomfruelig PA6.6 plast er mengden som kan tørkes per time beregnet. Tørketiden gjelder imidlertid
for jomfruelig plast, og det brukes derfor 2 timer ekstratørketid for PA6.6 flakes som har vært gjennom en
fuktig vaskeprosess. Det er antatt svinn i ekstruderingsmaskinene på 1%. Mindre forurensing i selve
plaststrømmen vil dermed også føre til mindre plast i filteret på ekstruderingsmaskinen.
3.1.1.3.9 Plastavfall fra merder
Når plasten er kvernet blir den fraktet med båt til NOPREC i Otterøya. For å beregne gjennomsnittlig
transportavstand for 1 kg kvernet materiale har vi brukt en oversikt over alle kvernelokasjoner og mengde
materiale transportert siden 2015. Resultatet fra beregningene er en gjennomsnittlig transportavstand per
kg plast. Hos NOPREC blir plasten granulert til pellets. Det brukes spesifikke data for strøm- og vannforbruk
for maskinene. I likhet med plast fra jernbane har det blitt antatt 1% prosessvinn. Dette er basert på at
plaststrømmen er relativt homogen, noe som fører til mindre svinn i granuleringsmaskinen. Til slutt
inkluderes dieselforbruk knyttet til logistikk og flytting av sekker fra Lindeberg (2019) (inn- og utkjøring av
kvernet material og lasting av granulatet).

3.1.1.4 Produksjon av sluttproduktet
3.1.1.4.1 Transport
Plasten (i form av pellets eller flakes) blir transportert til plastprodusentene i Norge. Det er antatt at plasten
blir transportert med en EURO 5 lastebil med en kapasitet mellom 16 og 32 tonn. I kapittel 5.3.2 blir det
analysert et tilfelle der gjenvinning av plastavfall fra husholdninger og industri (HPDE og PP) skjer hos en
gjenvinner i Norge. Det er tatt utgangspunktet i gjenvinningsanlegget som Fortum planlegger å bygge i
nærheten av Moss.
Tabell 7: Avstander fra granulering til produksjon

Fra
Nederland
Tyskland
Hobøl
Nederland
Tyskland

Til
Katoplast
Katoplast
Katoplast
Berry
Berry

Type plast
PP – industri
PP – husholdning
PP – industri, PP – husholdning
HDPE – industri
HDPE – husholdning
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Hobøl
Biobe
Sverige
Noprec
Noprec

Berry
Biobe
Biobe
Berry
Katoplast

HDPE – industri, HDPE – husholdning
PA6.6 – Flakes
PA6.6 – Kompoundert
HDPE – Merder
PP – Merder

28
0
540
865
930

3.1.1.4.2 Tilsetningsstoffer og Tørking
Mengde tilsetningsstoffer i hver case vises i Tabell 2. Datasettet for masterbatchene brukt i de ulike caser
kommer fra leverandøren av tilsetningsstoffer. For produksjon av masterbatch brukes jomfruelig plast som
estimat. Dette er på grunn av manglende spesifikke data og at ca. 90% av massen i en masterbatch består av
en jomfruelig plastbærer (i dette tilfellet jomfruelig PE). Enkelte tilsetningsstoffer kan føre til større, eller
andre miljøbelastninger enn plastbæreren, men det er dessverre ikke mulig å få spesifikke data fra
produsenter. Dette er et generelt problem ved alle LCA-analyser som gjøres for plastprodukter.
Produksjonstestene i forbindelse med prosjektet viste at HDPE fra merder fungerte dårlig i produksjon på
tross av vellykket labforsøk. Mens arbeidet med LCA-analysen pågikk ble det derfor gjennomført
produksjonstester hos Biobe med tørket HDPE, da fuktig plast kunne være en mulig forklaring på
produksjonsproblemene. Tørking av HDPE regranulat fra merder ble derfor inkludert i systemgrensene for
HDPE fra merder. Energiforbruket ved ekstra tørkeprosess er basert på energiforbruk for tørkemaskinen hos
Biobe. Maskinens tørkekapasitet for PE per time, gitt en tørketemperatur og antatt tørketid (i samråd med
Biobe) er brukt for å beregne mengde tørket per time og energiforbruket per kg HDPE. Det er inkludert case
med både PP og HDPE fra merder i analysen. Materialegenskapene til PP granulat fra bunnringen til merdene
indikerer at det ikke er behov for ekstra tørking av granulatet. Derfor har det kun blitt regnet med ekstra
tørkeprosess før produksjon av HPDE.

3.1.2 Jomfruelig plast
I materialgjenvinningssystemet produseres granulatet fra forskjellige blandinger gjenvunnet materiale,
tilsetningsstoffer og jomfruelig materiale (se Tabell 2). Data for produksjon av jomfruelig PE, PP, og PA6.6 i
systemet for jomfruelig plastproduksjon er hentet fra Wernet et al. (2016), som bruker data fra
PlasticsEurope. Andel glassfiber i jomfruelig glassfiberforsterket PA6.6 er 30%.

3.1.3 Produsert Energi
3.1.3.1 Norge
I Materialgjenvinningssystemet blir en andel plast (se kapittel 2.4) sendt til energigjenvinning. Virknings- og
energyutnyttelsesgraden er basert på Raadal, Modahl, and Lyng (2009). Brennverdien (LHV) for PP og PE
(svinn fra sorterings og granuleringsprosessen) og for blandet plast (svinn fra vaskeprosessen) er henholdsvis
32,78 MJ/kg, 42,49 MJ/kg og 30,79 MJ/kg (Wernet et al., 2016).
Som nevnt i kapittel 2.2 blir det lagt til (Y-Z) MJ varme i materialgjenvinning systemet for å gjøre resultatene
sammenlignbare med det jomfruelige systemet. Ekstra energien (Y-Z) MJ er derfor antatt til å bli produsert
ved bruk av den norske fjernvarmemiksen som er hentet fra fjernkontrollen.no.

3.1.3.2 Nederland
For plast som er sendt til energigjenvinning i Nederland er det antatt lik virkningsgraden som for norske
anlegg (85%), og er hentet fra Raadal et al. (2009). I følge Schepers and van Valkengoed (2009) er
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husholdningene i langt større grad enn industriene koblet på fjernvarmenettet, og medfører variasjon
gjennom året. 75% energiutnyttelsesgrad antas derfor å være representativt.

3.1.3.3 Tyskland
Energigjenvinning i Tyskland tar utgangspunktet i data basert på energigjenvinningsanlegget E.on Energy i
Tyskland, der virknings- og energiutnyttelsesgraden ligger på henholdsvis 28% og 79% (Lyng and Modahl
2011).

3.2 System for jomfruelig plastproduksjon
3.2.1 Avfallsbehandling
3.2.1.1 Plastavfall fra industri
I det jomfruelige systemet blir plasten sendt til energigjenvinning eller deponi framfor materialgjenvinning.
Plasten blir samlet inn sammen med restavfallet og blir transportert videre til et energigjenvinningsanlegg.
Det er ikke behov for en sorteringsprosess. I likhet med energigjenvinning av svinnet i gjenvinningsprosessen
antas det 50 km fra innsamlingspunkt til energigjenvinningsanlegg.

3.2.1.2 Plastavfall fra husholdninger
Innsamling av plastavfall fra husholdningene gjøres på tilsvarende måte som i materialgjenvinningssystemet,
da ROAF samler inn plast- og restavfall sammen. Et system for materialgjenvinning av plast ville ikke påvirket
innsamlingsprosessen. Uten behovet for sortering av restavfallet ville sannsynligvis innsamlingsruten blitt
endret slik at restavfallet ble transportert direkte til energigjenvinning, og ikke via ROAF. Det er imidlertid
vanskelig å anslå hvordan dette ville påvirket dieselforbruket, og derfor brukes samme datasett som for
materialgjenvinningssystemet. Transporten fra ROAF til energigjenvinningsanlegget (30 km) kommer i tillegg.

3.2.1.3 Plastavfall fra jernbane
Innsamling av isolatorer fra jernbane gjøres på tilsvarende måte som i materialgjenvinningssystemet. Det er
antatt at isolatorene i dag blir sendt til energigjenvinning. Transport fra lageret til energigjenvinningsanlegget
antas å være 50km.

