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Bakgrund till projektet

Det finns en stor osäkerhet huruvida 
biobaserade plaster är ett socialt och 
miljömässigt hållbart alternativ till 
fossilbaserade plaster.

Projektets deltagare och finansiärer



Statistik
• 2013: 1,62 milj. ton bioplast producerades.

• 2017: 2,06 milj. ton bioplast producerades. (2015
förutspåddes en produktion på 3,61 milj. ton
bioplast år 2017)

• Produktioner förutspås att fortsätta att öka

• Ca. 65 % av den bioplast som producerades
2017 användes för förpackningar. Vidare, ca. 7 %
användes inom bil- och transportindustrin.

• Världsproduktionen av plast är ca 280 milj ton/år

Ref. European Bioplastics (2018); Bio-based Building Blocks and Polymers in the World (Nova Institute 2015)

Global production capacity of bioplastics



Mål för projektet

Att skapa förutsättning och vägledning för 
hållbara ställningstaganden hos tillverkande, 
upphandlande och användande organisationer 
när det gäller biobaserade plaster.



Vad har vi gjort?

Genomlysning av gällande nationella och internationella policyer, grön upphandling 

samt olika märkning av biobaserade plaster.

Genomfört enkät och intervjuer kring hinder och möjligheter för en omställning till 

biobaserade plaster.

Litteratursökning, ”Case-study” och intervjuer för att samla information kring olika 

lokal initiativ, goda exempel.

Kommunikation för att sprida insamlad information via Frukostmöte, Broschyr och 

Rapport tillgängligt via Projektets hemsida 

https://www.johannebergsciencepark.com/node/17771

https://www.johannebergsciencepark.com/node/17771


Policyer finns på olika nivåer
• FN

• EU

• Nationellt

• Regionellt

• Från olika myndigheter



Nationell och Internationell Märkning

Andel biobaserat innehåll

Märkning av råvaraProdukt



Resultat - Enkät
• Avfall som råvara är positivt

• Massbalans  

• Undvik genmodifierad växtråvara

• Ingen palmolja   

Palmolja

Genmodifierat

Massbalans

Jordbruksavfall

Nordiskt skogsavfall

Hushållsavfall

Återvinningsbart

Ursprung



Resultat - Enkät
Hinder 
• Pris

• Kvalitet

• Kunskap

Drivkrafter 

• Klimat

• Krav – kund resp lagliga

Hinder

Kompetens/kunskap Kvalitet på plasten Pris

Drivkrafter 

Lagkrav Direktiv Kundkrav Minskad klimatpåverkan



Intervjuer och litteratursökning m.m

• Regioner som kommit långt i sitt 
hållbarhetsarbete
• VGR, Region Skåne, Region Uppsala (Klimatprotokoll)

• Upphandlingsmyndigheten

• SKR, Sveriges Kommuner och Regioner

• Kommentus

• Hållbar upphandling

• Jakten på plasten



Rekommendation
Plastprodukten bör vara tillverkad av biobaserad råvara som inte är odlad på mark där 
råvaran konkurrerar med livsmedelsproduktion eller som tidigare varit regnskogsmark.

Dessutom ska råvaran vara fri från:

• Genmodifierade grödor

• Palmolja

Kompletterande aspekter att ta hänsyn till vid kravställning:

• Krav på procentinnehåll av biobaserat skall sättas så högt som möjligt utifrån dagsläge. Använd gärna 
successiv ökning av procentkravet på bioråvaran för att påskynda omställningen till biobaserat. 

• Använd gärna massbalanscertifierad råvara för att påskynda omställningen till biobaserat.

• Produkterna ska ha en påvisbar låg/ lägre klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv (påvisas med LCA 
eller likvärdig analys).

• Produkten ska vara designad för cirkularitet, vilket innebär att den i första hand ska vara återbrukbar
och i andra hand återvinningsbar.



Vad är Bioplast?





Biobaserade plaster
“Drop-in”



Både
biobaserat

och 
nedbrytbart



Endast
bionedbrytbart



BiokompositBioplast Biotextil



Massbalans certifiering
• Dessa plaster är biobaserade enligt massbalanskonceptet (jmf. med “grön

el”).

• Biobaserad råvara tillförs produktionen tillsammans med fossilbaserad
råvara

• Resultatet är ett material där man inte kan mäta andelen biobaserat
innehåll (p.g.a. den förhållandevis låga andelen biobaserad råvara i
dagsläget), dock har man sänkt mängden fossilbaserad råvara som går in
i systemet.

• Finns flera olika plasttyper vilka är certifierade på detta sätt, t.ex. PE, PP
och PA.
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