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Sammendrag 

Dette forprosjektet er basert på en grundig litteraturgjennomgang for alle punktene til prosjektet. 

For punktet om inkludering av plastforsøpling i LCA metodikk, ble det etablert dirkete kontakt med 

forskere på feltet.  

 

Resultatene fra dette forprosjektet kan oppsummeres som følger: plast som materiale har en stor 

nytteverdi. Plastforsøpling er derimot en utfordring som er vanskelig å måle og analysere nøyaktig. 

Resultatene fra litteraturstudien tyder på at det er produkter med kort levetid, fremfor alt emballasje 

og spesielt emballering av næringsmidler, samt engangsartikler av plast og fiskeutstyr som utgjør 

de største kildene til plastavfall i havet. Det er derfor viktig å jobbe målrettet med emballasje- og 

fiskesektorene for å analysere om plast er det best egnede materiale å benytte for denne type 

produkter. Bruken av plast som materiale for noen produkter er alt regulert av EU, og det kan 

forventes at mer vil skje på dette området.  

 

Hvor velegnet plast er som materiale vil blant annet kunne fanges opp av livssyklusanalyser, som 

danner grunnlag for å vurdere i hvilke sammenhenger plastmateriale har høyest nyttefaktor, hvor 

plastmaterialer bør substitueres av andre materialer, og hva slags type innovasjon som kan bidra 

til å forebygge eller redusere problemene knyttet til bruk av plast i dagens samfunn. Arbeid på 

integrering av forsøplingsproblematikken i LCA-metodikken er igangsatt, men må videreutvikles.  

 

Parallelt med dette, finnes det gode eksempler på bruk av gjenvunnet plast som materiale, blant 

annet med erfaringer fra Sirkulær last prosjektet, i regi av Østfoldforskning. I tråd med en sirkulær 

økonomi må dette fremmes som alternativ til jomfruelig materiale. 

 

Forprosjektet identifiserer potensialet for et hovedprosjekt som er søkt midler til gjennom BIA-

utlysningen om Bærekraft 

(https://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/BIA/1254034705406/p1173268235938?visAktive=tru

e).  

https://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/BIA/1254034705406/p1173268235938?visAktive=true
https://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/BIA/1254034705406/p1173268235938?visAktive=true


 

  

1 Innledning 

1.1 Prosjektets hovedmål og bakgrunn 

Prosjektet Bærekraftig Plast er et forprosjekt finansiert av Norges Forskningsråds BIA-program til 

støtte for prosjekter som bidrar til bærekraftig verdiskaping og grønn innovasjon. 

 

Målet for forundersøkelsen er å fremskaffe status for kunnskapsgrunnlaget om omfang av og årsaker 

til tap av plast til miljøet for spesifikke produkter/anvendelser i samfunnet og for metodeutvikling 

knyttet til integrering av miljøeffekter av plastforurensning i livssyklusvurderinger. Det er også et mål å 

gjennomgå konkrete eksempler og erfaringer knyttet til bærekraftig innovasjon gjennom økt 

materialgjenvinning, og å identifisere og involvere relevante partnere til et hovedprosjekt.  

 

Bruken av plast som materiale har vokst eksponentielt siden 1950. Produksjonsmengdene er mer enn 

6-doblet fra 1980 og 2015 (Figur 1).  

 

Figur 1 Utviklingen i plastproduksjon globalt. Kilde: Market Research Group (PEMRG) / Consultic 

Marketing & Industrieberatung GmbH (2016) 
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Plastmaterialets suksess er et resultat av dets mange positive egenskaper, som for eksempel at det 

er formbart, lett, sterkt, kan være gjennomsiktig, og relativt billig. I de senere år har vært stort fokus på 

utfordringene knyttet til bruk av plast som materiale, og spesielt knyttet til avfallsgenerering og 

plastforsøpling både på land og til havs. Men det at plast tradisjonelt er basert på fossile ressurser og 

således medfører klimagassutslipp og andre miljøpåvirkninger både i produksjonsfasen og ved 

avhending (forbrenning) har også medført økt fokus materialgjenvinning, overgang til fornybare 

ressurser, samt reduksjon av bruken av plast 

 

Dette forprosjektet har hatt størst fokus på forsøplingsproblematikken relatert til plast, men også 

status for hvordan forsøpling kan integreres som indikatorer i LCA (Life Cycle Assessment) -metodikk.  

 

Rapporten er basert på litteraturgjennomgang angående plastforsøpling, hovedsakelig har peer-

review artikler blitt gransket, men også flere forskningsrapporter. Kapittelet om integrering av 

plastforsøpling i LCA-metodikk er i tillegg basert på personlig kommunikasjon med forskere på feltet, 

samt deltagelse i et webinar om temaet i regi av FLCI.   

 

1.2 Rapportens oppbygning  

Kapittel 2 presenterer resultatene av litteraturgjennomgangen der de ulike delkapitlene svarer på de 

respektive hovedmålene presentert innledningsvis. Kapittel 3 oppsummerer konklusjonene fra 

prosjektet, og legger basisen for en søknad til et hovedprosjekt.    
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2 Resultater  

2.1 Bruk av plast 

Bruken av plast varierer stort mellom ulike sektorer. For å kunne utarbeide effektive tiltak for redusert 

forsøpling, er det viktig å kartlegge for hvilke sektorer bruken av plast og potensialet for forsøpling fra 

disse sektorene. Figur 2 viser totalt mengde tilført plast i Norge i 2017 fordelt på ulike sektorer.  

 

 

Figur 2: Plastbruk i Norge fordelt på sektorer i 2017. Kilde: Plastics Europe, Grønt Punkt Norge, 

Infinitum. 

 

Totalt ble det tilført omtrent 350 000 tonn plast, hvor emballasje står for det største plastforbruket med 

nesten 50% av totalt forbruk, etterfulgt av byggesektoren som stå for omtrent 30% (Figur 2).  

 

Resultatene for norsk emballasje er disaggregert på næringsvirksomheter basert på data fra 

Packman prosjektet (Østfoldforskning, 2018). Dette er vist i Figur 3.  
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Figur 3: Fordeling av emballasje på norske næringsvirksomheter. 

