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Sammanfattning 
Användningen av plast i Sverige och i världen har ökat under de senaste decennierna och spås inte 
minska i närtid. För att plastanvändningen ska kunna bli mer hållbar skulle biobaserad plast 
kunna vara en av lösningarna för att ersätta och reducera användning av fossilbaserad råvara som 
används för majoriteten av dagens plast.  

I denna rapport presenteras möjliga bioråvaror som kan användas för att producera biobaserad 
plast och potentiella plastalternativ som är under utveckling eller redan finns tillgängliga på 
marknaden. Kartläggningen har utgjorts av litteraturgranskning samt intervjuer med olika aktörer 
inom området. 

Kartläggningen av bioråvarupotentialen hade fokus på råvara från skog, jordbruk, hav samt från 
biologiskt avfall. Generellt framgår att potentialen är störst för skogsbaserad råvara, följt av 
jordbruksbaserad råvara och biologiskt avfall, medan potentialen för havsbaserad råvara är minst.  

Projektet har även kontaktat företag i Sverige och tittat på vilken produktionskapacitet som finns 
tillgänglig för biobaserad plast, främst avseende så kallade drop-in-plaster, som är direkt utbytbara 
med etablerade plaster, men även ersättningsplaster.  

Det finns redan flera olika biobaserade plastalternativ kommersiellt, men det finns ett stort behov 
på marknaden vilket innebär att produktionen av dessa plastalternativ behöver öka. Men 
biobaserad plast kommer inte ensamt att kunna lösa problemen med plast som vi ser idag. För 
detta krävs utveckling av effektivare återvinning och nytänkande vid design av produkter och 
förpackningar. Det är också viktigt att minska volymen av förbrukad plast genom att exempelvis 
direkt återanvända materialen och inte överkonsumera.   

Inom förpackningssegmentet dominerar fossilbaserad PE, PP och PET, både i Sverige och 
internationellt. Biobaserad PE och PP finns i mindre utsträckning redan idag, liksom delvis 
biobaserad PET. Tekniskt och resursbasmässigt skulle en ökad övergång till bioråvara kunna ske för 
PE och PP i viss utsträckning inom 5-10 år, genom att tillgodogöra sidoströmmar från konvertering 
av bioråvara till drivmedel i raffinaderier. Det pågår en utveckling i den riktningen. Efter 2030 antas 
drivmedelsektorns efterfrågan på bioråvara minska och då kan övergången till biobaserad plast 
accelerera. I nuläget styrs bioråvaran kraftigt till drivmedel i Sverige genom reduktionsplikten och 
reduktionspliktsavgiften, vilket försvårar för biobaserad råvara till plast, särskilt drop-in-plast. För 
närvarande är oljor och fetter den volymmässigt största källan till biodrivmedel i Sverige, och de 
kvantiteter av biobaserad PE och PP som produceras inom EU kommer från delströmmar från dessa 
källor. Satsningar pågår för att använda skogsbaserade råvaruströmmar som finns i större mängder, 
främst skogsindustrirester såsom sågspån och lignin från svartlut i massabruk. En övervägande del 
av dagens petrokemibaserade plaster produceras helt eller delvis via krackning av nafta och av det 
följer att om man kan konvertera biomassa in i det flödet får man in biobaserad råvara i alla dessa 
plaster, alltså inte enbart PE och PP.  Här finns två stora utmaningar. En utmaning är att flödena 
visserligen är stora, men har idag avsättning för andra ändamål, inte minst för skogsindustrins egna 
energibehov. En annan utmaning är att det behövs stora investeringar för kunna utnyttja och 
konvertera dessa flöden då det idag endast finns anläggningar i pilotskala.  

Biobaserade plaster med annan molekylstruktur än dagens högvolymplaster, här kallat 
ersättningsplaster, är ännu ganska sparsamt förekommande på marknaden. Det är främst 
polymjölksyra (PLA) som används, och produktionskapaciteten ökar globalt.  Här finns också 
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lovande utveckling som nyttiggör molekylstrukturer i inhemskt tillgängliga råvaror såsom lignin 
och björkbark. Många ersättningsplasttyper som är under diskussion och i olika stadier av 
utveckling är polyestrar, liksom PLA.  Utvecklingen av användning i Sverige har bromsats bland 
annat av en osäkerhet kring vilken roll PLA och andra plaster kan spela i återvinningssystemet. 
Generellt är det viktigt att plastavfallsströmmar kan sorteras till enskilda plastsorter för att ge god 
effekt av återvinning. Dagens automatiska sorteringsteknik med optiska sensorer eller likvärdig 
teknik kan trimmas in för att kunna sortera isär förekommande plaster, inklusive PLA och andra 
polyestrar.  Där handlar ytterst återvinnbarheten om i vilken mån sorteraren kan få avsättning för 
utsorterat material.   

Slutsatsen är att det pågår lovande utveckling och en långsam men stadig ökning av biobaserad 
plast, men att det är först runt 2030, och därefter, som bioråvara till plast, och plast från bioråvara, 
kommer att vara tillgänglig i större mängder. 
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Summary 
The use of plastic in Sweden and in the world has increased in recent decades and is not expected 
to decrease in the near future. For plastic to be more sustainable, bio-based plastic could be one of 
the solutions by replacing the use of fossil-based plastics, which makes up the majority of today's 
plastics. 

This report presents possible bio-raw materials that can be used to produce bio-based plastics and 
discusses potential plastic alternatives that are under development or are already available on the 
market. The study has primarily consisted of a literature review and interviews with various 
parties active within the field. 

The mapping of the bio-raw material potential focused on raw materials from forests, agriculture, 
the sea and from biological waste. In general, it appears that the potential is greatest for forest-
based raw materials, followed by agricultural-based and biological waste, while the potential for 
sea-based raw materials is the most limited. 