3.2.1.4 Plastavfall fra merder
Ifølge Hognes and Skaar (2017) går plastavfallet fra oppdrettsnæringen fortrinnsvis til materialgjenvinning,
mens enkelte fraksjoner går til energigjenvinning eller deponi. De vektlegger behovet for mer kunnskap om
avhendingsløsninger for materialer fra oppdrettsanleggene. Derfor har det blitt bestemt å bruke
energigjenvinning som alternativ avfallsbehandling. Selv om det er mer nyansert i virkeligheten, kan dette gi
en god indikasjon på lønnsomheten ved å sende plastavfall fra oppdrettsanlegg i Nord-Norge til
materialgjenvinning, eller til energigjenvinning i Nord-Norge. Data gitt ovenfor for innsamling og kverning av
plastavfall fra merder brukes også for energigjenvinningssystemet. Det er imidlertid usikker om plast fra
oppdrettsanlegg blir kvernet før det sendes til energigjenvinning. Etterpå blir plasten transportert med
lastebil til nærmeste energigjenvinningsanlegg. Da oppdrettsanleggene i studien hovedsakelig ligger i NordNorge antas transport av plast til fjernvarmeanlegget i Tromsø. Gjennomsnittlig transportavstand fra kai til
Tromsø er 353 km.
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3.2.2 Jomfruelig plast
Data for produksjon av jomfruelig PE, PP, og PA6.6 i systemet for jomfruelig plastproduksjon er hentet fra
Wernet et al. (2016), som bruker data fra PlasticsEurope. Andel glassfiber i glassfiberforsterket PA6.6 er 30%.

3.2.3 Produsert Energi
I det jomfruelige systemet blir all plast sendt til et energigjenvinnings. Virknings- og energyutnyttelsesgraden
er basert på Raadal et al. (2009), mens energimiksen ved fjernvarmeanlegget er hentet fra fjernkontrollen.no.
Brennverdien (LHV) for PP og PE (svinn fra sorterings og granuleringsprosessen) og for blandet plast (svinn
fra vaskeprosessen) er henholdsvis 32,78 MJ/kg, 42,49 MJ/kg og 30,79 MJ/kg (Wernet et al., 2016).
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4 LCIA Metode
Life Cycle Assessment (LCA) er en systematisk kartlegging som tar utgangspunkt i et produktsystem, og
vurderer miljø- og ressursmessige forhold ved systemet gjennom hele produktets definerte livsløp LCA er
basert på retningslinjer og anbefalinger i ISO 14040:2006 og 14044:2006 (ISO, 2006a). Se vedlegg for LCA
metodikk beskrivelse.
Analysen baseres på en funksjonell enhet som masse-, energi- og avfallsstrømmer relateres til. Analysen gir
svar på hvor mye energi og råstoffer som forbrukes, samt forurensninger som oppstår ved å produsere eller
konsumere mengden gitt av den funksjonelle enheten. Tabellen under viser hvilke metoder som er brukt for
beregning av systemets miljøpåvirkninger. Livsløpsanalysen gjennomføres med dataverktøyet Simapro 8.5.
Miljøpåvirkningskategori
Klimapåvirkning

Metode
IPPC 2013[1] GWP
100a[2], V1.03

Enhet
Kg CO2-ekv

Forsuring

CML-IA baseline
v3.04[ 3] (April
2013, v4.2).

kg SO2- ekv

Overgjødsling

CML-IA baseline
v3.04[ 3] (April
2013, v4.2).

kg PO4-3-ekv

Fotokjemisk ozondannelse

CML-IA baseline
v3.04[ 3] (April
2013, v4.2).

kg C2H4-ekv
(eten/
etylen-ekv).

Stratosfærisk ozonnedbryting

CML-IA baseline
v3.04[ 3] (April
2013, v4.2).

kg
ekv

Forbruk
av
ressurser:
Uttømming av mineralske
abiotiske ressurser

CML-IA baseline
v3.04[ 3] (April
2013, v4.2).

kg Sb-eqv

KFK11-
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Forklaring
Økt konsentrasjon av
klimagasser
i
atmosfæren
kan
medføre
økt
temperatur
medl
alvorlige effekter på
menneskers
helse,
materielle ressurser
og økosystemer.
Utslipp som kan bidra
til reduksjon i pH i
jordsmonn og vann.
Dette påvirker
materielle ressurser
og økosystemer.

Kommentar
Forutsetter
stabile
biologiske
systemer
(inkluderer ikke opptak
eller utslipp av biogent
CO2)

Overgjødsling
medfører stor tilførsel
av næringsstoffer til
miljøet. Dette kan gi
oppblomstring
av
enkelte arter som
skaper
anaerobe
forhold i elver og
innsjøer. Dette har
effekt
på
økosystemer.
Dannelse av ozon ved
bakkenivå kan føre til
luftveisproblemer og
hemme vekst for
planter og andre
organismer.
Utslipp av enkelte
gasser kan medføre
nedbrytning
av
ozonlaget. Dette øker
mengden UV-stråling
inn i atmosfæren fra
solen, til skade for
mennesker og dyr.
Forbruk av ikkefornybare mineralske
ressurser. Faktor for
ulike
mineraler

«monoetanolamin
til
luft/vann/jordsmonn»
med faktor 0,132 er lagt til
av
Østfoldforskning
(Modahl, Askham, &
Raadal, 2009)

Østfoldforskning
inkluderer svoveloksider i
metoden.
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Forbruk
av
ressurser:
Uttømming
av
fossile
abiotiske ressurser

CML-IA baseline
v3.04[ 3] (April
2013, v4.2).

MJ LHV

Forbruk
av
vannfotavtrykk

AWARE
1.01.

m3-ekv.

ressurser:

version

baserer seg på årlig
uttak og estimat av
resterende
mineraler.
Forbruk av ikkefornybare
fossile
ressurser

Østfoldforskning
kompletterer listen med
øvrige energikilder.

Midtpunktindikator
Indikatoren representerer
som
representerer verdier fra 0,1 til 100,
den
relative hvor 1 tilsvarer
tilgjengelige
verdensgjennomsnittet,
vannmengden i et og eksempelvis 10
nedbørsområde når representerer et område
etterspørselen
fra med 10 ganger mindre
mennesker
og tilgjengelig vann per areal
akvatiske
enn
økosystemer
er verdensgjennomsnittet.
dekket
(Available
er
WAter Remaining per Dokumentasjon
area).
Metoden tilgjengelig
vurderer faren for fra http://www.wulcavannmangel basert på waterlca.org
antagelsen om at dess
mindre vann som er
igjen i området, dess
større sannsynlighet
er det for at noen
(mennesker
eller
andre
organismer)
rammes
av
vannmangel.
Svevestøv (PM >10, PM 10, Summen
av kg
Svevestøv i luften kan Summen av massene for
PM 2,5)
mengde
føre til helseeffekter de forskjellige størrelser
partikkelutslipp
for mennesker og PM er indikatoren.
for systemet
organismer. Det kan
også
forsterke
klimaeffekt.
Svarte
partikler
tiltrekker
solstråler og partikler
på
snø hemmer
refleksjon og øker
snøsmelting
(blir
varm).
[1] IPCC 2013 er etterfølgeren av IPCC 2007-metoden, utviklet av Intergovernmental Panel on Climate Change. Metoden benytter
faktorer for klimaendring fra IPCC med en tidshorisont på 100 år. Versjon 1.03 inkluderer Prés siste korreksjoner (høyere
karakteriseringsfaktor for fossil og biologisk metan på grunn av nedbrytning av metan til karbondioksid, korreksjon av
karakteriseringsfaktoren for en propantype og inkludering av metan fra landtransformasjon) fra juni og september 2015.
Karakteriseringsfaktorene for metan er pr. i dag 30,5 kg CO2-ekv / kg for fossil metan og 27,75 kg CO2-ekv / kg for biologisk metan.
Kontaktinformasjon: http://www.ipcc.ch/contact/contact.htm
[2] Globalt oppvarmingspotensial er basert på 100 års tidshorisont. Gasser har ulik levetid i atmosfæren, og det er derfor
utviklet modeller med ulike tidshorisonter. En tidshorisont på 100 år brukes hyppigst.
[3] Metoden er basert på oppdatering av erstattet CML 2 baseline 2000 (april 2013, v4.2).
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5 Resultater
Beregningene baseres på LCIA-metodene som er presentert i kapittel 4. Toksiske effekter er ikke inkludert i
denne rapporten. Det er gjort en egen vurdering av tilsetningsstoffer / additiver for toksiske effekter i hht
REACH (Baxter & Askham, 2020). Resultatene er i de følgende underkapitler presentert for de respektive
case.