 

Næringsmiddelindustrien står for halvparten av forbruket av plastemballasje i Norge (Figur 3). I og 

med at emballasje utgjør ca 50% av totalt plastforbruk og næringsmiddelindustrien står for 50% av 

dette igjen, utgjør emballering av næringsmidler ca 25% av totalt plastforbruk i Norge. 

 

 

2.2 Omfang, årsaker og konsekvenser av plastforsøpling  

Plastforsøpling har fått økende oppmerksomhet de siste årene, spesielt plastforsøpling i havet. 

Omfanget, årsakene og konsekvensene tilknyttet plastforsøpling er derimot vanskelig å fastslå. Dette 

delkapittelet presenterer aktuell forskningslitteratur som omhandler disse temaene, med spesiell vekt 

på Norge.   

 

2.2.1 Omfang 

Mengde plastavfall som blir et forsøplingsproblem er ikke lett å kvantifisere. Litteraturen og den 

offentlige debatten omhandler for det meste plast i havet. Plastforsøpling på land er derimot også et 

miljøproblem, som potensielt vil påvirke organismer og økosystemer. Siden plastforsøpling på land i 

mindre grad er dokumentert sammenlignet med havplast – vil denne studie være sentrert rund havplast.  

 

Jambeck et al. (2015) har estimert at mellom 4,8 og 12,7 millioner tonn plast nådde havet i 2010. 

Studien deres har også estimert at mengdene sannsynligvis vil tidoble seg innen 2025. I følge Schmidt 

et al. (2017) leder 10 av verdens største elver, hvorav 8 befinner seg i Asia, 88-95% av de globale 

plastmengdene til havet. Omtrent 80% av plasten som havner i havet kommer dermed fra landbaserte 

kilder, transportert av vind og vann, mens de resterende 20% stammer fra hav-baserte kilder (Eunomia, 

2016; Lebreton et al., 2012).  
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Jambeck et al. (2015) presenterer en detaljert analyse disaggregert på et nasjonalt nivå. For Norge ble 

det estimert at det ble sluppet ut omtrentlig 8400 tonn plast til havet i 2010 fra landbaserte kilder, det 

vil si mellom 1-2% av den globale plastforsøplingen. Dette regnestykket er basert på befolkningsantall, 

mengde avfall generert, mengde plast i avfallet, kvaliteten på avfallshåndteringssystemet, samt 

forsøpling generelt. Utslippet av primær mikroplast fra norske landbaserte kilder har i tillegg blitt estimert 

til 8000 tonn, hvorav en stor andel har potensialet til å nå havet (Sundt et al., 2014). Det må påpekes 

at det er en stor usikkerhet knyttet til disse tallene, spesielt når de er disaggregerte.  

 

Tabell 1 viser en kvantitativ sammensetning av omfanget til plastforsøpling til havet, til jord og 

ferskvann, både globalt, i Europa og i Norge.  

Tabell 1: Omfang av plastforsøpling 

 
 

 

Det er verdt å presisere at dokumentasjon av kartlagte mengder marin forsøpling globalt, i stor grad 

bygger på et relativt lite antall kilder, uten at dette i noen grad skal slå tvil om at marin forsøpling 

representerer et stort forurensningsproblem. 

 

2.2.2 Årsaker  

Kildene til plastforsøpling er mange, og veien deres til naturen er ulike. For å kunne vurdere årsakene 

til forsøpling, må man identifisere plastproduktene som blir tapt til miljøet. Først da har man muligheten 

til å forstå de bakenforliggende årsakene til forsøplingsproblematikken. Plastproduktenes funksjon 

henger tett sammen med deres levetid: dette skal spesielt vektlegges i dette prosjektet. I dette kapitelet 

vil årsakene bli sporet tilbake både for mikro og makroplast, samt fra landbaserte og havbaserte kilder.  

 

Årsaker til tap av makroplast i miljøet fra landbaserte kilder 

Figur 4 viser veiene til makroplast fra landbaserte kilder. 

  

Miljø
Geografisk 

område
Type plast Mengde Kilde

Plast til havet Globalt Makroplast 4,8 - 12,7 Mtonn/år Jambeck et al. (2015) 

Pirmær mikroplast 0.8 - 2.5 Mtonn/år Boucher og Friot (2017)

EU Makroplast 16600 tonn/år

Primær mikroplast 75000-450000 tonn/år

Norge Makroplast 8400 tonn/år Jambeck et al. (2015) 

Primær mikroplast 8000 tonn/år Mepex (2014)

Plast til jord / 

ferskvann Globalt Makroplast

4-24 ganger høyere enn 

mengdene til havet Horton et al. (2017) 

Pirmær mikroplast 1.8 - 5 Mtonn/år Boucher og Friot (2017)

Europa Makroplast

Primær mikroplast 63000-430000 tonn/år Nizetto et al. (2016) 

Norge Makroplast

Primær mikroplast

Directivet for reduksjon av 

påvirkninger fra plastprodukter
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Figur 4: Veiene til makroplast fra landbaserte kilder. Kilde: UNEP (2016) 

 

UNEP (2016) har kartlagt veiene som fører til at plast havner i havet (Figur 4). Rapporten skiller mellom 

produktenes levetid for å forstå årsaken til deres forekomst i naturen. Kortlevde produkter (50 dager) 

vil enten nå havet gjennom avløpsrensing, avfallshåndtering eller på grunn av forsøpling. Mellom- og 

langlivede produkter (50 måneder og 50 år) vil derimot nå havet gjennom avfallshåndteringssystemer, 

samt gjennom forsøpling.  