The project has also contacted companies in Sweden and looked at what production capacities are 
for bio-based plastics, mainly regarding so-called drop-in plastics, which are directly replaceable 
with established plastics, but also replacement plastics. 

There are already several different bio-based plastic alternatives commercially, but there is a great 
need in the market, which means that the production of these plastic alternatives needs to increase. 
But bio-based plastics alone will not be able to solve the problems with plastics that we see today. 
This requires the development of more efficient recycling and innovation in the design of products 
and packaging. It is also important to reduce the volume of plastic, for example by reusing 
products and reducing consumption. 

For packaging, PE, PP and PET from fossil resources dominate the market. There are suppliers of 
minor amounts of biobased PE and PP, and partially biobased PET. Within the next 5-10 years, a 
gradually but rather slowly increasing supply can be expected. The main bio-material base for this 
will be residual streams from the conversion of biomass to vehicle fuels. It is expected that biofuel 
demand will grow until about 2030 and then decline, which after 2030 will allow the bio-based raw 
material to de directed to the plastics market instead, in particular for drop-in plastics.   

R&D efforts are made to utilize forest-based raw material as substitute for petroleum for the 
production of fuels and chemicals including plastics. Residue streams such as saw-dust and lignin 
in black liquor are of particular interest. The dominating share of current plastics are produced in 
whole or partially via cracking of naphtha, so if bio-based raw materials can be converted into a 
form suitable as feed into this process route, most plastic types will consequently contain a share of 
bio-components. There are two main challenges at hand. The flows of forest industry streams may 
be reasonably large, however the flows are currently used for other purposes, such as internal 
energy use in forest industries. There is also a need for major investments to build biomass 
conversion capacity, as currently only pilot plants are available.   

Substitution plastics, that is, plastics making use of bio-based raw material with different molecular 
structures than current petrochemically based plastic types, are still relatively sparingly found in 
the market. The possibly best known exception is poly-lactic acid, PLA, for which global 
production capacity is also increasing steadily. Within this area there are also promising 
developments going on domestically in Sweden to utilize molecular structures from sources like 
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kraft lignin and birch bark. Like PLA, many of the substitution plastics under development are 
polyesters. The expansion of their use in Sweden has been attenuated at least partly due to 
uncertainty regarding their behaviour in the recycling system. In general, plastics need to be well 
sorted for an efficient recycling to take place. State-of-the art sorting technology is capable of 
separating different plastic types, including PLA and other substitution plastics from. It is 
ultimately a matter of finding a market for sorted material.  

Promising and steady but rather slow developments are under way towards increased share of bio-
based plastics. However, it will be only from 2030 and beyond that we will see a significant 
increase of biomass for plastic, and plastic from biomass.         
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1. Introduktion 
Plast har blivit ett populärt materialval för många applikationer tack vare sina fördelaktiga 
egenskaper så som låg vikt, tålighet, bra barriäregenskaper och låg kostnad. Möjligheten att 
kombinera olika polymertyper med tillsatser har gjort att man kan ta fram varierande material-
egenskaper som passar olika specifika användningsområden. Dagens plast tillverkas till största 
delen från fossil råvara.  

De senaste decennierna har användningen av plast ökat och produktionen förutspås fortsätta öka. 
Men plastanvändningen har också genererat olika problem: Den hamnar i miljön där den inte bryts 
ner, samtidigt som farliga ämnen kan lakas ur materialen, varav vissa bioackumuleras. Alternativt 
förbränns plasten för energiutvinning vilket genererar koldioxid och därmed ökar halten av 
växthusgaser i atmosfären.  

Miljö- och klimatpåverkan av plast måste minska, antingen genom att användningen av plast 
minskar eller ersätts av andra material där dessa är mer miljöanpassade, eller att produktionen och 
användningen blir mer resurseffektiv, cirkulär eller biobaserad, och gärna en kombination av detta. 
Utvecklingen behöver till stor del fokusera på att utveckla bättre tekniker och system för åter-
vinning. Medvetenheten om plastens negativa miljöpåverkan har lett till reformer i lagstiftningen. 
Inom EU har man till exempel förbjudit användningen av engångsartiklar i plast där ersättnings-
alternativ finns. I Sverige innebär det till exempel att från och med 1:a januari 2022 är bland annat 
bomullspinnar, bestick, tallrikar, sugrör, omrörare för dryck, ballongpinnar, livsmedels-
förpackningar och dryckesbehållare i expanderad polystyren förbjudna. [1] 

Kunskapen om plastens miljöpåverkan har också drivit på utveckling av nya biobaserade plaster 
som alternativ till de fossila plasterna. Även i höggradigt cirkulära system behöver man fylla på 
materialförluster som kan ske i plastens olika livsstadier. Då kan behövas komplettering med plast 
från biobaserad råvara som träd, olika typer av grödor eller liknande. Sådana biobaserade råvaror 
är att föredra framför fossila eftersom de är förnyelsebara och binder in koldioxid när de odlas och 
utgör därmed en temporär kolsänka. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna rapport är att presentera vilka tillgångar som finns för biobaserade råvaror för 
plast. Målet är att ha en beskrivning över vilka förutsättningar som finns idag för användning av 
biobaserad råvara och en prognos för vad som skulle kunna vara en möjlig utveckling på längre 
sikt. Även möjlig hantering i slutet av materialens livslängd diskuteras. Vi utgår från dagens 
användning och hantering av plast i Sverige, och också att beskriva möjliga bioråvaror från 
svenska resurser för att täcka behovet av plast i Sverige. I realiteten är plast, såväl råvaror som 
produkter, föremål för internationell handel, men vi har i studien alltså i första hand ett svenskt 
perspektiv. 

