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Østfoldforskning

Visjon: Bidra med kunnskap for en bærekraftig samfunnsutvikling
• Lokalisert i Fredrikstad og i Oslo
• 26 forskere, Hvorav 12 PhD
• Verdikjede- og kretsløpsperspektiv – Life Cycle Assessment (LCA) metodikk
• Regionale, Nasjonale, Nordiske og Internasjonale prosjekter
• 70 % av prosjektportefølgen er næringslivsbasert, 30 % fra offentlige virksomheter



Emballasje og bærekraft

• Mange henvendelser om hva som er miljøvennlig
emballasje, spesielt papp versus plast.

• Det finnes ikke et enkelt svar for hva bærekraftig
emballasje er. 

• Bærekraft avhenger av funksjonen som skal 
oppfylles.

• Man må snakke om bærekraftig emballasjesystem.
Bilde: Norgesgruppen



Ikke så farlig å kaste mat?

• Vi kaster i snitt 42,6 kg mat per år.
Dette tilsvarer ca. 112 kilo CO₂- ek. 

• Vi kaster i snitt 18 kg plastemballasje per år.
Dette tilsvarer ca. 42 kilo CO₂-ekvivalenter. 

• «Vi må alltid kildesortere plasten og 
begrense plastbruken der det er mulig, men 
dersom valget stod mellom å redusere 
plastbruken og redusere matsvinnet, er det 
klart at klimaeffekten hadde vært størst om 
vi reduserte matsvinnet!»



Alle materialer har miljøbelastninger

• Plast
Forsøpling
Karbonfotavtrykk
Vanskelig å materialgjenvinne

• Bomull 
Vannkrevende

• Aluminium
Energikrevende å produsere

• Biobaserte materialer
Lettere nedbrytbart 
Arealintensivt
Påvirkning på biodiversiteten

• Gjenvunnet materiale 
Lavere klimagasser enn jomfruelige 
alternativ

Hovedregel: Skal man sammenligne ulike materialer, må de respektive produktene oppfylle 
samme brukerkrav og funksjon.



«Miljøvennlig» emballasje avhenger av:

Selve emballasjen

• Materialtype
• Emballasjevekt (mengde)
• Produksjonsform 
• Andel resirkulert materiale i 

emballasjen
• Materialgjenvinnbarhet
• Levetid/antall sykluser

Emballasjesystemet

• Effektiv logistikk
• D-pakk, T-pakk
• Lett å sortere (tømme, gjøre ren, 

komprimere, separere ulike deler samt 
informasjon)

• Lett å gjenvinne 
• Informasjon om produkt og 

oppbevaring

Hovedregel: Man må snakke om bærekraftig emballasjesystem



Redusert forsøpling

• Spør hvordan produktet skal sorteres
• Etterspør produkter som: 
– har liten sannsynlighet for å bli ødelagt/knekt under bruk
– har liten sannsynlighet for at enkeltkomponenter skilles fra hverandre 

under bruk 
– som enkelt kan ombrukes eller gjenvinnes

• Etterspør produkter som i minst mulig grad blir tilgriset etter bruk
• Vær varsom med å fremheve produktets nedbrytbarhet dersom 

produktet i liten grad vil bli nedbrutt i naturen under norske 
forhold.



Miljøvaredeklarasjon 
Environmental Product Declaration (EPD)

• LCA basert, sammenlignbart, 
tredjepartsverifisert

• Startet i byggenæringen

• Push-and-pull effekten

• Etterspør miljødokumentasjon fra 
leverandørene deres! 



Eksempel: EPD av NLP kasse



Punkter å ta med seg

1. Skal man sammenligne ulike materialer, må de respektive 
produktene oppfylle samme brukerkrav og funksjon
• Kartlegg hvilken funksjon emballasjen skal oppfylle
• Kartlegg hvilke alternativ som egner seg. 

2. Emballasjesystemet må være bærekraftig, ikke kun 
emballasjen. Tenk helhetlig og livsløpsbasert! 

3. Still spørsmål, og etterspør miljødokumentasjon. 



Takk for oppmerksomheten!
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