 

Forsøpling og dårlig avfallshåndtering er også hovedgrunnene identifisert av Jambeck et al. (2015) til 

at plast havner i naturen. Forsøpling oppstår oftest ved rekreasjon, turisme, fiske, samt båtfart, og 

gjelder dermed oftest kortlivede produkter. I deres analyse antok forskerne at forsøplingen i Norge 

ligger på 2%. På verdensbasis har det blitt foreslått at så mye som 10% av all plast produsert er utsatt 

for en forsøplingsrisiko og dermed vil ende opp i havet (Sundt et al., 2014). Dårlig kvalitet på 

avfallshåndteringssystemer, som for eksempel at avfall blåser bort under oppsamling, håndtering eller 

fra deponier er indikatorer på øy forsøplingsrisiko. I Nord-Europa har vi et godt fungerende 

avfallshåndteringssystem, som tilsier at dette tallet er mye lavere. Jambeck et al. (2015) indikerer at 

forsøpling er en ikke-eksisterende problematikk for Norge, noe som er en vel konservativ vurdering da 

2% av tilført plastmengde tross alt utgjør ca 7 000 tonn plastforsøpling.  

 

Forum for Sustainability through Life Cycle Innovation (FSLCI) er et initiativ som ønsker å samle LCA 

fagmiljøene for å fremme utviklingen av et bærekraftig samfunn. En workshop som samlet eksperter på 

LCA for å diskutere integreringen av marin forsøpling i LCA metodikk ble arrangert i deres regi i mai 

2018. Workshoprapporten   fremhever også dårlig avfallshåndteringsinfrastruktur som en av grunnene 

til plastforsøpling, i tillegg til forbrukeratferd (Strothmann et al., 2018). Videre blir det vist til at 

plastprodukter eller -materialer som ender opp som forsøpling i naturen ofte er av lav verdi. Dårlig 

implementering av lovverk og reguleringer på avfallshåndteringssiden, samt kostnader for riktig 

avfallshåndtering, mangel på design for gjenvinning, og mangel på sosialt ansvar ble i tillegg presentert 

som viktige aspekter (Strothmann et al., 2018).  
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Kvantifiseringen av strømmene i Figur 4 er viktig for å forstå hvor de største mengdene plastforsøpling 

kommer fra, og dermed hvor forebyggingstiltakene vil være mest verdifulle. Det vil også kunne forklare 

årsakene til plastforsøpling, som henger sammen med hvor hyppig ulike produkter tapes i naturen. For 

å kartlegge og kvantifisere dette må plast samles inn og produktene identifiseres. En utfordring ved 

denne type kartlegging er at makroplast vil brytes ned til mikroplast etter å ha vært utsatt for vær og 

vind over lengre tidsperioder. Store mengder av plasten i havet er såkalt uidentifiserbar plast, noe som 

gjør at denne metoden ikke er fullstendig for å identifisere årsakene og kildene til plastforurensning. 

 

Det påpekes at klarlegging av hvilke produkter som leder til plastforsøpling er en vanskelig oppgave. 

Avhengig av materialegenskapene til plasten, vil ulike typer og dermed produkter bli transportert ulikt 

og dermed hope seg opp ulike steder som illustrert i Figur 5 (Andrady, 2017; European Commission, 

2018a; Galgani et al., 2015; Horton et al., 2017).  

 

Det har blitt estimert at mellom 50% (Galgani et al. 2015) og 94% av plasten (Eunomia, 2016) som når 

havet, vil synke til havbunnen. Havbunnen har derfor blitt betegnet som en sink for avfallet (Woodall et 

al., 2014). I tillegg har det blitt rapportert store forskjeller i konsentrasjon av plastmengder på havbunnen 

(Kammann et al., 2018) avhengig av avstanden til kysten. I norske hav er det målt opp mot 180 

produkter/km2 ved kysten sammenlignet med litt over 20 produkter/km2 offshore (Buhl-mortensen and 

Buhl-mortensen, 2017). Så lite som 1% av plasten som når havet er estimert til å flyte på havoverflaten, 

mens mengden som blir skylt inn på land er estimert å utgjøre 5% av avfallet som når havet (Sherrington 

et al., 2016).  

 

 

Figur 5: Opphopningsområder for plast i naturen. Kilde: Eunomia (2016) 
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For å forstå årsakene til forsøpling av plast i naturen, samt deres relative mengder, burde dermed alle 

opphopningsområdene blitt gransket: dette byr på ytterligere praktiske vanskeligheter. Dessuten er 

sammenligning av enkeltstudier vanskelig fordi rapporteringsmetodene er inkonsistente i den forstand 

at relevante studier bruker ulike enheter (antall per areal, vekt per areal), målemetoder, og skala på 

studien (Galgani et al. 2015). En hyppig benyttet metode i Norge er kartlegging av plastprodukter 

oppsamlet i strandsonen. Det presiseres at resultatene fra slike tellemetoder ikke kan beskrive det fulle 

bildet av plastprodukter funnet i havet fordi den blant annet vil underestimere plast som ender i andre 

områder som havbunnen eller havoverflaten (Andrady, 2017), blant annet fiskeutstyr (European 

Commission, 2018). I tillegg vil det være forskjeller i resultater knyttet til prøveområder og til årstid. Det 

er også vanskelig å sammenligne enkeltstudier som gransker plast i strandsonen fordi produktene som 

inngår i klassifiseringskategoriene er forskjellige fra studie til studie (Galgani et al. 2015).  

 

Den Europeiske Kommisjonen bruker likevel strandplast som proxy for marin forsøpling. Den relative 

viktigheten av ulike sektorer har blitt presentert (UNEP, 2016) for ulike produkter basert på oppsamling 

av plastprodukter i strandsonen. Av høy betydning finner man engangsemballasje som stammer fra 

mat- og drikkesektoren. Videre har husholdningsprodukter og emballasje som stammer fra 

detaljhandelen, husholdninger samt turisme en høy betydning. I tillegg viser rapporten at av middels 

betydning finner man husholdningsprodukter og emballasje fra plastresirkuleringssektoren. Av relativ 

lav betydning finner man isopor og emballasje fra bygningsbransjen, folie og rør fra landbruk, og biler 

og dekk fra transportsektoren.  

 

En omfattende analyse har identifisert de 10 produktene som oftest blir funnet på europeiske strender. 

Disse inkluderer Q-tips, bestikk, fat, sugerør og rørepinner; ballonger og ballongpinner; beholdere til 

mat; kopper; flasker; sigarettstumper; plastposer; emballasje og sanitetsartikler. Engangsartikler av 

plast sto for omtrent halvparten av søppelet på strendene (European Commission, 2018). Det er 

dermed kortlevde produkter, mest i emballasjeform for matprodukter, som er hovedårsaken til 

plastforsøplingen.  