1.2 Genomförande och metodik 
1.2.1 Litteraturgenomgång 
En bred litteraturgenomgång har genomförts, där fokus har varit på att samla information kring 
bioråvarubaser, plaster som bygger på biobaserade molekylstrukturer samt bioråvara och 
processvägar för drop-in plaster. Sökningar efter vetenskapliga artiklar har gjorts på Google 
Scholar med sökord som: Biobased polymers, Biobased Polyesters, Cellulose Acetate, Biobased 
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monomers, Biobased polyethylene, Biobased polypropylene, Biobased polyolefins, Biobased 
polystyrene, Plastics from proteins, Methanol to olefins.  

1.2.2 Intervjuer 
Intervjuer har genomförts med olika aktörer på marknaden och forskare. Detta har gjorts i syfte att 
få en inblick i hur aktörerna inom branschen resonerar kring ämnet. Dels hur dagsläget ser ut för 
dem, vad de ser som deras största utmaningar och möjligheter, dels hur de ser på framtids-
utsikterna för biobaserade plaster och råvaror. Intervjuerna har utförts via Teams med kontakt-
personer från BASF, Preem, Renfuel, Reselo och KTH. En del av materialet har använts som 
underlag till rapporten. 

1.2.3 Workshops och seminarier 
Som en del av projektet har en projektmedlem deltagit i en workshop som hölls för det Vinnova-
finansierade projektet BeKind. Projektet BeKind studerar den petrokemiska industrin i Sverige och 
dess möjlighet till att ställa om till förnybara råvaror, vilka samarbeten och råvaruströmmar 
kommer att krävas. En del av workshopen var att identifiera värdekedjor tillsammans med de 
inbjudna aktörerna samt att diskutera hinder och förutsättningar för samarbeten inom dessa, där 
plast var en del av detta. 

1.2.4 Sökning efter kommersiella produkter 
För att identifiera potentiella kommersiella produkter och produkter i utvecklingsstadiet som är 
biobaserade och skulle kunna ersätta material som idag är baserade på fossil råvara har sökningar 
gjorts på ChemSec marketplace (https://marketplace.chemsec.org/) genom att gå in på kategorin 
”Biobased” och sedan fylla i materialkategorin ”plast”.  

1.3 Plasttyper och plastanvändning i Sverige  
De vanligaste plasterna idag är baserade på polymerer från polyeten (PE), polypropen (PP), 
polystyren (PS), polyvinylklorid (PVC), och polyetentereftalat (PET). Vanliga 
användningsområden för respektive plasttyp presenteras i Tabell 2.  

Plastförkortningar som används i rapportens text och bilder är listade i Tabell 1:  

Tabell 1: Förkortningars betydelser 

HDPE – högdensitetspolyeten  PHA – polyhydroxyalkanoat  

LDPE – lågdensitetspolyeten  PHBV – poly(3-hydroxybutyrat-co-3-
hydroxyvalerat) 

MEG – monoetylenglykol  PLA – polylaktid (eng. polylactic acid) 

PA – polyamid  Polyolefin – polyeten och polypropen  

PBAT – polybutenadipattereftalat  PP – polypropen  

PBS – polybutensuccinat  PS – polystyren 

PCL – polykaprolakton  PTA - tereftalsyra  

https://marketplace.chemsec.org/
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PE – polyeten  PTT – polytrimetylentereftalat  

PEF – polyetylenfuranoat  PUR – polyuretan 

PET – polyetentereftalat  PVC – polyvinylklorid 

 

Tabell 2. Vanligaste plasttyper (polymerer) som används i Sverige, enligt kartläggning utförd av SMED 
2019.  [2] Avrundade siffror 

Polymer Vanliga användningsområden % av all plast i Europa 

Polyeten (LDPE) Plastpåsar, livsmedelsförpackningar, 
återanvändbara påsar, jordbruksfilm, 
matförpackningar  

18 

 

12 Polyeten (HDPE) Dunkar/flaskor, hårdare plastförpackningar, 
leksaker, rör, vissa förpackningar av tex 
rengöringsmedel 

Polypropen (PP) Matförpackningar, rör, bildelar 19 

Polyvinylklorid (PVC) Rör och konstruktionsmaterial tex till VVS, 
golv, kabelisolering  

10 

Polyuretan (PUR) Byggisolering, madrasser, isolerande skum 8 

Polyetentereftalat (PET) Dryckesflaskor, livsmedelsförpackningar  7 

Polystyren (PS) Engångsmuggar, take-away förpackningar, 
Frigolit 

7 

 

I forskningsprojektet ”Emissions from articles” uppskattades att den totala mängden upplagrad 
plast i Sverige var 43 miljoner ton (år 2006), och att den totala tillförseln av plast till marknaden i 
olika produkter var mellan 2,5-3 miljoner ton per år. [3] Enligt en rapport från SMED 2019 var 
mängden uppkommet plastavfall 1 705 000 ton år 2016, varav ca 8 % materialåtervanns. [4] Största 
delen av plastavfallet (ca 77%) gick till energiutvinning i förbränningsanläggningar eller i cement-
industrin. [2, 5] Alltså sker sannolikt en upplagring i samhället. 
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Figur 1. Idag återvinns under 10 % av all den plast som produceras. Majoriteten av plasten som produceras 
idag tillverkas från fossil råvara medan biobaserad råvara endast används till ca 1% av all plast i Europa. 

[2, 5] 

SMEDs rapport från 2019 sammanställde också de vanligaste användningsområdena för plast, där 
de största identifierade områdena var plastförpackningar, följt av byggsektorn och fordons-
industrin. I diagrammet nedan (Figur 2) är de vanligaste användningsområdena presenterade 
tillsammans med ungefärlig årlig produktion. En stor andel artiklar ingår i övrigt, där bland annat 
sjukvårdsartiklar, leksaker, hushållsartiklar och möbler räknas in.  

