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Substitusjonsverktøy for engangsartikler i plast 
1.1 Om prosjektet 
Klima- og miljødepartementet har satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere muligheter for 

frivillige, avtalebaserte tiltak i næringslivet for å redusere miljøkonsekvensene fra 

engangsprodukter i plast. Østfoldforskning har fått i oppdrag å utarbeide et substitusjonsverktøy 

for engangsprodukter. Verktøyet er tenkt å imøtekomme forslaget om å implementere et 

substitusjonsverktøy, som beslutningsstøtte for næringslivet, der det kan gjøres en helhetlig 

miljømessig og økonomisk vurdering av å erstatte bruk av plast med andre alternativer.  

 

Ved å legge en forpliktelse til å foreta substitusjonsvurderinger på den enkelte bedrift fremfor å 

innføre nytt regelverk sikrer man innovasjon i næringslivet og skreddersydde løsninger der 

produktets funksjon ikke reduseres/ødelegges på bekostning av materialvalg. 

Samtidig er det ikke lett for bedrifter å vite hva som er optimalt mht. løsninger og materialbruk. 

For eksempel finnes det mange ulike plasttyper der hver og en av dem har unike egenskaper og 

funksjoner som er nyttige for samfunnet1 og miljøpåvirkninger som kan ha negativ effekt for 

samfunnet2. Det er derfor viktig at substitusjonsvurderinger gjøres på bakgrunn av et samlet 

kunnskapsgrunnlag om både miljømessige- og økonomiske forhold.   

 

1.2 Verktøyet 

1.2.1 LCA-metodikk og integrering av plastforsøpling 

Som nevnt bør substitusjonsvurderinger gjøres på bakgrunn av samlede miljø- og 

økonomibetraktninger. Livsløpsvurdering (LCA) er en metode som er egnet til å få frem flere 

miljøaspekter og styrker muligheten til å unngå problemskifte/suboptimalisering.  

Verktøyet skal derfor bygge på LCA-metodikk ettersom dette er en faglig veletablert metodikk for 

helhetlig miljøvurdering. Miljøeffekter knyttet til plastforsøpling har ikke vært integrert i LCA 

tidligere, men det pågår vitenskapelig arbeid for å kunne inkludere slike miljøeffekter. Woods et 

al. (2019) har utviklet en grov faktor som integrerer effekten av kvelning av marine arter fra 

makroplast i LCA metodikken. Metoden kombinerer geografisk-differensiert samt arts-

differensiert data: andelen arter som påvirkes av kvelning forårsaket av flytende plastavfall blir 

koblet mot geografisk-differensiert data om densiteten av flytende makroplast. Verktøyet skal 

derfor basere seg på denne metoden, som er gjeldende forskningsfront. I tillegg må metodikken 

utvikles for å koble faktorene til opp mot en funksjonsbeskrivelse og materialmengde. Dette skal 

                                                      
1 https://www.plasticseurope.org/en/about-plastics/what-are-plastics 

2 Filho, W.L., Saari, U., Fedoruk, M., Iital, A., Moora, H., Klöga, M., Voronova, V. (2019) An overview of the problems posed by plastic 
products and the role of extended producer responsibility in Europe. J. Cleaner Production (214) 550-558. 
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Østfoldforskning jobbe med parallelt som verktøyets øvrige elementer utvikles, slik at 

plastforsøpling kan integreres i verktøyet.  

 

1.2.2 Produktets funksjon 

Produktets funksjon er viktig når man skal analysere produkters miljøbelastning i et 

livsløpsperspektiv. Funksjonell-enhet er et begrep som er beskrevet i LCA metodikk som en 

kvantifisert prestasjon for et produktsystem til bruk som en referanseenhet3. Det er med andre 

ord en enhet som beskriver produktets funksjon iht. et definert behov, effektivitet og levetid. Alle 

masse- og energistrømmene i en LCA-analyse er normalisert i henhold til en funksjonell enhet. 

Økodesign er i denne sammenhengen sentralt ved design av alle typer produkter. Det bør velges 

materialer og design som ivaretar den funksjonen produktene skal oppfylle, som optimaliserer 

produktets levetid og som muliggjør resirkulering etter endt levetid. Det er også viktig å inkludere 

sannsynligheten for at produktet havner i naturen. 

 

Det skal derfor legges vekt på økodesignprinsipper som sikrer at brukeren av verktøyet enkelt kan 

definere funksjonen til produktet, slik at eventuelle substitusjonsvurderinger ikke gjøres på 

bekostning av produktets funksjon. 

 

Videre er det viktig at verktøyet gjør brukeren i stand til å stille gode spørsmål til potensielle 

leverandører om miljøaspekter tilknyttet alternative materialer. Det vil bidra til å øke kunnskap 

samt åpenhet om både fordeler og ulemper som følger av ulike materialvalg. 

Den økonomiske delen av vurderingen vil være inkludert i verktøyet ved at brukeren legger inn 

kostnader ved enkeltkomponenter for produktet og alternativer, samt kostnader ved evt. 

emballasjesystem. Dette vil kunne beregne sammenlignbare kostnader for ulike alternativer. 

 

1.2.3 Datakvalitet 

Gjennom prosjektet skal Østfoldforskning sammenstille informasjon om LCA-data for relevante 

materialer som kan substituere plast for aktuelle miljøeffekter. Materialene vil kunne inkludere 

resirkulert plast, gjenbrukbar plast, papp, massivpapp, papir, kartong, bambus, tre, biobasert plast, 

biologisk nedbrytbar plast, glass, aluminium og andre metaller.  

 

I forbindelse med sammenstillingen vil det også gjøres en vurdering av datatilgangen, om dataene 

er generiske eller bedriftsspesifikke samt datakvalitet og omfang (inkludert hvilke miljøeffekter 

som er inkludert i datagrunnlaget). Ved utilstrekkelig datakvalitet kan man risikere at et materiale 

får en fordelaktig vurdering ved at manglende utslipp telles som null.  

 

Verktøyet vil ta i bruk en tall-basert LCA tilnærming for materialer der gode og offentlig 

tilgjengelige data finnes. For materialer hvor denne fremgangsmåten ikke er meningsfull, f.eks. 

pga. tynt datagrunnlag eller dårlig datakvalitet, skal en trafikklyslogikk utvikles. Dette vil gjøre 

                                                      
3 NS-EN ISO:2006. Miljøstyring, Livsløpsvurdering, Krav og retningslinjer. s.7 
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brukeren i stand til å stille kritiske spørsmål og tilegne seg informasjon som tar hensyn til funksjon, 

materialmengde og kvalitet.  