 

Miljødirektoratet publiserte i 2017 resultater fra forprosjektet «et dypdykk i plasthavet» som kartla avfall 

på norske strender med mål om å identifisere hvilke materialtyper og produkter man finner hyppigst. 

Analysen viste at, målt i antall, ble det funnet mest «uidentifiserte plastbiter», etterfulgt av isopor, 

husholdningsflasker/kanner, tau, matemballasje, drikkeflasker, annet (mest dekk), industriplast og 

lokk/korker. Dette samsvarer omtrent med de vanligste gjenstandene som ble plukket opp på 

Strandryddedagen i 2017, og med andre studier (Galgani et al., 2015).  

 

Det bør presiseres at det er usikkerhet knyttet til denne innfallsvinkelen for å identifisere årsaker til 

marin forsøpling. Jo mer et produkt forvitrer, jo flere biter blir det delt opp i. Antall enheter vil dermed 

være en funksjon av produktets oppholdstid i havet, og er dermed en diskutabel måleenhet. Det er 

derfor ikke overaskende at «uidentifiserte plastbiter» ble kategorisert som produktet som er hyppigest 

funnet på norske strender. Den samme konklusjonen er fremhevet i Hold Norge Rent sin 

strandrydderapport i 2017.  

 

For å ytterligere komplisere bildet, vil produktrangeringen variere noe når vekt i stedet for antall benyttes 

som måleenhet: isopor ble da den største kategorien, etterfulgt av uidentifiserbare plastbiter. Dette 

forklares ved at isoporbitene som ble funnet var mettet av vann, noe som økte deres vekt betraktelig.  
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Figur 6 illustrerer balansen mellom vekt og antall som måleenhet når plastforsøpling måles i havet: jo 

mindre en plastpartikkel blir, jo lettere er den. Den benyttede måleenheten vil dermed være viktig for 

de fremstilte resultatene, og det har blitt foreslått at både vekt og antall burde benyttes (Buhl-Mortensen 

and Buhl-Mortensen, 2017), selv om EU regelverket for marin strategi (Marine Strategy Framework 

Directive) bare pålegger å rapportere på antall. Figur 6 viser både vekt og antall som måleenhet for 4 

forskjellige størrelser for plast: liten mikroplast (0.33–1 mm), større mikroplast (1.01– 4.75 mm), 

mesoplast (4.76–20 mm) og makroplast (>200 mm) (Eriksen et al. 2014).  

 

Figur 6: Eriksen et al. (2014), grafen tatt fra Worm et al. (2017) 

 

Fra figuren sees at dersom man måler på antall plastbiter, utgjør kategoriene liten og større mikroplast 

de største mengdene, men dersom man måler på vekt, snus bildet, og makroplast blir den største 

kategorien. 

  

Det er lite kunnskap knyttet til omfang og årsaker til plasttilstedeværelse i jord og ferskvann (Eerkes-

Medrano et al., 2015; Horton et al., 2017).  

 

NIBIO har utført prøver av jord for kartlegging av mengde og kilder til mikroplast. De største kildene ble 

vist å være avløpsslam, biorest og kompost fra matavfall, veistøv, produktslitasje, avfall på avveier og 

gummigranulat (Joner, 2018). Håndtering av avløpsvann har vært vellykket for å fjerne mikroplast fra 

vannet, men blir til gjengjeld værende i slammet. Dette har tradisjonelt vært brukt som gjødsel på jorder 

etter en kompostering- og pasteuriseringsprosess. Dette aspektet har fått lite oppmerksomhet, da 

reguleringene for innhold av farlige stoffer i gjødsel brukt på land dekker ikke plast (Horton et al., 2017). 

Det har blitt funnet plastpartikler i jord flere tiår etter at gjødsel har blitt brukt, noe som tyder på at 

mikroplast kan akkumuleres i jord (Zubris and Richards, 2005).  

Kvantifisering av omfanget av mikroplast fra biorest og kompost fra matavfall, samt kildene til 

forurensingen på produktnivå blir analysert i det pågående prosjektet Bærekraftig Biogass 

(https://www.avfallnorge.no/bransjen/avfallsforsk/b%C3%A6rekraftig-biogass).  

 

https://www.avfallnorge.no/bransjen/avfallsforsk/b%C3%A6rekraftig-biogass
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I 2017 så Hold Norge Rent for første gang nærmere på forsøpling langs vassdrag og innsjøer ved å 

plukke og identifisere 9 967 enheter i innlandet. Rapporten viser at personlig forbruk stod for opp mot 

60% av avfallet som ble funnet langs norske vassdrag og innsjøer, mens avfall fra industri, utbygging 

og næringsvirksomhet utgjorde om lag 20%av funnene. Fritidsfiske, båtliv og annen rekreasjon stod for 

rundt 16% av funnene, og nærmere 5% av avfallet var sanitæravfall (Hold Norge Rent, 2017). 

Avløpsvann en også en viktig kilde til tap av mikroplast til ferskvann (Horton et al., 2017).  

 

Årsaker til tap av makroplast i miljøet fra havbaserte kilder 

 

Figur 7 viser veiene til makroplast fra havbaserte kilder. 

 

 

Figur 7: Veiene til makroplast fra havbaserte kilder. Kilde: UNEP (2016) 

 

UNEP (2016) skiller mellom fiskeri og oppdrettsnæringen, og turisme og shipping for å forklare 

årsakene av tap av plast fra havbaserte kilder (Figur 7). Rapporten viser at tap av plastprodukter til 

miljøet oppstår gjennom avfallshåndtering og avløp, illegal dumping, og utilsiktede tap. Sundt et al. 

(2014) viser at en betydelig andel av objektene som er funnet under strandryddeaksjoner kommer fra 

den maritime- og fiskeri sektoren, med objekter som tau, fiskegarn, bøtter, og isopor brukt til 

fiskekasser. Disse produktene er betydningsfulle både når regnestykket er basert på vekt og på antall. 