 
Figur 2. Kartlagda plastflöden i Sverige (2016/2017) i ton utfört av SMED 2019. [4] 
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Figur 3. Överskådlig bild för hur en cirkulär användning av plast skulle kunna se ut där biobaserad råvara 
kan användas för att fylla på de materialförluster som uppstår då all plast inte kan återvinnas till 100%. 

1.4 Biobaserad plast 
En biobaserad råvara (bioråvara), består helt eller delvis av biomassa, vilket i sin tur kan definieras 
som ”…vegetabiliskt material från naturen – skog, jordbruk eller vatten – men även restprodukter 
från jordbruk och livsmedelsindustri, inklusive slakteriavfall.” [6] En annan definition återfinns 
hos Svebio, en intressentförening inom bioenergi, där biomassa definieras som ”Organiskt material 
som produceras i naturen och existerar i ett visst ekosystem (växter, djur, svampar, etc.), 
biomassan produceras av växter med hjälp av solenergi och består av kolrika föreningar som 
cellulosa, socker och stärkelse. Biomassan är föda för konsumenter som djur och mikroorganismer, 
vilka också är biomassa.” [7] Plast tillverkad från biobaserade råvaror innebär att de ingående 
polymererna helt eller delvis är framställda från biobaserade råvaror till biobaserade polyestrar, - 
polyolefiner, - polyamider, - polyuretaner, med flera. 

Figur 4 visar den globala produktionen av biobaserad plast fördelad i procent mellan olika typer av 
biobaserade plaster. [8] Förkortningar finns beskrivna i Tabell 1. 
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Figur 4.   Global produktionskapacitet 2020. [9] *) PEF är fortfarande under utveckling och förutspås finnas 
tillgänglig på kommersiell skala 2023. PBAT som presenteras i figuren kan produceras både från fossil och 
bioråvara. 

Endast 1% av dagens plastproduktion består av biobaserad plast och av denna produceras ca 45% i 
Asien, 25% i Europa, 17 % i Nordamerika, 10% i Sydamerika och 1 % i Oceanien. Över 50% av all 
biobaserad plast tillverkas i dagsläget för livsmedelsförpackningar, men andra områden där 
biobaserad plast används är konsumentartiklar (10%), textilier (10%), bilindustrin (7%), jordbruks-
industrin (7%), ytbehandlingar och lim (7%), byggindustrin (4%). [10] 

European bioplastics har uppskattat potentiella framtida produktionskapaciteter av biobaserad 
plast till år 2025 globalt, vilket återges i Figur 5. [9] Staplarna i diagrammet består av fyra delar, där 
delarna visar producerad mängd icke bionedbrytbar respektive bionedbrytbar biobaserad plast för 
åren 2019 och 2020, samt prognoser för åren 2021 till 2026, och där de svagare gröna och svagare 
blå visar hur prognosen ändrades från början av 2021 till början av 2022. För 2025 innebär 
uppdateringen i stort sett en fördubbling av den förväntade kapaciteteten. De bionedbrytbara 
polymerer som driver utvecklingen är främst PBAT, PHA och PLA som nyligen har kommers-
ialiserats eller förväntas kommersialiseras inom de närmaste åren. För icke-nedbrytbara plaster 
förväntas biobaserad PP och PE stå för den största ökningen medan biobaserad PET förväntas 
minska. 
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Figur 5: Global produktionskapacitet (2019 och 2020) samt uppskattningar av tillgänglig global 
produktionskapacitet (2021 – 2026) av biobaserad plast fördelad på icke bionedbrytbar och bionedbrytbar. 
Staplarna med svagare nyanser indikerar revidering i prognos från början av 2021 till början av 2022. År 
2026 ingick inte i 2021 års prognos. [8, 9] 

Förväntad produktionsökning av biobaserad plast mellan år 2020 och 2025 var för ett år sedan 760 
kton, där utgångspunkten för år 2020 ligger på 2,1 Mton. I den nyare uppdateringen har prognosen 
för 2025 kraftigt ökat, till 5,5 Mton. Detta kan jämföras med den totala plastproduktionen från 
fossilbaserad råvara från år 2019, som var cirka 370 Mton, varav cirka 58 Mton inom Europa. [11] 
Samma år (2019) var den globala produktionen av biobaserad plast 1,9 Mton, vilken ökade med 
cirka 8% till 2,1 Mton under 2020. [9] Enligt siffror från Eurostat skedde dock en tydlig nedgång av 
total plastproduktion i Europa under första halvåret 2020 (till följd av den pågående Covid-19-
pandemi), vilken först förväntas vara tillbaka på samma produktionsnivåer som innan pandemin 
under 2022. [11] 

Baserat på uppgifterna i Figur 5 har följande graf i Figur 6 tagits fram, som visar på den 
procentuella förväntade utvecklingen av andel bio-nedbrytbar respektive icke-bionedbrytbar plast 
globalt fram till år 2025. Framöver förväntas alltså icke-nedbrytbar biobaserad plast att minska till 
förmån för bionedbrytbar plast.  Mycket av det beror på förväntade ökningar av kapacitet för 
PBAT och PLA.  
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Figur 6: Förväntad förändring av den globala andelen tillverkningskapacitet av icke bionedbrytbar 
respektive bionedbrytbar biobaserad plast.  

1.5 Bionedbrytbar plast 
Det är viktigt att poängtera att biobaserad plast inte nödvändigtvis är bionedbrytbar eller 
återvinningsbar. Det är därför viktigt att även tänka på hur materialet ska hanteras i slutet av 
produktens livscykel och designa produkter så att de kan hanteras på lämpligt sätt med hänsyn till 
materialets egenskaper, eller att välja material vid design av en produkt utifrån den avsedda 
hanteringen i avfallsled. 