5.1 HDPE-granulat
5.1.1 Sammenligning gjenvinning og jomfruelig produksjon HDPE
Funksjonene tilhørende de ulike HDPE-casene omfatter behandling av 1,52 kg plast, 41,2 MJ generert energi,
og fremstilling av 1 kg granulat til bruk hos Berry i Moss (se Tabell 8). Plasten som er innsamlet og gjenvunnet
kommer fra henholdsvis industri, husholdning og merder fra fiskeoppdrett.
viser hvor mye plastavfall og evt. jomfruelig råvare det trengs for å produsere 1 kg granulat og hvor mye
energi som blir gjenvunnet i de analyserte verdikjedene. Mengde plastavfall brukt til granulat (se «Avfall (kg)
– for granulat» i tabell 8 under) er avhengig av både svinn i verdikjeden og sammensetning av granulatet.
Siden dette varierer fra case til case, er det behov for å legge til avfall til avfallsbehandling (se «Avfall (kg) –
avfallsbehandling» i tabell 8 under) i noen case for å oppnå at totalt 1,52 kg plastavfall behandles. Dette
gjøres for at systemene skal ha samme funksjonell enhet i de sammenlignende case. Det forutsettes samme
type avfallsbehandling (Avfall (kg) – avfallsbehandling) i gjenvinningscasene som i referansescenariet med
jomfruelig plast.
Tabell 8 oppsummerer ovennevnte som følger:
•
•
•

Mengde avfall som behandles i hver case, fordelt på om det gjenvinnes til granulat eller går til
avfallsbehandling
Mengde produsert granulat, fordelt på mengde produsert fra resirkulert plast, jomfruelig råvare og
additiver.
Total mengde energi, fordelt på om det produseres fra svinn i verdikjeden, produseres som ekstra
energi eller kommer fra avfallsbehandling av plastavfallet
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Tabell 8: Mengde avfall behandlet, energi gjenvunnet og granulat produsert i hvert HDPE-case.

Gjenvinning
Case

Jomfruelig

75%
husholdning

100%
merder

97,5%
industri

Avfall (kg) – behandlet

1,52

1,52

1,52

1,52

Avfall (kg) – avfallsbehandling

0,61

0,51

0

1,52

Avfall (kg) – for granulat

0,91

1,01

1,52

0

1

1

1

1

Gjenvunnet plast (kg)

0,75

1

0,975

0

Jomfruelig råvare (Kg)

0,25

0

0

1

0

0

0,025

0

Total Energi (MJ)

41,2

41,2

41,2

41,2

Energi svinn (MJ)

3,92

0,27

14,82

0

Ekstra energi (MJ)

20,8

27,1

26,4

0

Energi avfallsbehandling (MJ)

16,5

13,8

0

41,2

Granulat (kg)

Additiver (Kg)

LCA-resultatene for miljøpåvirkningskategorien potensiell klimapåvirkning er vist i Figur 4. Resultatene vises
for produksjon av HDPE-granulat basert på 97,5%, 75% og 100% resirkulert plast fra henholdsvis industri,
husholdninger og merder, sammenlignet med jomfruelig produsert plast for alle 3 case. Kvalitetskrav
medfører at gjenvinningsalternativene ikke utelukkende kan baseres på gjenvunnet plast. Det er derfor ulike
behov for tilsetningsstoffer og blanding med jomfruelig materiale for å oppnå nødvendige
materialegenskaper i de 3 alternativene.
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8
7
6

Kg CO2 ekv.

5

Avfallsbehandling plastavf.
4
Produksjon jomfr. plast

3

Ekstra Energi
Gjenvinning plastavf.

2
1
0
Gjenvinning

Jomfruelig

97,5 % industri

Gjenvinning

Jomfruelig

75% husholdning

Gjenvinning

Jomfruelig

100% merder

Figur 4: Klimaendringer (kg CO2 ekv. per funksjonell enhet) presentert for hvert HDPE case og system, fordelt på de ulike
deler av verdikjeden.

Figur 4 viser at alle materialgjenvinningssystemene medfører lavere potensielle klimaendringer enn
tilsvarende system basert på jomfruelig plastproduksjon. I systemene med jomfruelig plastproduksjon er
selve plastproduksjonen og avfallsbehandling (energigjenvinning) hovedbidragsyterne til resultatet. Det er
multifunksjonaliteten til gjenvinningssystemet (behandling av plastavfall og produksjon av granulat) som
medfører gjennomgående lavere klimabelastninger for disse, sammenlignet med jomfruelig plastproduksjon.
I tillegg ser man at gjenvinningssystemet for «75% husholdning» gir høyest potensiell klimaendring av de 3
gjenvinningscasene. Årsaken til dette er lavere andel resirkulert plast i dette granulatet som følge av lavere
kvalitet på regranulatet, og dermed behov for mer innblanding av jomfruelig granulat (25%) sammenlignet
med de andre alternativene.
Figur 4 viser også at miljøprofilen tilhørende produksjonen av regranulatet for «97,5% industri» caset er
høyere enn miljøprofilen til jomfruelig plast isolert sett. Dette får frem viktigheten av å analysere en
funksjonell enhet som inkluderer de samme funksjoner for de sammenlignende systemer, og at det er for
snevert å kun inkludere produksjon av granulatet i systemer som omhandler multifunksjonalitet
(multifunksjonalitet ved produksjon av regranulat fra plastavfall: avfallsbehandling av plast og produksjon av
granulat). Figur 4 viser også at så lenge forskjellen i klimabelastning mellom regranulat og jomfruelig plast er
lavere enn miljøprofilen til forbrenning av plastavfallet, medfører gjenvinningsscenariet mindre bidrag til
potensielle klimaendringer enn systemet med jomfruelig plastproduksjon.
Beskrivelsen av datagrunnlag i kapittel 3 viser at det er usikkerhet i dataene for sorteringsprosessen. Andel
rejekt/svinn fra sortering av husholdnings- og industriplast kan variere fra batch til batch. Når svinnandelen i
sorterings- og vaskeprosessen øker, trengs mer plastavfall (X) inn i verdikjeden for å produsere samme
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mengde gjenvunnet plast. Det medfører økt mengde plastavfall i begge de sammenlignende systemene, og
for begge systemene vil den økte mengde bli sendt til energigjenvinning. Det betyr at begge systemene får
økt potensiell klimapåvirkning og således får dårligere resultat. Men som følge av at økningen er lik i begge
systemer, blir netto forskjell mellom dem uendret. Økt svinn-andel vil dermed ha stor påvirkning på potensiell
klimapåvirkning for selve gjenvinningsverdikjeden (i form av økte transport, sorterings- og
energigjenvinningsbelastninger), men endrer ikke netto klimagevinst mellom de to systemene. Tabell 9 viser
resultatene for de 3 analyserte casene sammenlignet med jomfruelig produksjon og differanse i potensiell
klimapåvirkning.
Tabell 9: Resultater for potensiell klimapåvirkning (kg CO2 ekv.) for systemene vist i Figur 4, HDPE case.
Gjenvinning
Jomfruelig
Differanse
97,5% industri
75% husholdning
100% merder

2,78
3,71
2,18

6,71
6,70
6,97

-3,94
-2,99
-4,79

I tillegg til miljøpåvirkningskategorien klimapåvirkning, gir materialgjenvinning også best rangering for
forsuring, fotokjemisk ozondannelse, uttømming av fossile abiotiske ressurser og vannfotavtrykk.
For miljøpåvirkningskategoriene stratosfærisk ozonnedbrytning, overgjødsling (bortsett fra for 100%
merder), uttømming av mineralske abiotiske ressurser og PM 2,5 og PM > 10 (bortsett fra for 100% merder)
gir materialgjenvinning økt bidrag sammenlignet med jomfruelig plastproduksjon. Økningen i stratosfærisk
ozonnedbryting og uttømming av mineralske ressurser kommer hovedsakelig fra økt transport i
gjenvinningscasene. Bruk av lignitt i tysk strømmiks (på materialgjenvinningsanlegget) og import av strøm fra
Tyskland i Nederland er hovedgrunnen til at overgjødsling øker. Svevestøv øker i hovedsak pga økt transport
(PM >10) og bruk av strøm fra Tyskland (PM > 10). PM 2,5 øker med redusert mengde plastavfall til
energigjenvinning, fordi det fører til større forbruk av biomasse som energikilde i Norge (inngår i produksjon
av ekstra energi).

5.1.2 Gjenvinningsverdikjeden for HDPE
For å indentifisere forbedringspotensial i gjenvinningsverdikjeden for HDPE er verdikjedene gransket
nærmere. Det er viktig å presisere at man i denne delen av rapporten kun vurderer «1 kg granulat levert til
produksjonsanlegg i Norge (vugge til port)». Det betyr at tilleggsfunksjonene med behandling av ekstra
mengde avfall (k kg) og energiproduksjon (Y MJ) er ekskludert fra analysen. Nødvendige tilsetningsstoffer og
jomfruelig materiale for å oppfylle kvalitetsbehov er også utelatt. Siden det er benyttet data fra ulike aktører
i case-studiene, er det verdt å presisere at verdikjedene ikke nødvendigvis er representative for hele Norge.
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Scenarioene presenterer produksjon av granulat i Norge basert på plastavfall fra industri, husholdninger og
merder (antatt lokalisering av gjenvinningsanlegget i nærheten av Moss). Dette er sammenlignet med
gjenvinning i Nederland (for industriplast) og i Tyskland (for husholdningsplast), som er tilfelle i dag.
Resultatene er vist i Figur 5.