Fiskeutstyr ble kvantifisert til å stå for omtrent en fjerdedel av forsøplingen funnet på Europeiske 

strender (European Commission, 2018).  

 

Dette samsvarer med resultatene fra UNEP (2016), som viser til at fiskerisektoren er av høyest 

betydning for plastforsøpling fra havbaserte kilder med produkter som fiskeutstyr, oppbevaringsbokser 

og tau. I følge rapporten finner man samme type produkter fra oppdrettsnæringen, men denne sektoren 

står for en mindre andel av forsøplingen. Shipping og cruise-turisme er videre også klassifisert som 

sektorer med en middels relativ betydning, som står for forsøpling av emballasje, last og personlige 

eiendeler.  

 

Årsaker til tap av mikroplast til miljøet  
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Mikroplast kan defineres som all plast som er mindre enn 5mm, og opphavet kan være både primære 

og sekundære kilder. Primære kilder inkluderer all plast som blir direkte tilført naturen som partikler 

under 5mm. Det inkluderer for eksempel produksjonen av pellets og tap av plastpartikler under 

industrielt bruk, men kan også være et tilsatt produkt som for eksempel i kosmetikk. Sekundære kilder 

er større produkter som fragmenteres til mindre plastbiter. Sekundær mikroplast oppstår for eksempel 

under UV stråling eller mekanisk abrasjon, og vil som regel bli vasket ut gjennom avløpsvann, og nå 

naturen gjennom elver og innsjøer (UNEP, 2016). Miljømessige faktorer som sollys og temperatur i 

kombinasjon med polymerens egenskaper (størrelse, densitet) vil påvirke hvor fort fragmenteringen vil 

skje (Auta et al. 2017). 

 

I henhold til Boucher og Friot (2017), stammer 98% av mikroplast fra landbaserte kilder, mens bare 2% 

stammer fra havbaserte kilder. Så mye som mellom 15 og 31% av all plast i havet stammer fra primære 

mikroplastkilder. Tall for Norge tilsier derimot at primær mikroplast utgjør om lag 50% av all plast som 

ender opp i havet fra landbaserte kilder (Miljødirektoratet, 2016), altså omtrent 8000 tonn (Sundt et al., 

2014). Dette skyldes nok at det er gode avfallshåndteringssystemer i Norge, som gjør at andelen 

makroplast som når havet er lavere, og dermed går andelen mikroplast opp (Boucher og Friot, 2017).  

 

Hovedkildene til primær mikroplast for Norge (Sundt et al., 2014) og globalt (Boucher og Friot, 2017) er 

oppsummert i Figur 8.  

 

 

Figur 8: Hovedkilder til primær mikroplast i Norge og globalt 

 

Som vist i Figur 8, er dekkslitasje den klart viktigste kilden til mikroplastproduksjon i Norge, etterfulgt av 

granulat fra kunstgressbaner, maling, tekstiler og pellets fra produksjonsfasen. Kosmetikk står bare for 

en ubetydelig andel av mikroplastforsøplingen. Globalt er rangeringen annerledes med tekstiler som 

den største kilden til mikroplast, etterfulgt av dekkslitasje, støv fra byer, maling, kosmetikk og pellets.  

 

2.3 Konsekvenser av plastforsøpling 

Plastforsøpling er en utfordring på grunn av dens mange potensielle negative konsekvenser 

vedrørende biodiversitet, menneskelig helse og sikkerhet, samt estetiske og andre konsekvenser for 

kystsamfunn og marine aktiviteter. Konsekvensene vil avhenge av størrelsen på plasten, samt hvor 



Bærekraftig plast    

Forprosjekt    
 

© Østfoldforskning   14 

selve forsøplingen skjer. Siden tilgjengelig litteratur hovedsakelig har analysert konsekvensene av 

marin forsøpling, er dette også hovedvekt i denne studien.  

2.3.1 Biodiversitet 

Svelging og kvelning:  

Den mest opplagte konsekvensen av marin plastforsøpling har vært fokusert mye i media de senere 

år, og omfatter skader på ytre og indre organer til dyr, fisker og fugler. Makroplast kan være skadelig 

for organismers ytre organer ved at produkter setter seg fast i deres pels eller fjær, eller at selve dyret 

blir sittende fast i plastproduktet. Indre skader oppstår kanskje hyppigst (Kühn et al., 2015) i form av 

kvelning, forgiftning, blokkering eller perforering av tarmsystemet, samt falsk metthetsfølelse som leder 

til redusert næringsomsetning (Kühn et al., 2015). Antall dyr som har blitt påvist å være påvirket av 

svelging og kvelning har økt drastisk siden 1990. Spesielt arter blant skilpadder, sjøpattedyr og sjøfugler 

er påvirket i stor grad (Kühn et al., 2015; Gall and Thompson, 2015).  

 

Det har blitt påvist at mange dyr som for eksempel fisk, reker, zooplankton, østers, osv. svelger 

mikroplast. Det har også blitt rapportert at dette kan lede til patologisk stress, falsk metthetsfølelse, 

reproduksjonsvanskeligheter, vanskeligheter med enzymproduksjon, redusert vekstrate og oksidative 

stress (Auta et al. 2017).  

 

Problematikken er spesielt bekymringsverdig for rødlistede arter. Men mengden dyr er også viktig å ta 

i betraktning, ikke bare antall arter. For noen arter er det nemlig en stor andel av populasjonen som 

kan være påvirket av problematikken (Gall and Thompson 2015).  

 

Toksiske effekter 

Under produksjon av enkelte plastprodukter blir tilsetningsstoffer, for eksempel myknere, fargestoffer 

og flammehemmere, tilsatt for å gi produktet ønskede egenskaper. Disse stoffene, som kan være 

toksiske, kan frigis når plasten svelges av et dyr, og kan deretter akkumuleres i organismens fettvev 

(Rochman, 2015). I tillegg kan plast adsorbere organiske og metalliske forurensende stoffer som er 

tilstede i havvann. De samme kjemiske og mekaniske prosessene gjør at også disse stoffene kan frigis 

og akkumuleres i dyr når de blir spist. Type og konsentrasjon av vedvarende organiske forurensninger 

vil variere med oppholdssted til partikkelen og dens størrelse (Rochman, 2015; Andardy, 2017). Til slutt 

kan rester av monomerer bli sluppet ut av visse plasttyper (Andardy, 2017).  