Begreppet bionedbrytbar plast innebär en plast som kan brytas ner biologiskt under kontrollerade 
betingelser, exempelvis i en industriell kompost, till naturliga komponenter såsom vatten och 
koldioxid av de naturligt förekommande mikroorganismerna vid tillgång eller avsaknad av syre. 
[9] Plastens bionedbrytbarhet beror alltså både på dess egenskaper och rådande förhållanden i 
omgivande miljö. En bionedbrytbar plast ska ej heller förväxlas med biobaserad plast, där det 
senare helt enkelt betyder att plasten är tillverkad från biologiskt material. Figur 7 åskådliggör 
exempel på båda varianterna med utgångspunkt i vilken typ av råvara, fossil eller biobaserad som 
plasten är tillverkad av. [9] Mer om biobaserade råvaror till plast finns i Kapitel 2.  
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Figur 7: Exempel på fossil- och biobaserade plaster i relation till grad av bionedbrytbarhet. [9] 
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2. Bioråvara till plast 
Råvaror till biobaserade material kan klassas i olika kategorier. Första generationens biobaserade 
material är framställda från växter som innehåller mycket kolhydrater, exempelvis majs, sockerrör 
samt vete, vilka främst används inom livsmedelsindustrin. Andra generationens biobaserade 
material kommer från råvaror som inte konkurrerar med att bli livsmedel, till exempel cellulosa 
och andra biopolymerer från trä, avfall från massaindustrin eller matavfall. Tredje generationens 
biobaserade material är tillverkade från monomerer som kan produceras från (mikro)organismer. 
[10, 12] 

Olika biobaserade råvarors ursprung varierar stort, och i detta projekt har de fyra främsta 
områdena, tillika bioråvarukällor, valts ut för kartläggning: 

• Skogen 
• Jordbruket 
• Havet 
• Avfall (i form av biologiskt avfall, i första hand från hushållen)  

Enligt Börjesson (2021) [13] bedöms den totala möjliga ökade tillförselpotentialen av biomassa från 
skog, jordbruk och akvatiska system i Sverige till år 2030, uppgå till i genomsnitt 50 TWh per år, 
med variationer (på grund av osäkerheter +/-20%) inom intervallet 41-59 TWh per år. Enligt 
studien ligger detta i linje (potentialmässigt) med tidigare kartläggning av Börjesson från 2016. 
Börjesson har dock uteslutit stubbar i den senaste kartläggningen till följd av att det inte är 
förenligt med FSC-certifierat skogsbruk. Uttag av stubbar kan enligt Börjesson bidra med 4-6 TWh 
till år 2030. [13] Vidare framgår att till år 2050 uppskattas den ökade tillförselpotentialen av 
biomassa uppgå till 67 TWh per år i genomsnitt, med variationer inom intervallet 56-79 TWh per 
år. Potentialen ligger knappt 20% lägre jämfört med den tidigare studien från 2016, vilket främst 
beror på en trolig potentialminskning från energigrödor på åkermark. Fördelningen mellan de 
olika typerna av biomassa vid fallet 2050 uppgår till att ca 60% härrör från skogsråvara medan ca 
40% förväntas komma från jordbruket. Endast ca 1 TWh (knappt 1,5%) uppskattas kunna komma 
från akvatiska system, som i denna studie omfattar makro- och mikroalger. [13]  

De förväntade ökade tillförselpotentialerna av biomassa som Börjesson redovisar pekar på vilken 
potential som biomassa från olika sektorer har att ersätta fossil energi och fossila råvaror i en 
växande svensk bioekonomi, vilket potentiellt skulle kunna utgöra råvara till biobaserad plast i 
framtiden. Dock finns även andra sektorer som efterfrågar biobaserad råvara, framför allt 
transportsektorn, vilket diskuteras ytterligare i kapitel 8.   

2.1 Skogen  
Skogen anses än så länge vara en stor potentiell förnyelsebar källa för biobaserad råvara i Sverige 
och det är många branscher som ser möjligheter att kunna nyttja den.  

I en studie från december 2019, genomförd av IVL med samarbetspartners, har ett nuvarande läge 
(år 2020) kartlagts med avseende på tillgång på skogsråvara som kan tänkas vara tillgänglig för 
användning i kemiindustrin. Uppskattad årlig tillgång ligger inom intervallet 58 - 85 TWh i 
nulägesscenariot. [14] I samma studie har framtidsscenarier undersökts för år 2030 respektive 2040. 
En måttlig ökning förväntas framåt i tiden till 2030 och 2040, med uppskattade tillgångar på 68 - 87 
TWh respektive 70 - 89 TWh skogsflis. [14] Det effektiva värmevärdet för GROT varierar med både 
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fukt- och askhalt, men kan sägas ligga inom ett intervall om ca 2 – 4 MWh/ton rå och askhalten 
ligger då på 2%. [15] Med detta intervall fås att tillgänglig mängd GROT i ton per år ligger inom 
intervallet 14,5-42,5 nuläge (år 2020), 17,0-43,5 år 2030 och ungefär lika mycket; 17,5-44,5 år 2040. 
Siffrorna är i linje med Börjesson (2021) enligt ovan, som dock exkluderat stubbar, samt att bortre 
tidsperspektiv är 2050.  

2.1.1 Exempel på råvaror till plast från skog   
Sidoströmmar från verksamheter som förädlar och bearbetar skogsråvara såsom sågning av virke, 
papper- och massaproduktion, är potentiella källor för biobaserade råvaror till plast. Exempel på 
sådana strömmar är sågspån, svartlut, lignin, tallolja, med flera.  

