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Plasttillverkning - 359 miljoner årston (2019) 

=> 1,5 miljarder ton CO2
40 % av plasten går till förpackningar

Hur hanterar vi detta?



(av odlingsbar yta)



BIOPLAST VIKTIG KOLFÄLLA
Exempelvis:

Ett ton biobaserad polyeten ger 
2,5 ton mindre koldioxid 

Koldioxidavtryck
 Växter tar upp koldioxid 
 Återgång vid förmultning/förbränning
 Koldioxidneutralt kretslopp I balans

Råolja frigör ackumulerade koldioxid, 
växtligheten klarar inte att balansera



Råvarubas

• Kycklingfjädrar
• Ricinolja
• Sockerrörsblast
• Majs, potatis
• Matavfall
• Fruktsocker
• …etc.

Ricinoljeplanta

Biokemiskt
– ex. fermentering/jäsning

Termokemiskt
– ex. förgasning/syntesgas

Bioraffinanderi





Klimatkampen
- utmaningen att hantera koldioxiden

 Lagra koldioxid

 Fånga in och göra plast

=> 3:e generationens råvarubas



Skogsindustriella restströmmar ger bioplast

 Bakterier bryter ner hemicellulosa => biovätgas

 Biopolyestern PHA utvinns ur processvattnet

 PHA-produktionen stöds med ättiksyra från vätgasprocessen

Stora Enso
Billerud Korsnäs
Nordic Paper
Karlstad universitet
RISE
Pöyry
m.fl.



Bio-PP av 
använd frityrolja och

andra växtoljor
(2019)

Första storskaliga tillverkningen av helt förnybar PP

Neste och IKEA tar ett gemensamt kliv mot en fossilfri framtid

NESTE 
– levererar monomeren biopropan

Borealis, LyondellBasell 
- tillverkar plast med Nestes teknik

Bio-PP kan också vara
 copolymer av fossil-PP och bio-PE (vanligen ca 30%)

eller
 fossil-PP med hög andel träfiber





- SUSTAINABLE PLASTICS and TRANSITION PATHWAYS

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

Gränsöverskridande samarbete mellan akademin, industrin, varumärkesägare



WP 1
Miljövänliga, konkurrenskraftiga teknologier för 
byggstenar från förnybar råvara.

WP 2
Kombinera byggstenarna till hållbara bioplaster.  
Applikationer, tillsatser.

WP 3
Möjliga vägar för omställning till förnybara råvaror. 
Policies, standarder, harmonisering

www.sustainable-steps.se



Strukturella möjligheter

 Samma kemiska struktur
(ex bioPE, bioPP) s.k. DROP IN

 Ny struktur inom känd familj  
(ex polyamid - PA 11, polyester - PLA, PEF)

 Helt nya polymerstrukturer 
– hett forskningsområde 

FOSSILbaserad polyeten BIObaserad polyeten



Biobaserade polymerer

• Polyestrar - PLA, PHA, PET, PEF
• Polyeten, polypropen
• Polyamid
• Polyuretan
• TPE
• Stärkelsebaserade
… etc



… även om bioplast så gäller:

Ej bionedbrytbart
Värme, UV-ljus, hett vatten, syre, lösningsmedel

Bionedbrytbart
Mikroorganismer, fukt, värme
Med eller utan syre
. 

 Kompostering – med syre

 Rötning – utan syre



Europastandard

EN13432

Mikroplast

Komposterbar plast
Aerob process med syre (industriell kompostering) 
Slutprodukter vatten, koldioxid, biomassa

Nedbrutet 90% på max. sex månader
Max. 10% plastfragment större än 2 mm

Produktens geometri (effektiv yta/godstjocklek) 
påverkar nedbrytningshastigheten





TOTAL TILLVÄXT

+ 20,6 %

359 miljoner årston plast totalt (2019)
Bioplaster < 1 %

+ 17 %

+ 23,8 %



PLA & stärkelsebaserade
Förnybara OCH komposterbara
35,2 % av bioplastmarknaden 

Bio-PET & bio-PTT
Delvis förnybara & INTE bionedbrytbara
19 % av bioplastmarknaden

Bio-PE 
Förnybar & INTE bionedbrytbar
11,8 % av bioplastmarknaden

Bio-PA
Delvis förnybar & INTE bionedbrytbar
11,6 % av bioplastmarknaden



Sportflaska av PHA (Foto:  Cove)

Starka nykomlingar…

PHA (2019)
 100 % förnybar råvara

(bakterier/alger, odla)
 Bionedbrytbar/komposterbar
 Bryts ner fullständigt även i vatten

PEF (2023)
 100 % förnybar råvara
 Drop-in för PET – ej bionedbrytbar
 Bättre barriäregenskaper, temperaturtålighet
 Förpackningar, beläggning



PLA & PHA driver utvecklingen? 



Fossilplast blir bioplast …
… med tillräckligt hög andel förnybart innehåll

En lägre andel biobaserat innehåll kan räcka för att 
plasten ska definieras som bioplast. 
Ex vis kan bio-PET bestå av 30 % förnybar och 70 %
fossil plast

PLA, PHA, PEF däremot är helt baserade på 
förnybar råvara 



Biokompositer
Plastmatris (fossil/bio) med

- Naturfiber (bomull, lin, hampa, gräs etc) 
- Träfiberbaserat (cellulosa, lignin)

 Lättare än glasfiberförstärkt

 Återvinningsproblematik

Svängbro för cyklister, Ritsumasyl/NL
100 % linförstärkt epoxy



MILJÖVÄNLIGA TILLSATSER
Förnybara, bionedbrytbara
 Skumma
 Infärga
 Mjukgöra – sojabönsolja, citronsyrabas
 Fyllmedel – krita, kalciumkarbonat, träfiber
 Flamskydda – halogen-/giftfritt
…etc

… och MILJÖMÄSSIGT TRYCK
Förnybara, bionedbrytbara
 Fyll- / binde- / lösningsmedel
 Miljöanpassade pigment
 Miljösmart ytbehandling



BIOPLASTER
Från enkla förpackningar 

till avancerade komponenter

Marktäckningsfilm





S:a   73 %



…. och återvinningen då?
1978

2017

Utlovades
bionedbrytning på

sex månader…



Kemisk återvinning?



Rötning
Anaerob process utan syre Slutprodukter biogas (metan), vatten, rötrest
Snabbare process - ofta inte tillräcklig för bionedbrytbar plast

MEKANISK ÅTERVINNING

 Samma för Drop-in´s som för fossilplast

 Bionedbrytbarhet kan störa kvaliteten – pss tillsatser

=> kaskadlösning med efterkompostering krävs 

BIONEDBRYTNING / KOMPOSTERING (EN 12432)

I Sverige ingen industriell kompostering - rötar istället för utvinning av biogas 



www.m-base.de

“80 % av miljöpåverkan avgörs vid ritbordet”
(Anna-Karin Jönbrink, AFRY)

www.campusplastics.com
www.ulprospector.com



www.european-bioplastics.org
www.nordiskbioplastforening.se



TACK
för att du vill veta mer om  

BIOPLAST