Industri

Industri (NO)

Innsamling
Sortering

Husholdning

Vasking
Pelletering
Produksjon

Husholdning (NO)

Oppdrett
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Figur 5: Potensiell klimapåvirkning (kg CO2 ekv.) per kg granulat produsert fra ulike plastkilder i Norge som gjenvinnes
i hhv Norge (NO), Nederland (industriplast) og Tyskland (husholdningsplast).

Plastavfall fra industri
Figur 5 viser at «Sortering» står for omtrent 1,6 kg CO2 ekv. per kg granulat i verdikjeden for plastavfall fra
industri. Dette er likt for begge casene da sorteringen er forutsatt å foregå i Norge, og energigjenvinning av
plastavfall (svinn) står for 97% av påvirkningene som presenteres under «Sortering». For vaskeprosessen gir
derimot resultatene for Nederland vesentlig høyere belastninger enn om dette foregår i Norge. Økningen i
denne prosessen er knyttet til transport og strømforbruket i Nederland. Disse aktivitetene utgjør hhv 69% og
29% av vaskeprosessen for caset i Nederland. Klimapåvirkning fra pelletering er også vesentlig større for caset
i Nederland, og her står energiforbruket for 71% av belastningene, mens forbrenning av svinn står for 29%
(omtrent samme belastning som for pelletering i Norge). Over hele verdikjeden står forbrenning av svinn for
66% av de totale påvirkningene, transport for omtrent 18% og strømforbruket i Nederland for 12% av den
totale belastningen. Tapet i sorteringsprosessen i Norge (med etterfølgende forbrenning) utgjør de største
belastningene i begge systemene.

Plastavfall fra husholdning
Tilsvarende som for plastavfall fra industri, utgjør energigjenvinning av svinn hoveddelen (98%) av de totale
potensielle klimaendringer fra «Sortering». Selve sorteringsprosessen står for 35% av de totale påvirkningene
på potensielle klimaendringer for verdikjeden i Tyskland (Figur 5). Strømforbruk står for 51% av belastningene
i vaskeprosessen (varmt vann), transport til Tyskland står for 39%. Under pelletering står energiforbruket for
64% av belastningene, 36% kommer fra forbrenning av svinn. Over hele verdikjeden står forbrenning av svinn
for 40% av de totale påvirkningene, transport for omtrent 26% og strømforbruket i Tyskland for 29% av den
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totale belastningen. Vask og granulering av denne plasttypen i Norge gir en vesentlig reduksjon i totale
potensielle klimaendringer, i hovedsak på grunn av lavere transportbehov og renere energimiks. I den norske
verdikjeden står strømforbruket kun for 3% av belastningene.
Plastavfall fra merder
I verdikjeden for plastavfall fra merder står vaskeprosessen (kverning på kai) for 37% av de totale
belastninger. 75% av dette kommer fra forbruk av diesel, resten er relatert til transport av maskiner til kai.
Pelleteringsprosessen står for 21% av de totale belastninger, hvor 40% kommer fra energigjenvinning av
svinn og 46% fra transport til Otterøy. Transport til produksjonsanlegg (Moss) står for 96% av resultatene til
produksjonsleddet. Over hele verdikjeden står transport av utstyr, kvernet materiale til granulering og
granulat til produksjonsanlegget for rundt 60% av totale påvirkninger på klimaendring. Dieselforbruket til
kvern (kategorisert under vasking) står for omtrent 28 av totalen, forbrenning av svinn i verdikjeden står kun
for 9%.

5.1.3 Gjenvinning i Norge
Resultatene for HDPE-casene i Figur 4 er justert for å representere den norske verdikjeden beskrevet ovenfor
(forutsettes at vask og granulering av norsk plastavfall blir gjort i nærheten av Moss). Den funksjonelle
enheten gitt i Tabell 1 forblir uendret.
Resultatene i Tabell 10 viser en større reduksjon i potensielle klimaendringer sammenlignet med jomfruelig
plastproduksjon.
Materialgjevinningssystemet i Norge bidrar fortsatt til økning innenfor stratosfærisk ozonnedbrytning,
uttømming av mineralske abiotiske ressurser og PM 2,5 sammenlignet med systemet med jomfruelig plast.
Økningen er imidlertid mindre sammenlignet med den internasjonale verdikjeden for gjenvinning av plast.
Tabell 10: Netto resultater for potensielle klimaendringene (kg CO2 ekv.), HDPE case, vask og granulering i Norge.
Gjenvinning
97,5% industri
75% husholdning

Jomfruelig

Differanse

2,05
3,08

6,71
6,70

-4,66
-3,62

5.2 PP-granulat
5.2.1 Sammenligning gjenvinning og jomfruelig produksjon PP
Funksjonene tilhørende PP-caset omfatter innsamling av 0,505 kg plast, 10,51 MJ generert energi, og
fremstilling av 1 kg granulat til bruk i hos Katoplast i Halden (Tabell 11). I denne analysen har innsamlet og
gjenvunnet PP sin opprinnelse fra industri og fiskeoppdrett. PP fra husholdning oppfyller ikke
kvalitetskravene til Katoplast sin produksjon (Nordeng, 2020).
Tabell 11 viser hvor mye plastavfall og jomfruelig råvare det trengs for å produsere 1 kg granulat og hvor mye
energi som blir gjenvunnet i verdikjeden. Mengde plastavfall brukt til granulatet (se «Avfall (kg) – for
granulat» i Tabell 11 under) er avhengig av svinnet i verdikjeden og sammensetning til granulatet. Siden dette
varierer fra case til case er det behov for å legge til avfallsbehandling (se «Avfall (kg) – avfallsbehandling» i
Tabell 11 under) i caset «23% industri» for å oppnå at totalt 0,505 kg plastavfall behandles. Dette gjøres for
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at systemene skal ha samme funksjonell enhet i alle case. Det forutsettes samme type avfallsbehandling
(Avfall (kg) – avfallsbehandling) i gjenvinningscasene som i referansescenariet med jomfruelig plast.
Tabell 11 oppsummerer ovennevnte som følger:
•
•
•

Mengde avfall som behandles i hver case, fordelt på om det gjenvinnes til granulat eller går til
avfallsbehandling
Mengde produsert granulat, fordelt på mengde produsert fra resirkulert plast, jomfruelig råvare og
additiver.
Total mengde energi, fordelt på om det produseres fra svinn i verdikjeden, produseres som ekstra
energi eller kommer fra avfallsbehandling av plastavfallet

Tabell 11: Mengde avfall behandlet, energi gjenvunnet og granulat produsert i hver PP-case

Case

Gjenvinning

Jomfruelig

50% merder

23% industri

0,505

0,505

0,505

0

0,146

0,505

0,505

0,359

0

1

1

1

Gjenvunnet plast (kg)

0,5

0,23

0

Jomfruelig råvare (kg)

0,5

0,700

1

0

0,070

0

Total Energi (MJ)

10,5

10,5

10,5

Energi Svinn (MJ)

0,11

2,70

0

Ekstra energi (MJ)

10,4

4,8

0

0

3,05

0

Avfall (kg) – behandlet
Avfall (kg) – avfallsbehandling
Avfall (kg) – for granulat
Granulat (kg)

Additiver (Kg)

Energi avfallsbehandling (MJ)

LCA-resultatene for miljøpåvirkningskategorien klimaendring vises i Figur 6. Resultatene vises for produksjon
av PP-granulat basert på 50% og 23% resirkulert plast fra henholdsvis merder og industri, sammenlignet med
jomfruelig produsert plast. Kvalitetskrav medfører at gjenvinningsalternativene ikke utelukkende kan baseres
på gjenvunnet plast. Det er derfor ulike behov for tilsetningsstoffer og blanding med jomfruelig materiale for
å oppnå de nødvendige materialegenskaper i de 2 alternativene.
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Figur 6: Klimaendringer (kg CO2 ekv. per funksjonell enhet) presentert for hvert PPcase og system, fordelt på de
ulike deler av verdikjeden.