Svartlut, som är den återstående kokvätskan (kokluten) efter vedkokning i ett massabruk, 
innehåller kemikalierester tillsammans med utlöst lignin (ca 40%) och hemicellulosa från den 
kokade veden. Svartluten indunstas och förbränns i en sodapanna för att återvinna kemikalier 
samt för energiutvinning, medan ligninet kan utvinnas (teoretiskt upp till 70%) via en 
utfällningsprocess. [16]  

Lignin är en makromolekyl som finns naturligt i trä, men eftersom det har en negativ inverkan på 
kvaliteten av papper separeras lignin ut och blir en biprodukt från pappersmassabruken. Idag 
förbränns ligninet för att generera värmeenergi som kan användas av bruken, men processen är en 
flaskhals och en del av ligninet skulle kunna plockas ut från processen utan att energibalansen 
påverkas. Tittar man bara i Sverige produceras ungefär 4-6 miljoner ton lignin och globalt är det ca 
80 miljoner ton lignin som bildas som en sidoström från skogsindustrier. År 2018 motsvarade 
ligninuttaget i Sverige 0 TWh men enligt en färsk rapport, som tittar på konkurrensen om den 
svenska skogsråvaran framtagen av IVL i ett projekt för Energiforsk, kommer uttaget att sannolikt 
öka, och skulle potentiellt kunna vara så mycket som till 7 TWh år 2030 och 16 TWh till år 2045. 
[16]  

Tallolja är ett annat exempel på en sådan biprodukt, vilken bland annat utgör råvara till 
biodrivmedel, men kan även användas för tillverkning av plast. [17] Viss osäkerhet råder kring hur 
utvecklingen inom pappers- och massaindustrin kommer att utvecklas framåt och år 2014 spådde 
den europeiska skogsindustrin en minskad massaproduktion med 28% till år 2030 och i linje med 
detta ser den svenska skogsindustrin en motsvarande minskning av massaproduktionen i Sverige 
till år 2050. [18] I Sverige tillverkades ungefär 266 000 ton råtallolja, av vilken ca 40% användes till 
biodiesel år 2018, beräknat med en omvandlingsfaktor på 0,66 från råtallolja till biodiesel. [18] 
Vidare enligt samma rapport, förutspår den svenska skogsindustrin att den svenska produktionen 
av tallolja kan uppgå till 4 TWh år 2045, vilken potentiellt skulle kunna gå in som råvarubas i 
produktionen av biobaserad plast.  

Under hösten 2021 invigde Södra sin anläggning i Mönsterås för kommersiell tillverkning av bio-
metanol. Metanol bildas som en biprodukt ur träråvaran i kokprocessen vid framställningen av 
pappers- och textilmassa. Södra har utvecklat teknik och byggt en anläggning som utvinner den 
metanolen med en kapacitet om ca 5000 ton/år. [19] Metanol eller biometanol, är i sin tur en 
tänkbar råvara för framställning av olefiner som eten och propen, via MTO-processen (methanol-
to-olefins), vilka utgör byggstenarna i de vanligaste plasterna, polyeten och polypropen. [20] 

Sågspån kan användas för att tillverka pyrolysolja, vilken kan omvandlas till ett fossilfritt 
biodrivmedel. [16] Under 2021 har en ny anläggning i Gävle, samägd av träindustriföretaget Setra 
och Preem Raffinaderi, färdigställts och tagits i drift med en produktionskapacitet på 25 000 - 
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30 000 ton biobaserad olja. [16, 21] Biobaserade oljor kan också lämpa sig väl som råvara för 
plasttillverkning, se vidare avsnittet om oljegrödor i kapitel 4.2.  

Sågspån och annan cellulosaråvara kan också användas för att framställa kemikalier via 
starksyrahydrolys. I hydrolysen bryts cellulosan ner till sockermolekyler som sedan kan processas 
vidare till bland annat etanol. St1 har sedan 2018 en anläggning som producerar 10 000 ton/år i 
Finland. Den etanolen går till drivmedelsmarknaden, men etanolen kan förstås lika gärna 
användas på samma sätt som annan etanol till att göra bio-eten. Man har också ambitiösa 
utbyggnadsplaner.  [22]   

2.1.2 Skogen måste brukas hållbart 
Skogen kan dock betecknas som en ändlig resurs om inte bruket av den sker på ett hållbart och 
långsiktigt sätt eftersom tillväxttakten är låg, jämfört med hur snabbt den kan avverkas. Enligt 
Skogsstyrelsens yttrande över SOU 2020:73, föreslås ”…att regeringen tillsätter en tillfällig 
parlamentarisk skogs- och miljöberedning för att lösa målkonflikter mellan skogs- och miljöpolitiken.” ”Det 
är politikens uppgift att överbrygga intressekonflikter mellan olika politikområden och göra avvägningar 
mellan olika samhällsnyttor.” [23]  

I den senaste skogspropositionen 2021/22:58, finns bland annat ett nationellt mål för ökad hållbar 
tillväxt i skogen, och där regeringen gjort följande bedömning: ”Ett förslag till nationellt mål för ökad 
hållbar tillväxt i skogen bör tas fram. Målets fokus bör ligga på ökad tillväxt i biomassa genom förbättrad 
skogsskötsel samtidigt som klimatanpassning och den biologiska mångfalden ökar i produktionsskogen. Målet 
bör utformas så att incitamenten och motivationen för en förbättrad skogsskötsel och ökad hållbar tillväxt i 
skogen ökar. Arbetet med att nå målet om ökad hållbar tillväxt i skogen bör ske inom ramen för 
skogspolitikens jämställda mål om produktion och miljö.” [24] 