 

Mesteparten av plasten som er i bruk i dag er svært motstandsdyktig mot mikrobiell nedbrytning. 

Derimot kan polymerer brytes ned ut når de blir eksponert for abiotiske faktorer som UV lys, varme og 

mekanisk abrasjon. Fortæring av polymerere avhenger av både plasttype og miljøtilstand, som 

variasjoner i temperatur og oksygennivå (Galloway, 2015). Visse typer plast og tilsetningsstoffer vil 

dermed være mer toksiske en andre avhengig av deres kjemiske komposisjon og deres tilgjengelighet 

for å brytes ned og frigis til organismer (Rochman, 2015), noe som gjør risikovurderingen for plast og 

deres tilsetningsstoffer svært vanskelig (Galloway, 2015). Når toksiske stoffer frigitt i en organisme, kan 

de interagere med molekyler, og kan ha negative effekter som atferdsendring, toksisitet i ulike organer 

og endokrinforstyrrelser (Rochman, 2015).  

 

Transport av kjemiske stoffer som er bundet til plasten kan også forplantes oppover næringskjeden og 

kan potensielt bioakkumuleres (Auta et al., 2017; Worm et al., 2017; Andrady, 2017). Noen stoffer har 
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en større sannsynlighet for akkumulering i dyr, som for eksempel ftalater og Bisfenol A, men potensialet 

avhenger igjen av konsentrasjoner og toleransen til de eksponerte artene (Thompson et al., 2009). De 

fleste laboratorietestene viser at effektene til bioakkumulering av plast er svært små og uklare 

(Koelmans et al., 2015). Litteraturen viser at det er behov for mer forskning på dette temaet da det ikke 

er dokumentert at plast kan være er en bærer for kjemiske stoffers forplantning gjennom 

næringskjeden.  

 

Effekter av mikro- og nanoplast 

Mikroplast kan ha andre konsekvenser på organismer enn det makroplast har, på grunn av deres 

økning i overflateareal, deres evne til å bli overført gjennom cellegrenser, og deres interaksjon med 

andre kjemikalier, som illustrert i Figur 9. 

  

 

Figur 9: Påvirkning av mikroplast på biodiversitet. Kilde: Worm et al. (2017)  

Det har i nyere forskning blitt påvist at små partikler kan ha en påvirkning på reproduksjon og 

næringsopptak for både virveldyr og virvelløse dyr (Worm et al., 2017). Det finnes derimot få 

kontrollerte eksperimentelle studier som bekrefter overføringen av mikroplast til marine organismer 

(Koelmans et al., 2015). 

 

Påvirkning på økosystemer  

Flytende plast kan transporteres av vind og havstrømmer over store avstander. Ulike organismer har 

blitt funnet på den flytende plasten og kolonisert den til et nytt habitat (Gall and Thompson, 2015). 

Plasttype og -størrelse er betydningsfull for koloniseringen av plast fra marine organismer, og 

organismene selv vil påvirke plastens karakteristikker som flytstabilitet, oppdrift og nedbrytning 
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(Kiessling et al., 2015). Introduksjon av fremmede arter kan dermed oppstå ved transporten av marin 

forsøpling (Kiessling, 2015; Woods et al., 2016), og kan også potensielt føre til spredning av patogenee 

og skadelig algeoppblomstrende arter (Keswani et al., 2016). Videre kan plast som synker og legger 

seg på havbunnen danne hypoksiske forhold på havbunnen, og lede til ødeleggelse av økosystemer 

(Galgani et al., 2015; Woods et al., 2016). Fysiske skader kan også oppstå i ulike habitater, spesielt på 

korallrev (Gall and Thompson 2015).  

 

2.3.2 Menneskelig helse 

Når det har blitt påvist at plast og kjemiske stoffer som den medbringer kan hope seg opp i 

næringskjeden, kan det også bety at det kan ha en direkte påvirkning for menneskelig helse (Galloway, 

2015). Dessuten er mennesker daglig i direkte kontakt med plast som kan medføre at kjemiske partikler 

kan infiltreres gjennom munnen, huden eller pusten (Galloway, 2015). 

 

Det er bekymring for at de minste plastpartiklene, mikro- og nanoplast kan trenge gjennom 

cellemembraner hos dyr men også hos mennesker (Andrady 2011). Nanoplast kan trenge seg inn i 

celler, og bare de minste fraksjonene (< 1.5 μm) kan gå dypt inn i organer. Kunnskap om den potensielle 

effekten på menneskelig helse er mangelfull (EFSA, 2016), og det er ikke vitenskapelig dokumentert 

om toksisitet gjennom mikro- og nanoplast utgjør en fare for menneskelig helse (Galloway, 2015). 

 

2.3.3 Andre påvirkninger 

Plastforsøpling kan også lede til økonomiske konsekvenser. For det første kan den estetiske 

forurensningen medføre en redusert estetisk verdi som kan medføre at turistdestinasjoner opplever 

en nedgang i besøkende. For det andre kan plast sette seg fast i maskineriet til båter og lede til 

fysiske skader (Keswani et al., 2016).  

 

Siden plast for det meste er lage av fossile ressurser, utgjør redusert mengde plast på avveie til fordel 

for et lukket kretsløp med resirkulering en måte å ta vare på ressursene i en sirkulær økonomi.  

  



Bærekraftig plast    

Forprosjekt    
 

© Østfoldforskning   17 

2.4 Politiske virkemidler mot plastforsøpling 

FN, OECD, EPA nettverket, UNEP, Europakommisjonen, G7 og G20 har nylig satt marin forsøpling 

på sin politiske agenda – noe som tyder på at tematikken er viktig og svært aktuell. I tillegg er mange 

nasjonale planer under utvikling med fokus på forbedret avfallshåndteringssystem, 

opplysningskampanjer og holdningsendringer.  