Figur 6 viser at alle materialgjenvinningssystemene medfører lavere potensielle klimaendringer enn
tilsvarende system basert på jomfruelig plastproduksjon. I systemet med jomfruelig plastproduksjon er selve
plastproduksjonen og avfallsbehandling (energigjenvinning) hovedbidragsyterne til resultatet. Caset «23%
industri» har høyere potensiell klimapåvirkning enn caset «50% merder». Årsaken til dette er lavere andel
resirkulert plast i dette granulatet som følge av lavere kvalitet på granulatet og høyere svinn-andel i
prosessen.
Tabell 12: Resultater på potensielle klimaendringer (kg CO2 ekv.) for systemene vist i Figur 6.
Gjenvinning

Jomfruelig

Differanse

50% merder

1,31

3,50

-2,19

23% industri

2,57

3,41

-0,84

I tillegg til miljøpåvirkningskategorien klimapåvirkning, gir materialgjenvinning også best rangering for
forsuring, fotokjemisk ozondannelse, uttømming av fossile abiotiske ressurser og vannfotavtrykk.
For miljøpåvirkningskategoriene stratosfærisk ozonnedbrytning, overgjødsling (bortsett fra for 50% merder),
uttømming av mineralske abiotiske ressurser og PM2,5 og PM > 10 (bortsett fra for 50% merder), gir
materialgjenvinning økt bidrag sammenlignet med systemet med jomfruelig plast. PM2,5 øker fordi det fører
til økt forbruk av biomasse som energikilde. PM>10-utslippene øker i 23% industri-caset pga økt transport.
I likhet med HDPE-caset for industriplast kan kvaliteten til PP fra industri også variere fra batch til batch. Som
beskrevet i kapittel 5.1 preger ikke usikkerheten resultatene vist i tabellen ovenfor nevneverdig. Det er
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imidlertid knyttet en del usikkerhet til referansescenariet for 50% merder. I referansescenariet er det antatt
at plasten blir kvernet ved oppdrettsanlegget, før den blir transportert til energigjenvinningsanlegget i
Tromsø. Som nevnt tidligere kan plasten alternativt sendes til deponi, og en slik behandling vil i svært liten
grad medføre klimagassutslipp, noes som medfører redusert potensiell klimapåvirkning fra systemet med
jomfruelig plast. I Figur 6 kan man likevel se at påvirkningen på klimaendringer for gjenvinningssystemet er
mindre enn produksjon av jomfruelig plast. Man kan derfor konkludere med at gjenvinningssystemet også
medfører redusert potensiell klimapåvirkning sammenlignet med systemet med jomfruelig plast også ved
eventuell deponering av plast som avfallsbehandling.

5.2.2 Gjenvinningsverdikjeden for PP
For å indentifisere forbedringspotensial i gjenvinningsverdikjeden for PP er verdikjedene gransket nærmere.
Det er viktig å påpeke at man her kun vurderer «1 kg granulat levert til produksjonsanlegg i Norge (vugge til
port)» (inkluderer ikke tilleggsfunksjonene med behandling av avfall og energiproduksjon). Nødvendige
tilsetningsstoffer eller jomfruelig materiale for å oppfylle kvalitetsbehov er også utelatt i analysene under.
Siden det er benyttet data fra ulike aktører i case-studiene, er det verdt å presisere at verdikjedene ikke
nødvendigvis er representative for hele Norge.
Scenarioene presenterer produksjon av PP-granulat i Norge basert på plastavfall fra industri og merder
(antatt lokalisering av gjenvinningsanlegget i nærheten av Moss). Dette er sammenlignet med gjenvinning i
Nederland (for industriplast), som er tilfelle i dag. Resultatene er vist i Figur 7
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Innsamling
Sortering

Industri (NO)

Vasking

Pelletering
Oppdrett

Produksjon

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Kg CO2 ekv.

Figur 7: Potensiell klimapåvirkning (kg CO2 ekv.) per kg granulat produsert fra ulike plastkilder i Norge som
gjenvinnes i hhv Norge (NO) og Nederland.

Plastavfall fra Industri
Figur 7 viser at «Sortering» står for omtrent 1,4 kg CO2 ekv. per kg granulat i verdikjeden for plastavfall fra
industri. Dette er likt i begge casene da sorteringen er forutsatt å foregå i Norge, og energigjenvinning av
plastavfall (svinn) står for 97% av påvirkningene under sorteringsprosessen. For vaskeprosessen gir derimot
resultatene for Nederland vesentlig høyere belastninger enn om dette foregår i Norge. 69% av påvirkningene
under «Vasking» kommer fra transport til Nederland og 29% fra strømforbruket i Nederland. Klimapåvirkning
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fra pelletering er også større for caset i Nederland, og her står energiforbruket for 74% av belastningene,
mens forbrenning av svinn står for 26% (omtrent samme belastning som for pelletering i Norge). Over hele
verdikjeden står forbrenning av svinn for 62% av de totale påvirkningene, transport for omtrent 21% og
strømforbruket i Nederland for 14% av den totale belastningen. Tapet i sorteringsprosessen i Norge (med
etterfølgende forbrenning) utgjør de største belastningene i begge systemene.
Plastavfall fra merder
Figur 7 viser at transport til produsent (i dette tilfelle Katoplast i Halden) utgjør størstedelen (43%), fulgt av
vaskeprosessen (37%) og pelletering (20%). 75% av bidraget fra vaskeprosessen utgjøres av dieselforbruket.
I pelleteringsprosessen kommer 49% av belastningene fra transport til Otterøy, 36% fra energigjenvinning av
svinn fra prosessen og 10% fra strømforbruket. Over hele verdikjeden står transport for 62% av de totale
belastingene, energigjenvinning av svinn bidrar med 7% og dieselforbruk fra kverneprosessen bidrar med
24%.

5.2.3 Gjenvinning i Norge
Resultatet for PP-caset «23% industri» i Figur 6 er justert for å representere den norske verdikjeden beskrevet
ovenfor forutsettes at vask og granulering av norsk plastavfall blir gjort i nærheten av Moss). Den funksjonelle
enheten gitt i Tabell 1 forblir uendret.
Resultatene i Tabell 13 viser en større reduksjon i potensielle klimaendringer sammenlignet med jomfruelig
plastproduksjon for «23% industri» caset.
Materialgjevinningssystemet i Norge bidrar fortsatt til en økning i stratosfærisk ozonnedbrytning, uttømming
av mineralske abiotiske ressurser og PM2,5, sammenlignet med systemet med jomfruelig plast. Økningen er
imidlertid mindre sammenlignet med den internasjonale verdikjeden for gjenvinning av plastavfall.
Tabell 13: Netto resultater for potensielle klimaendringene (kg CO2 ekv.), PP case, vask og granulering i Norge.
Gjenvinning
23% industri

Jomfruelig
2,41

Differanse
3,41

-1,00

5.3 PA-granulat
5.3.1 Sammenligning gjenvinning og jomfruelig produksjon PA
Funksjonene tilhørende glassfiberforsterket PA6.6-caset omfatter innsamling av 0,758 kg plast, 14,9 MJ
generert energi, og fremstilling av 1 kg produsert granulat til bruk hos Biobe i Fredrikstad (se Tabell 14).
Innsamlet plast kommer fra BaneNor.

Feil! Fant ikke referansekilden. viser hvor mye plastavfall og jomfruelig råvare det trengs for å produsere 1
kg granulat og hvor mye energi som blir gjenvunnet i verdikjeden. Mengde plastavfall brukt til granulatet (se
«Avfall (kg) – for granulat» i Tabell 14 under) er avhengig av svinnet i verdikjeden og sammensetning til
granulatet. Siden dette varierer fra case til case er det behov for å legge til avfallsbehandling (se «Avfall (kg)
– avfallsbehandling» i Tabell 14 under) i caset «70% jernbane» for å oppnå at totalt 0,758 kg plastavfall
behandles. Dette gjøres for å ha samme funksjonell enhet i alle caser. Det forutsettes samme type
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avfallsbehandling (Avfall (kg) – avfallsbehandling) i gjenvinningscasene som i referansescenariet med
jomfruelig plast.
Tabell 14 oppsummerer ovennevnte som følger:
•
•
•

Mengde avfall som behandles i hver case, fordelt på om det gjenvinnes til granulat eller går til
avfallsbehandling
Mengde produsert granulat, fordelt på mengde produsert fra resirkulert plast, jomfruelig råvare og
additiver.
Total mengde energi, fordelt på om det produseres fra svinn i verdikjeden, produseres som ekstra
energi eller kommer fra avfallsbehandling av plastavfallet

Tabell 14: Mengde avfall behandlet, energi gjenvunnet og granulat produsert i hver PA-case

Gjenvinning
Case

Jomfruelig

75%
jernbane

70%
jernbane

0,758

0,758

0,758

0

0,04

0,758

0,758

0,714

0

1

1

1

Gjenvunnet plast (kg)

0,750

0,700

0

Jomfruelig råvare (kg)

0,250

0,253

1

0

0,051

0

Total Energi (MJ)

14,9

14,9

14,9

Energi Svinn (MJ)

0,15

0,34

0

Ekstra energi (MJ)

14,75

13,7

0

0

0,86

14,9

Avfall (kg) – behandlet
Avfall (kg) – avfallsbehandling
Avfall (kg) – for granulat
Granulat (kg)

Additiver (Kg)

Energi avfallsbehandling (MJ)

LCA-resultatene for miljøpåvirkningskategorien potensiell klimapåvirkning er vist i Figur 8. Resultatene vises
for produksjon av PA6.6-granulat basert på henholdsvis 75% og 70% resirkulert plast fra jernbaneisolatorer,
sammenlignet med jomfruelig produsert plast. I caset «70% jernbane» er innsamlet plast sendt til en
compounder i Sverge for pelletering.
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Figur 8: Klimaendringer (kg CO2 ekv. per funksjonell enhet) presentert for hvert PA-case og system, fordelt på de ulike
deler av verdikjeden.