Vidare finns det upptaget i artikel 15 ’Väsentligt bidrag till skyddet och återställandet av biologisk 
mångfald och ekosystem’ i EU-förordningen 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta 
hållbara investeringar, bland annat att ”En ekonomisk verksamhet ska anses bidra väsentligt till skyddet 
och återställandet av biologisk mångfald och ekosystem …genom hållbart skogsbruk, inbegripet metoder och 
användning av skogar och skogsmark som bidrar till att öka den biologiska mångfalden eller till att stoppa 
eller förhindra förstöring av ekosystem, avskogning och förlust av livsmiljöer,…”. [25] I kapitel 1 i den 
senaste kompletteringen av förordning (EU) 2020/852 som trädde i kraft 1 januari 2022, framgår de 
tekniska granskningskriterierna för skogsbruk för att väsentligt bidra till begränsningen av klimat-
förändringar. [26] Bland annat krävs att skogsbruk om 13 hektar eller större måste göra en 
klimatnyttoanalys för att säkerställa att kollager och kolsänkor i skogen bibehålls eller förbättras på 
lång sikt. Kompletteringen innehåller också krav på att regelbundna revisioner ska göras av 
verksamheten för att säkerställa att den inte orsakar betydande skada genom exempelvis skydd 
och återställande av biologisk mångfald och ekosystem. [26] 

2.2 Jordbruket 
En uppskattning har gjorts av European bioplastics, om hur den globala landanvändningen för 
odling av biobaserade råvaror för framställning av plast kommer att se ut år 2025 i relation till 
nuläge (2020) samt totalt tillgänglig jordbruksareal (4700 Mha). [27] Diagrammen i Figur 8 visar 
hur fördelningen mellan betesmark (blå) och odlingsbar mark (resterande färgfält) såg ut år 2020 
respektive förväntas se ut år 2025, som andelar av den globalt tillgängliga jordbruksmarken. 
Andelen tillgänglig odlingsmark för bioråvara till plast spås öka från 0,7 Mha år 2020 till 1,1 Mha 
år 2025, vilket är en ökning med endast 0,005 procentenheter. Slutsatsen som European bioplastics 
gör baserat på dessa siffror är att det inte råder någon konkurrens mellan odling av råvaror till mat 
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och foder respektive råvaror till produktion av biobaserade material. [27] Siffrorna i Figur 8 för 
odlingsbar mark (1400 Mha) inkluderar ca 1% mark i träda (d.v.s. 1% av den odlingsbara marken), 
medan markanvändning för biobaserade material är del av segmentet materialanvändning.  

Enligt IEA (International Energy Agency) som har gjort en egen färdplan för att nå netto-noll-
utsläpp till 2050, ligger bioenergipotentialen idag på 65 EJ (exajoule), och den framtida potentialen 
på cirka 100 EJ år 2050 utan någon övergripande möjlighet till ökning av användbar jordbruksmark 
för att producera så kallade bioenergigrödor. [28] IEA:s scenario för netto-noll-utsläpp är lägre 
jämfört med IPCC:s1  motsvarande scenarier, där potentialen (avrundat) ligger mellan 118-312 EJ 
till år 2050, med en median på cirka 200 EJ. [28] Inom jordbruket finns flera möjliga bioråvaror, 
varav de viktigaste beskrivs nedan inklusive uppskattning av rådande och förväntad potential. 

 

 

Figur 8. Fördelningen mellan betesmark (blå) och odlingsbar mark (resterande fält) år 2020 jämfört med 
hur det förväntas se ut år 2025, som andelar av den globalt tillgängliga jordbruksmarken. [27] 

2.2.1 Exempel på råvaror till plast från jordbruk  
Stärkelse är en vanligt förekommande kolhydrat som exempelvis finns i grödor som majs, 
sockerbetor, sockerrör, potatis samt spannmål. Stärkelse består av långa glukosmolekylkedjor 
(kallas även polysackarider), vilka kan spjälkas till enskilda glukosmolekyler som i sin tur kan jäsas 
till etanol under välkontrollerade processbetingelser.  

Spannmål kan användas till bio-etanol. Enligt företaget Lantmännen Agroetanol, som årligen 
producerar ca 230 000 m³ bio-etanol, finns ett möjligt framtida scenario att etanol kan komma att 
användas till produktion av plastförpackningar och barriärmaterial, se Figur 9. [29] En studie 
finansierad av Formas, har gjorts på att vidareförädla bioetanolen till ”grön” eten, med vilken det 
går att tillverka bio-polyeten på samma sätt som från fossil eten-råvara. En slutsats från projektet är 
att det kommer att krävas stora anläggningar för att det ska kunna bli konkurrenskraftiga 
processer, vilket följaktligen kräver stora investeringar av en eller flera aktörer, samt att 
konsumenter är villiga att betala lite extra för den ”gröna” bio-polyeten som framställs. [30]  

 

1 Intergovernmental Panel on Climate Change, på svenska Förenta Nationernas klimatpanel 
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Figur 9: Bioraffinaderi, baserad på Lantmännen Agroetanols anläggning [29] 

Snabbväxande oljegrödor såsom oljedådra (lat. Camelina sativa) och raps (lat. Brassica napus) kan 
användas för framställning av hydrerad (vätebehandlad) vegetabilisk olja (HVO), vilket är ett 
väletablerat biodrivmedel i Sverige med totalt 14 TWh såld HVO på den svenska marknaden 2018. 
HVO kan också utgöra råvara vid tillverkning av biobaserad plast utöver det främsta 
användningsområdet som idag är förnybar diesel. [31] Nämnda oljegrödor klassas som livsmedel, 
men kan undantas från direktivet om förnyelsebar energi på EU-nivå, vilket innebär att de kan 
komma att utgöra en växande potentiell bioråvara i framtiden. Oljeväxter som raps och oljedådra 
kan nämligen odlas som rotationsgrödor eller mellangrödor samt på så kallad marginalmark (för 
närvarande ej nyttjad odlingsmark) och raps kan även odlas på mark som för närvarande är i 
träda. Uppgifterna är hämtade från ett pågående projekt inom F3 Centre [32], där forskare har tittat 
på hållbar produktion av HVO i Sverige från olika typer av råvaror. Från delrapporten, som 
publicerades 2020, framgår att citat ”Oljedådra som mellangröda och på marginalmarker hade båda 
relativt låg potential (teknisk potential: 0,37 TWh (år 2020) respektive 0,40 TWh per år (år 2050)), medan 
potentialen för att odla raps på mark som nu är i träda var högre (teknisk potential: 2,96 TWh per år (år 
2050))”. [18] Dessutom föreligger osäkerheter beträffande vilken odlingsfrekvens som är möjlig för 
oljedådra i Sverige, eftersom oljeväxter inte sällan drabbas av sjukdomar orsakade av svampar och 
parasiter. Raps odlas därför normalt med 5 – 6 års intervall. [18]  