 

EU’s plaststrategi (European Commission, 2018b) fremmer en visjon om plast i et kretsløp i det 

europeiske markedet, i tråd med sirkulær økonomi. Strategien omfavner alle leddene av kretsløpet, 

dermed også forsøpling. Strategien fremhever behovet for forebygging av avfall og medlemslandene 

er forpliktet følge opp og å redusere marin forsøpling.  

 

Strategien viser til Europakommisjonens arbeid for å utvikle og endre regelverket slik at 

plastforsøpling skal bekjempes både fra land- og havbaserte kilder. Dette har resultert i et 

direktivforslag i mai 2018 for reduksjon av påvirkninger fra visse plastprodukter på miljøet (European 

Commission, 2018a). Direktivet «on the reduction of the impact of certain plastic products on the 

environement» retter seg spesifikt mot visse engangsprodukter av plast som har blitt funnet hyppigst 

å forsøple europeiske strender. Et sett av ulike restriksjoner og forbud har blitt vedtatt, og inkluderer 

følgende:   

 

- Forbud mot flere engangsartikler av plast, som inkluderer tallerkener, sugerør, rørepinner (til 

varme drikker), bestikk, EPS matemballasje og kopper.  

- Forsikre at produsenter betaler for avfallshåndtering og opprydning av flere engangsartikler av 

plast, som inkluderer sigarettstumper og fiskeutstyr.  

- Forsikre at alle drikkeflasker er produsert av 25% resirkulert materiale innen 2025.  

 

Vedtaket inkluderer også å introdusere merkelapper for å informere forbrukere om tilstedeværelsen av 

plast i produkter og om miljøpåvirkningen av plastforsøpling.  
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2.5 Implementering av plastforsøpling i LCA-metodikk 

Ved å benytte LCA-metodikk, kan man analysere miljøkonsekvensene til et materiale eller produkt 

gjennom dets livsløp. Med fokus på produktene og materialenes funksjon i et helhetlig perspektiv, 

sikrer analysene at man unngår problemskift (flytting av problemer i verdikjeden eller fra en 

miljøpåvirkning til en annen) som følge av innføring nye løsninger.  

 

Implementering av plastforsøpling i LCA-metodikken er viktig for å kunne analysere det fullstendige 

miljøfotavtrykket til plast. Metoden danner grunnlag for å vurdere i hvilke sammenhenger 

plastmateriale har høyest nyttefaktor, hvor plastmaterialer bør substitueres av andre materialer, og 

hva slags type innovasjon som kan bidra til å forebygge eller redusere problemene knyttet til bruk av 

plast i dagens samfunn. Dette kapitelet presenterer status for det pågående arbeidet for 

metodeutvikling som skjer internasjonalt.  

 

Medellin-erklæringen (Sonnemann and Valdivia, 2017) ble lansert i 2017 under den internasjonale LCA-

konferansen i Medellin i Colombia. Erklæringen etterspør en forbedret håndtering av plastforsøpling i 

LCA, og skal utfordre forskere og relevante aktører til å inkludere plastforsøpling i havet i LCA. Som 

svar på erklæringen ble det organisert en workshop i mai 2018 i Brussel, som samlet relevante forskere 

og eksperter med mål om å utvikle LCA-metodikken med hensyn på dette.  

 

Konklusjonene fra workshopen var at relevante miljøkategorier (utslipp, mm) knyttet til avfallsstrømmer 

som ender opp i havet må utvikles. Deltagerne kom frem til at miljøkategoriene for marin forsøpling må 

utvikles regionalt fordi lokale forhold kan ha stor betydning. Som følge av denne utviklingen vil man 

enten kunne videreutvikle eksisterende effektkategorier eller finne opp nye som fanger opp årsaks-

virkning tematikken av marin forsøpling (Strothmann et al., 2018). Det er behov for mer forskning, 

statistikk og tverrfaglig samarbeid på feltet.  

 

Foreløpig er det ingen effektfaktor for effekten av marin forsøpling på biodiversiteten. Derimot jobber 

forskere med å forstå påvirkningen av plast på miljøet. James & Grant (2002) har utviklet to indikatorer 

som måler plastavfall: avfallsestetikk (litter aestetics) og påvirkning på biodiversitet. Den første ble 

beregnet på grunnlag av tiden produktene oppholdt seg i naturen, målt i antall kvadratmeter. Den andre 

indikatoren ble beregnet på grunnlag av tiden polymeren ville flyte på havoverflaten, og hvor lang tid 

den ville bruke på å synke. Dette er et tidlig forslag for metodeutvikling. Den kan være problematisk i 

den forstand at det antas at plasten ikke vil være en byrde for miljøet når den har sunket ned til 

havbunnen, noe som har vist seg i nyere forskning å ikke stemme.  

 

Det pågår arbeid med å utvikle en karakteriseringsfaktor for plastavfall, slik det ble etterlyst i Mendellin-

erklæringen, men en full karakteriseringsfaktor på end-point nivå er ikke enda blitt utviklet. Woods et 

al. (2016) jobber med å utvikle en effektfaktor, og det har blitt påpekt at disse burde differensieres 

avhengig av hvilken type påvirkning de har på miljøet. For eksempel skyldes hovedsakelig kvelning 

makroplast, mens dødsfall gjennom svelging hovedsakelig skyldes mikroplast (Gall and Thompson, 

2015). I tillegg må forståelsen av tidshorisonten for plastnedbrytning forbedres, samt hvordan ulike 

opphopningsområder i naturen påvirker økosystemene (Woods et al., 2016).  En grov regionalisert 

faktor vil bli publisert i starten av 2019 som følge av forskning utført på Norges Teknisk 

Naturvitenskapelige Universitet (Verones, personlig kommunikasjon). Andre forskere jobber med fate 

aspektet, som omhandler mengdene og spredningen av plasten til miljøet (Jambeck et al., 2015; 
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Lebreton et al., 2012). Mette kan kombineres for å danne en karakteriseringsfaktor for økosystemer 

(Woods et al., 2016).  