Figur 8 viser at alle materialgjenvinningssystemene medfører lavere potensielle klimaendringer enn systemet
med jomfruelig plastproduksjon. Forskjellene er hovedsakelig et resultat av at produksjon av jomfruelig PA6.6
er vesentlig mer klimabelastende å produsere enn resirkulert materiale. Dette vises tydelig ved at andel
jomfruelig PA6.6 i granulatet står for hovedandelen av utslippene i gjenvinningscasene, selv om det kun er
brukt 20% og 25% jomfruelig materiale i casene.
I tillegg ser man at potensielle klimaendringer i gjenvinningssystemet for «70% jernbane» case er større
sammenlignet med «75% jernbase» case. Dette er naturlig siden andel jomfruelig plast er noe større i 70%caset. Men den viktigste årsaken til økt belastning er at råmaterialene i 70% jernbane case blir pelletert i
Sverige og så transportert tilbake til Biobe. Dette i motsetning til 75% jernbane case, hvor pelletering ikke er
nødvendig (se kapittel 2.3).
Tabell 15: Netto resultater for potensielle klimaendringer (kg CO2 ekv.) i systemene som vist i figuren ovenfor for
hvert PA-case
Gjenvinning
75% jernbane
70% jernbane (SE)

Jomfruelig
2,05
2,80

Differanse
8,85
8,85

-6,80
-6,06

I tillegg til miljøpåvirkningskategorien klimapåvirkning, gir materialgjenvinning også best rangering for
forsuring, overgjødsling, fotokjemisk ozondannelse, uttømming av fossile abiotiske ressurser, uttømming av
mineralske abiotiske ressurser, vannfotavtrykk og svevestøv.
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For miljøpåvirkningskategori stratosfærisk ozonnedbryting gir materialgjenvinningssystemet gir økt bidrag
sammenlignet med jomfruelige plastproduksjon. Økningen er et resultat av ekstra transport i
materialgjenvinningssystemet og høyere forbruk av naturgass som energikilde.
Som beskrevet i kapittel 3, er verdikjeden for PA6.6 basert på pilotforsøk og labtester. Dataene er basert på
et tenkt gjenvinningsanlegg, og fører til usikkerhet i design av verdikjeden og inputparametere. Potensielle
klimabesparelser for begge casene er likevel store, og verdikjeden må endres drastisk (mye større
belastninger i gjenvinningssystemet) for å påvirke konklusjonene om at gjenvinning gir best resultat (bortsett
fra for stratosfærisk ozonnedbryting). Det er også verdt å poengtere at labskalaforsøk med sementblander,
vann og slipemiddel kan være mindre ressurseffektiv enn fremtidige industrielle prosesser, noe som kan bety
at resultatene for gjenvinningsforsøkene faktisk er konservative.

5.3.2 Gjenvinningsverdikjeden for PA
For å indentifisere forbedringspotensial i gjenvinningsverdikjeden for PA6.6 er verdikjedene gransket
nærmere. Det er viktig å påpeke at man kun vurderer «1 kg granulat levert til produksjonsanlegg i Norge
(vugge til port)» i denne delen av rapporten, (inkluderer ikke tilleggsfunksjonene med behandling av avfall
og energiproduksjon, samt additiver).
De to verdikjedene representerer gjenvinning av isolatorer fra jernbane i henholdsvis Norge og Sverige. Som
beskrevet i kapittel 2.3 produseres ikke granulat i det norske scenariet. Forutsatt at all prosessering utføres
på samme sted, tilføres kvernet plast (etter tørking) ekstruderingsmaskinen. I den andre verdikjeden blir
isolatorene kvernet og vasket i Norge, før de pelleteres (kompoundering) i Sverige og deretter blir
transportert tilbake til Biobe.

Innsamling
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Sortering
Vasking
Pelletering

Jernbane (SE)

Produksjon
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40
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Figur 9: Potensielle klimapåvirkning (kg CO2 ekv.) per kg granulat produsert fra jernbaneisolatorer i Norge (NO) og
Sverige (SE) med pelletering.

Ved produksjon av granulat i Norge er det i hovedsak vaskeprosessen som bidrar til potensielle
klimaendringer (69%). Det er imidlertid transport fra mellomlageret til produksjonsanlegget som utgjør
mesteparten (66%) av påvirkningene til vaskeprosessen. Transport fra jernbanen til mellomlageret står for
92% av påvirkningene til sorteringsprosessen. Det betyr at transport står for omtrent 71% av potensielle
klimaendringer i hele verdikjeden. Energigjenvinning av svinn fra vaskeprosessen står for 12%, mens
strømforbruk ved vasking står for 8%.
Ved pelletering av plast i Sverige står transport for 75% av de totale potensielle klimapåvirkninger i
verdikjeden. Transporten til pelletering fører til at bidraget fra pelletering- og produksjonsprosessen øker fra
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3% til 55% av de totale påvirkningene. Energigjenvinning av svinnet og strømforbruket over hele verdikjeden
(både i Norge og Sverige) står for henholdsvis 11% og 8% av de totale påvirkningene.
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6 Diskusjon og konklusjon
SirkulærPlast-prosjektets LCA-analyser viser at bruk av gjenvunnet plast som erstatning for jomfruelig
plastproduksjon, kommer best ut for miljøpåvirkningskategoriene klimapåvirkning, forsuring, fotokjemisk
ozondannelse, uttømming av fossile abiotiske ressurser og vannfotavtrykk. For miljøpåvirkningskategoriene
stratosfærisk ozonnedbryting, overgjødsling, uttømming av mineralske abiotiske ressurser og PM 2,5 og PM
> 10, kommer jomfruelig plastproduksjon best ut.
Produksjon av regranulat fra plastavfall blir i alle verdikjedene sammenlignet med et referansesystem med
produksjon av granulat fra jomfruelig plast. Siden bruk av resirkulert plast utgjør en multifunksjon
(produksjon av granulat og håndtering av plastavfall), er det viktig at referansesystemet også tilfredsstiller
begge disse funksjonene. I tillegg vil begge systemene generere energi fra energigjenvinning av plast (svinn i
sorterings- og gjenvinningsprosessene og avfallshåndtering i referansescenariet). Funksjonell enhet må ta
hensyn til alle disse funksjonen og er derfor definert som følger: Produksjon av 1 kg granulat, håndtering av
X kg plastavfall, og produksjon av Y MJ energi. På grunn av ulik brennverdi og ulikt svinn i verdikjedene for
de analyserte plasttyper og verdikjeder, vil X og Y være forskjellige i hver case, og er spesifikt beregnet for de
3 case-produktene.
I det følgende diskuteres resultatene for potensiell klimapåvirkning.
En kombinasjon av tiltak som øker mengde gjenvinnbar plast (mindre svinn, økt design for gjenvinning, økt
etterspørsel av ulike typer plast) og som øker andel gjenvunnet plast i granulatet, vil bidra til forbedret
klimaprofil for regranulat. Studien viser at jo større andel gjenvunnet plast i granulatet, desto bedre
klimaprofil vil regranulatet få.
Tap av material (svinn) i sorteringsprosessen har en vesentlig innvirkning på (vugge til port) klimaprofilen til
regranulat, men det endrer ikke netto klimagevinst mellom systemene for materialgjenvinning og jomfruelig
plastproduksjon. Årsaken til dette er at økt svinn krever økt mengde plastavfall inn i begge systemene (for å
oppnå funksjonell enhet), og for begge systemene vil denne økte mengden bli sendt til energigjenvinning.
Det betyr at begge systemene får økt potensiell klimapåvirkning, og således dårligere resultat. Men som følge
av at økningen er lik i begge systemer, blir netto forskjell mellom dem uendret. Økt svinn-andel vil dermed
ha stor påvirkning på potensiell klimapåvirkning for selve gjenvinningsverdikjeden (i form av økte transport,
sorterings- og energigjenvinningsbelastninger), men endrer ikke netto klimagevinst mellom systemene for
materialgjenvinning og jomfruelig plastproduksjon.
Resultatene viser også at et høyt svinn gjennom verdikjeden, kan medføre at produksjon av regranulat gir
høyere klimapåvirkning enn jomfruelig plast (se del 5.1.1) isolert sett (vugge til port). Dette får frem
viktigheten av å analysere en funksjonell enhet som inkluderer de samme funksjoner for de sammenlignende
systemer, og at det er for snevert å kun inkludere én funksjon (produksjon av granulatet) i systemer som
omhandler multifunksjonalitet (her: produksjon av granulat og avfallsbehandling av plast).
Ved gjenvinning av plast fra industri (HDPE og PP) oppstår størst andel svinn i sorteringsprosessen. Dette
svinnet energigjenvinnes, og utslippene fra energigjenvinningsprosessen står for en stor del av de totale
potensielle klimaendringer tilknyttet regranulatet. I caset som baserer seg på husholdningsplast skjer
sorteringen i et høyteknologisk sorteringssystem, og har derfor mindre andel svinn. Likevel bidrar
energigjenvinning av dette svinnet vesentlig til totalresultatet for potensiell klimapåvirkning fra regranulat
også fra husholdninger. Innsamling av plast i homogene fraksjoner, eller ved bruk av høyteknologiske
sorteringsprosesser har derfor betydning for regranulatets (vugge til port) miljøprofil.
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I verdikjedene til plastavfall fra jernbane og merder er plastavfallet relativt homogent og i liten grad
forurenset. Dette medfører lav svinnandel i sorteringsprosessen og dermed bedre miljøprofil. Plast fra
husholdningene derimot, omfatter et bredt spekter plasttyper og plastformer som vanskeliggjør sortering.
Høyteknologiske sorteringsprosesser reduserer svinn, gir mer homogene materialstrømmer, og kan være er
en god løsning her. Omtrent 25% av hardplastavfallet fra industri samles inn i separate strømmer. Som
beskrevet i kapittel 0, blir nesten 100% av dette sendt videre til materialgjenvinning. Tapet i
sorteringsprosessen kommer dermed i hovedsak fra plasten som samles inn som blandede fraksjoner.
Reduksjon av svinn kan oppnås ved å øke andel innsamlet plast i separate strømmer, eller ved å investere i
mer avanserte sorteringsprosesser. Ved innsamling av mange ulike plasttyper og små volum, er det
miljømessig gunstig med avanserte sorteringsprosesser framfor separate innsamlingsstrømmer for de ulike
plastfraksjonene for å unngå ekstra transportbelastninger. Mindre svinn i verdikjeden bidrar generelt til at
en større andel av innsamlet plast blir gjenvunnet, samt mindre transport og redusert andel plastavfall til
energigjenvinning.
Materialgjenvinning av plastavfall i Norge (fremfor eksport til Sentral-Europa) fører til lavere potensiell
klimapåvirkning på grunn av redusert transport og bruk av renere energimiks i gjenvinningsprosessen. I tillegg
bidrar materialgjenvinning i Norge til reduksjon i miljøpåvirkningskategoriene stratosfærisk
ozonnedbrytning, overgjødsling og svevestøv sammenlignet med eksport av gjenvinningsprosessen.
Det er generelt knyttet usikkerhet til andel svinn fra vaskeprosessen. Etter vask blir vannet sendt til et
renseanlegg, og det er usikkert hvor stor andel av (mikro-)plast som eventuelt havner sammen med utløpet
fra renseanlegget. Det er derfor behov for mer forskning på dette.

34

SirkulærPlast – LCA for tre sirkulære plastverdikjeder

7 Referanser
Askham, C., & Raadal, H. L. (2016). PlastiRetur sluttrapport: Økt anvendelse av gjenvunnet plast
for økt ressurseffektivitet, redusert energiforbruk og lavere klimagassutslipp (OR.19.16)
Baxter, J., & Askham, C. (2019). SirkulærPlast: Properties of recycled plastics. Evaluating the
odour properties of refreshed recycled plastics (OR.29.19)
Baxter, J., & Askham, C. (2020). SirkulærPlast: LCC, scaling and REACH assessment (OR36.20)
Blaimschein, M. (2019, 28/08/2019). [SirkulærPlast: Refresher test in collaboration with DePaauw
/Rodepa].
Callewaert, P. (2017). Analysing the sustainability performance and critical improvement factors of
urban municipal waste systems. (Masters). NTNU, Trondheim. Retrieved from
http://hdl.handle.net/11250/2454900
Callewaert, P., Askham, C., Raadal, H.L. (2020) SirkulærPlast - LCA modell og forutsetninger (AR
01.20)
Containerweb. (2017). Åpen avfallscontainer 40m3. Retrieved from
http://www.containerweb.no/avfallscontainere/apen/40%20m3.html
European Commission Joint Research Centre. (2010). ILCD handbook. International Reference
Life Cycle Data System. General guide for Life Cycle Assessment. Detailed guidance.
European Parliament (2018) Directive (EU) 2018/852 of the European Parliament and of the
Council of 30 May 2018 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste,
Council of the European Union, PE/12/2018/REV/2, http://data.europa.eu/eli/dir/2018/852/oj
Directive (EU) 2018/852 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending
Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste (Text with EEA relevance),
PE/12/2018/REV/2 C.F.R. (2018).
Hermansen, J. (2018, 18/9/2018). [Maintenance machine railway tracks].
Hognes, E. S., & Skaar, C. (2017). Avfallshåndtering fra sjøbasert havbruk
IPCC. (2013). Climate Change 2013. The Physical Science Basis. Working Group I contribution to
the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
http://www.climatechange2013.org
ISO. (2006a). ISO 14040:2006 Environmental management -- Life cycle assessment -- Principles
and framework. In. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization.
ISO. (2006b). ISO 14044:2006 Environmental Magament - Life Cycle Assessment - Requirements
and guidelines. In: International Standardisation Organisation.
Karame, P. (2019a). [Forbruk Diesel og Elektrisitet].
Karame, P. (2019b, 20/5/2019). [Oversikt innveid plast 2017].
Larsen, O. (2019, 7/10/2019). [Kvern].
Lindeberg, H. Ø. (2019, 11/09/2019). [Notat forbruk sirkulærplast].
Løhren, A. H. (2019, 10/12/2019). [Tidligere behandling: Brukte isolatorer til BIOBE].
Lyng, K.-A., & Modahl, I. S. (2011). Livsløpsanalyse for gjenvinning av plastemballasje fra norske
husholdninger (OR.10.11)
Modahl, I. S., Askham, C., & Raadal, H. L. (2009). Life Cycle Assessment of Electricity, including
Carbon Capture and Storage - Phase II (OR.15.19)
Nijkamp, M. (2019). Data Gathering Method to Measure the Effects of Resource Input on the
Production Process. University of Twente, Retrieved from
http://purl.utwente.nl/essays/79858
Nordeng, M. J. (2020). Summary of material selection process (RT-RP-00064)
Raadal, H. L., Modahl, I. S., & Lyng, K.-A. (2009). Klimaregnskap for Avfallshåndtering, Fase I og
II. (OR.18.09). Retrieved from: http://www.ostfoldforskning.no/publikasjon/klimaregnskapfor-avfallshandtering-fase-i-og-ii-576.aspx
Rigamonti, L., Grosso, M., Møller, J., Martinez Sanchez, V., Magnani, S., & Christensen, T. H.
(2014). Environmental evaluation of plastic waste management scenarios. Resources,
Conservation and Recycling, 85, 42-53. doi:https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2013.12.012
Rogn, V. D. (2018, 11/9/2018). [Flytskjema og vann forbruk].

35

SirkulærPlast – LCA for tre sirkulære plastverdikjeder

Saxegård, S., & Johnsen, F. M. (2018). Metode for beregning ved fyllingsgradjusterbar transport
Metodeforbedring (AR.02.18)
Schepers, B. L., & van Valkengoed, M. P. J. (2009). Warmtenetten in Nederland: Overzicht van
grootschalige en kleinschalige warmtenetten in Nederland (09.3031.45)
Shen, L., & Worrel, E. (2014). Chapter 13 - Plastic Recycling. In E. Worrel & M. A. Reuter (Eds.),
Handbook of Recycling (pp. 179-190). Boston: Elsevier.
Sommer, C. (2016). Trial Report
Store Norske Leksikon (2020). Plast, https://snl.no/plast, sist oppdatert 11. februar 2019.
Syversen, F., Fredriksen, K., Bjørnerud, S., & Bredis, R. (2018). Økt utsortering av plast til
materialgjenvinning (4/2018)
Wernet, G., Bauer, C., Steubing, B., Reinhard, J., Moreno-Ruiz, E., & Weidema, B. (2016). The
ecoinvent database version 3 (part I): overview and methodology. The International Journal
of Life Cycle Assessment, 21(9), 1218-1230. doi:10.1007/s11367-016-1087-8

36

SirkulærPlast – LCA for tre sirkulære plastverdikjeder

Livsløpsvurdering (LCA)
Trinnene i en LCA og valg av metodikk
Livsløpsvurdering (Life Cycle Assessment – LCA) er en standardisert metode for å vurdere miljøbelastningene
til et produkt eller tjeneste gjennom hele livsløpet, fra uttak av råvarer, produksjon, transport, bruk og
avfallshåndtering. Metodikken er standardisert i ISO 14040/44 (ISO, 2006a, 2006b). Gjennomføringen av en
LCA kan deles inn i fire faser som illustrert i Figur 2-1: definere hensikten med studien, definere omfanget og
systemet som skal analyseres, datainnsamling (inventaranalyse), kvantifisering av miljøeffekt og tolkning av
resultater. Hver av disse beskrives trinnene beskrives i de påfølgende delkapitlene (European Commission
Joint Research Centre, 2010).