 

Parallelt med dette, jobber Quantis med å utforme en metode som regner ut mengdene plastforsøpling: 

«plastic footprinting». Denne metoden vil karlegginger mikro- og makroplastforsøpling gjennom 

livsløpet og verdikjeden til ulike produkter (Quantis, 2018).  
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2.6 Eksempler og erfaringer knyttet til bærekraftig innovasjon 

gjennom økt materialgjenvinning  

Der plast ikke kan erstattes av andre materialer, for eksempel fordi produktets funksjon ikke vil kunne 

opprettholdes med andre materialer, vil resirkulert plast være et alternativ. Dette vil kunne minske 

miljøfotavtrykket til produktet, og vil være i tråd med den sirkulære økonomien.  

 

«SirkulærPlast» er et prosjekt ledet av Østfoldforskning, finansiert av Oslofjordfondet, som skal gå 

frem til 2020. Prosjektets mål er å skape en sirkulær økonomi for plast ved å øke andelen av 

gjenvunnet plast i nye produkter med inntil 50%. For å nå dette målet, ligger hovedfokus på å øke 

kompetansen og informasjonen hos industrien om hvordan de kan ta i bruk resirkulert plast i nye 

produkter. En viktig del av prosjektet handler om å avlive mytene rundt gjenvunnet plast. Mange tror 

at egenskapene og kvaliteten er dårligere enn ved bruk av jomfruelig materiale, men prosjektet har så 

langt vist at det er fullt mulig å produsere produkter av høy kvalitet av gjenvunnet plast. Prosjektet 

kobler aktører langs hele verdikjeden for plastprodukter. Design og produktutvikling kobles med 

produsenter av gjenvunnede råvarer og produsenter av produkter. På denne måten unngår man å 

legge hindringer i veien for gjenvinning, samtidig som man øker anvendelsen av norsk innsamlet plast 

i norsk industri. Prosjektet har stort fokus på kvalitet av resirkulert materiale, og hva som må til for å 

sikre gode pålitelige kilder av gjenvunnet råvarer for industri. Det jobbes med konkrete case i 

bedriftene, som alle representerer gode eksempel på bærekraftig innovasjon gjennom økt 

materialgjenvinning.  

 

Kanner av høy-densitet polyethylene (HDPE) utgjør råvarer til nye plastflasker. Case-bedriften har 

kjørt vellykkede tester på produktene av resirkulert plast. Resultatene i 2018 viser at det er mulig å 

produsere flasker med 100% gjenvunnet plast og samtidig oppnå kundenes kvalitetskrav. 

Kundetesting og luktfjerningsforsøk gjenstår, og dette vil bli gjort i 2019. Det er også skaffet en 

leveranse av marin plast som alternativ råvare, som også skal testes i 2019.   

  

Polypropylene (PP) produkter har blitt samlet inn, og lab-tester er kjørt med 100% gjenvunnet PP. 

Svakheter for visse materialegenskaper ble identifisert. Det er laget teststaver med blandinger av 

jomfruelig og gjenvunnet materiale, i tillegg til tilsetningsstoffer for å se om dette hjelper på å bevare 

plastens nødvendige egenskaper. Testing av stavene ble påbegynt i desember 2018 og fortsetter i 

2019. Flere relevante blandinger er allerede testet i produksjon hos case-bedriften, og blandingene 

fungerte bra i selve produksjonsprosessen.  

  

40 år gamle jernbaneisolatorer av polyamide (PA6.6 med glassfiber) har blitt forsøkt resirkulert til nye, 

slik at man oppnår et lukket kretsløp. Det gjenvinnbare materialet er vasket, kvernet og kompoundert 

for å kunne sikre riktige blandinger i testforsøkene. Det kreves en blanding av jomfruelig og 

gjenvunnet plast i granulatform for å oppnå jevne blandinger. Det er laget teststaver med blandingene 

som er ønsket for testing. Det er også laget testprodukter med 100% gjenvunnet materialet i 2018: 

resultatene viser at disse oppfyller produksjonens kvalitetskrav, men de skal testes ytterligere i 2019. 

Videre skal også blandinger av gjenvunnet og jomfruelig materiale også testes i 2019.  
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3 Diskusjon og konklusjon   

3.1 Konklusjoner av forprosjektet 

Resultatene fra dette forprosjektet kan oppsummeres som følger: plast som materiale har en stor 

nytteverdi. Plastforsøpling er derimot en utfordring som er vanskelig å måle og analysere nøyaktig. 

Resultatene fra litteraturstudien tyder på at det er produkter med kort levetid, fremfor alt emballasje og 

spesielt emballering av næringsmidler, samt engangsartikler av plast og fiskeutstyr som utgjør de 

største kildene til plastavfall i havet. Det er derfor viktig å jobbe målrettet med emballasje- og 

fiskesektorene for å analysere om plast er det best egnede materiale å benytte for denne type 

produkter. Bruken av plast som materiale for noen produkter er alt regulert av EU, og det kan 

forventes at mer vil skje på dette området.  

 

Hvor velegnet plast er som materiale vil blant annet kunne fanges opp av livssyklusanalyser, som 

danner grunnlag for å vurdere i hvilke sammenhenger plastmateriale har høyest nyttefaktor, hvor 

plastmaterialer bør substitueres av andre materialer, og hva slags type innovasjon som kan bidra til å 

forebygge eller redusere problemene knyttet til bruk av plast i dagens samfunn. Arbeid på integrering 

av forsøplingsproblematikken i LCA-metodikken er igangsatt, men må videreutvikles.  

 

Parallelt med dette, finnes det gode eksempler på bruk av gjenvunnet plast som materiale, blant 

annet med erfaringer fra Sirkulær last prosjektet, i regi av Østfoldforskning. I tråd med en sirkulær 

økonomi må dette fremmes som alternativ til jomfruelig materiale. 

 

3.2 Søknad om hovedprosjekt 

Med basis i resultatene fra forprosjektet, har Østfoldforskning søkt midler av BIA til et hovedprosjekt. 

Prosjektet skal bidra til å øke kunnskapen om problemer, utfordringer og nytteverdier knyttet til bruk 

av plast i samfunnet. Prosjektet skal styrke bedriftenes konkurransekraft gjennom å tilby bærekraftige 

produkter, basert på helhetlige og kunnskapsbaserte beslutninger i bedriftenes 

produktutviklingsprosesser, i tråd med hva forbrukere etterspør. 
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