Trinnene i en livsløpsvurdering (European Commission Joint Research Centre, 2010)

Det finnes to generelle hovedtyper LCA; attributional og consequential, der attributional LCA er en
livsløpsvurdering av et system slik det fremstår i dag eller antas å se ut i fremtiden basert på dagens system.
Dette kalles ofte en dokumenterende LCA av det relevante produktsystemet. Det søkes da oftest å bruke så
spesifikke data som mulig for produksjonsprosesser tilhørende det systemet som analysers, evt.
generiske/gjennomsnittsdata som f.eks siste års elektrisitetsmiks. En consequential LCA søker, på den andre
siden, å dokumentere hvilken påvirkning det analyserte produktet har på omverdenen, og bygges på
grunntanken om at et system aldri kan sees isolert fra relaterte systemer. I consequential LCA er det i større
grad vanlig å utvide systemgrensene og å bruke en marginalbetraktning på energibærer for elektrisitet.
Denne type LCA er anbefales for vurdering av større systemendringer som påvirker samfunnet som helhet
(f.eks. overgang til elbiler).

Definering av målet til studien
En livsløpsanalyse starter ved at man definerer mål og omfanget av studien. Målet med studien vil påvirke
hvordan analysen utføres: hvordan funksjonelle enhet og systemgrenser defineres, samt hvilke krav man
stiller til datakvalitet og tolkningen av resultatene. Som vist i Figur 2-1 kan livsløpsanalyser brukes til en rekke
formål: produktutvikling og forbedring, strategiutvikling, politikkutforming, markedsføring etc.

37

SirkulærPlast – LCA for tre sirkulære plastverdikjeder

Systemgrenser og omfang av studien
Resultatene i en LCA oppgis i henhold til den funksjonelle enheten, som kvantifiserer presentasjonen til et
produkt. Videre må produktsystemet som skal analyseres settes opp, og systemgrensene må defineres. Dette
innebærer å definere hvor livsløpet starter og hvor det slutter, og hvordan en skal håndtere
produksjonsprosesser som gir flere biprodukter. Dette er identifisert som spesielt viktig for analyse av
metallemballasje, og behandles derfor separat i kapittel 3.

Innsamling av data og datakvalitet
I en livsløpsvurdering må ressurs- og energibruk, utslipp og avfall kartlegges for hvert trinn i livsløpet til
produktene. Når systemgrensene er satt opp, må det dermed gjøres en vurdering av hvilke data som skal
samles inn, for hvilke deler av livsløpet det er nødvendig med spesifikke data og hvor det kan brukes
generiske data/databasetall. Jo mer spesifikke data som er tilgjengelig, dess mer nøyaktig blir resultatet i
beregningen for et gitt produktsystem. Det er derfor ønskelig med så spesifikk informasjon som mulig. Likevel
er det slik at datainnsamlingen ofte utgjør det mest tid- og ressurskrevende trinnet i en livsløpsanalyse, og
det vil noen ganger være behov for å gjøre en prioritering av hvilke data som er mest nødvendig å hente inn.
Ved bruk av databasedata eller data fra andre studier, er det viktig å vurdere relevansen av dataene knyttet
til geografi, teknologi, osv. Det er også mulig å tilpasse databasedata slik at det benyttes relevant energimiks
for det geografiske området.

Kvantifisering av miljøeffekt
Etter at alle dataene er samlet inn, kan produktsystemets potensielle miljøpåvirkning beregnes. Det må
dermed gjøres en vurdering av hvilke miljøpåvirkningskategorier som skal inkluderes og hvilke metoder som
skal brukes for å beregne den potensielle miljøeffekten. Eksempler på miljøpåvirkningskategorier er
klimaendringer, forsuring og utarming av mineralressurser. De fleste studiene som er gjennomført
presenterer et bredt spekter av miljøpåvirkningskategorier.

Klimagassutslipp
Ved gjennomføring av en livsløpsanalyse er det ønskelig å inkludere et bredt spekter av
miljøpåvirkningskategorier for å sikre at beslutningen er basert på et mest mulig helhetlig perspektiv, og for
å unngå at man skaper nye problemer ved å redusere andre. Det er likevel ikke til å legge skjul på at mange
studier som gjennomføres i dag har størst fokus på klimagassutslipp.
Et produktsystems potensielle påvirkning på klimaendringer måles ofte i kg CO 2-ekvivalenter. Dette gjøres
ved at alle enkeltutslipp av klimagasser gjennom verdikjeden konverteres ved hjelp av
karakteriseringsfaktorer. Eksempelvis har metan (CH4) karakteriseringsfaktoren 30,5 kg CO 2-ekvivalenter/kg
metan, som betyr at 1 kg metan antas å ha 30,5 ganger større påvirkning på klimaendringer enn 1 kg CO 2
(IPCC, 2013). Faktorene kan endre seg etter hvert som man får mer kunnskap om hvordan ulike utslipp
påvirker atmosfæren.
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Andre miljøpåvirkningskategorier
Det finnes ingen universale regler for hvilke miljøpåvirkningskategorier som bør inkluderes i
livsløpsvurderinger. Mens det for klimaendringer finnes et internasjonalt panel som har kommet frem til en
metode det er stor konsensus om (IPCC, 2013), er det større variasjon i hvilke metoder som benyttes i
litteraturen for kategorisering og beregning av de andre miljøpåvirkningskategoriene. Metodene er i
kontinuerlig oppdatering etter hvert som det utvikles mer og mer kunnskap om hvordan ulike utslipp påvirker
miljøet.
I tillegg til indikatorer knyttet til miljøproblemer som klimaendringer, forsuring og overgjødsling, finnes det
indikatorer som adresserer ressursbruk og ressursutnyttelse. Eksempler på dette er bruk av abiotiske
ressurser, arealbruk, vannfotavtrykk og energiindikatorer slik som primærenergibruk gjennom livsløpet.
For miljødeklarasjoner (Environmental Product Declarations/EPD’er) og Product Environmental Footprint
(PEF), eksisterer det detaljerte standarder, retningslinjer og produktkategoriregler som sier både hvilke
miljøpåvirkningskategorier som skal inkluderes og hvilke karakteriseringsfaktorer som skal benyttes.
Resultatene fra en LCA skal alltid tolkes i lys av hensikten med studien. Dersom resultatene fra en LCA som
sammenligner ulike produkter/systemer skal benyttes til ekstern kommunikasjon, er det viktig å sikre at
resultatene benyttes på en måte som er i tråd med ISO-standardene 14040-44. Markedsføringsloven legger
også begrensninger på bruk av miljø- og etikkpåstander i markedsføringen for å beskytte markedsaktører, jfr.
Markedsføringslovens § 7 med egen veileder om bruk av miljø og etikk i markedsføring av februar 2018, pkt.
2.2 om krav til dokumentasjon.
Både ISO-standardene og Markedsføringsloven er utviklet for å ivareta næringslivets egne interesser, for å
forhindre at man skal kunne sammenligne egne produkter med produkter fra konkurrenter dersom dette
ikke er basert på likeverdige analyser. Ved sammenligning av systemer/produkter må studien defineres på
en slik måte at det er samme funksjonalitet, systemgrenser og datakvalitet, og i tillegg likeverdige metodiske
vurderinger. Bruk av LCA-resultater for å støtte komparative utsagn krever at det gjøres en kritisk
gjennomgang av en LCA ekspert/ekspert-panel for å verifisere datagrunnlaget og sammenligningen før
resultatene kan kommuniseres eksternt. I tillegg kan det være hensiktsmessig at representanter for berørte
parter får gi innspill underveis i prosjektet.
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Vedlegg 2

Massebalanser for hver case

Tilgjengelig i Callewaert et al. 2020.

40

Visjonen til NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning AS, tidligere
Østfoldforskning AS, er å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling. Vi utvikler
kunnskap og metoder for å forstå og implementere bærekraft bedre i samfunnet.
Sammen med bedrifter og offentlige aktører kartlegger og reduserer vi
miljøbelastninger, ofte med økonomisk gevinst. Slik bidrar vi til å bevege
samfunnet i en bærekraftig retning.