Enligt statistik från Jordbruksverket, referensår 2021 visar skördeprognosen för spannmål och 
oljeväxter att årets totalskörd av just oljeväxter ökar med ca 12% jämfört med föregående år (2020), 
från totalt 339 kton till 382 kton. Ökningen beror till övervägande del på att arealen för höstraps 
ökar, samt att grödan svarar för 92% av den totala oljeväxtarealen. [33] 

2.2.2 Jordbruksmarkens användning i Sverige 
Sammanfattande statistik om jordbruksmarkens användning i Sverige från början av 2000-talet 
fram tills idag finns hos Jordbruksverket och framgår av Figur 10. I grafen ingår arealer 
jordbruksmark som ej nyttjas samt även odlingsarealer för oljeväxter, potatis och sockerbetor, det 
vill säga grödor som potentiellt kan användas som bioråvara till plast. Spannmål är också en viktig 
råvarukälla, exempelvis till framställning av bioetanol som tidigare nämnt, och arealer för odling 
av spannmål är mellan 5-7 gånger större jämfört med arealerna i träda. År 2021 var exempelvis 
arealen för spannmål ca 1 miljon ha. [34] 
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Figur 10: Jordbruksmarkens användning för potentiella bioråvaror (till plast) samt obrukad åkermark och 
mark i träda [34] 

Som framgår av statistiken finns störst obrukade arealer av den mark som är i träda, vilken 
möjligtvis skulle kunna tas i bruk för rotationsgrödor såsom oljeväxter. Dock, enligt Börjesson 
(2021) bedöms inte tillförselpotentialen i Sverige av jordbruksbaserad biomassa att öka från just 
marker i träda, då potentialen snarare har minskat jämfört med kartläggningen som gjordes 2016. 
[13] En bidragande orsak är ökade skördevariationer samt att endast delar av arealen är tillgänglig 
för odling av biomassa. Förutsättningarna för att nyttja överskottsmark till vallodling bedöms vara 
densamma, men skörden antas gå till biogasproduktion i stället för direkt biobränsle. [13]  

Enligt statistiska prognoser över jordbruksmarkens användning i Sverige, sammanställda av 
Naturvårdsverket och Jordbruksverket 2020, framgår att omkring 250 000 ha jordbruksmark spås 
läggas ner fram till år 2050, samt att andelen mark i träda kommer att öka med ungefär 400 000 ha. 
[35] Denna mark kan potentiellt vara viktig för att täcka upp behovet av att kunna odla så kallade 
industrigrödor, bland annat lämpliga som råvaror till en framtida plastproduktion.  

Grödor med höga halter av socker (sockerbetor) och stärkelse (potatis) har också tagits med i Figur 
10, där det framgår att odling av båda dessa grödor svagt har minskat under 2000-talet. Odling av 
oljeväxterna raps och rybs (lat. Brassica rapa ssp oleifera) har däremot ökat. [34] 

2.3 Havet 
Möjliga biobaserade råvaror att hämta från havet är exempelvis kitin (från skaldjur), makro- och 
mikroalger. Enligt Börjesson (2021) bedöms akvatiska system ha en liten potential som råvarukälla 
i en framtida svensk bioekonomi och förväntas uppgå till ca 1 TWh år 2050. [13]  

2.3.1 Exempel på råvaror till plast från havet 
Seafarm är ett tvärvetenskapligt projekt som avslutades i maj 2020 och har finansierats av Formas. 
[36] Ett brett spektrum av forskare har tittat på möjligheterna att odla makroalger för att uppnå 
olika miljönyttor, såsom ökad biologisk mångfald, utvinning av kemikalier och polymerer för 
framställning av biobaserade material, fermentering av alger för framställning av bioetanol, 
framställning av biogas samt utvärdering av miljöpåverkan från de olika processerna. En av de 
senaste forskningsstudierna, so publicerats inom ramen för projektet, har utvärderat möjligheten 
att framställa biogas från en brunalg (Laminaria digitata). [37] Studien visar att algen har avsevärd 
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potential att i större skala både generera ett relativt högt metanutbyte (ca 170 liter/kg) samt under 
tillväxten bidra till att absorbera näringsämnen och koldioxid. [37]  

Resultat från Seafarm-projektet har visat att det är möjligt att utvinna fyra olika fraktioner ur 
brunalgerna: cellulosa, alginat, laminarin och mannitol. Av dessa fyra fraktioner är det främst 
cellulosa och alginat som är viktigast utifrån ett materialperspektiv, och från alginat-fraktionen har 
projektet lyckats framställa en biobaserad plast, dels en formgjuten tandborste, dels starka filament 
med viss likhet som hos fiskelinor i nylon. [38]  

2.4 Avfall, biologiskt  
Naturvårdsverket har under september 2021 lagt fram ett förslag om hur EU:s avfallsdirektiv 
avseende biologiskt avfall (artikel 22) ska implementeras i Sverige, senast den sista december 2023. 
[39] Insamlingen ska öka från både hushåll och verksamheter såsom restauranger och livsmedels-
handeln, vilket förväntas resultera i en ökad mängd biologiskt avfall om ca 400 000 ton. [39] 
Regeringen har under 2020 och 2021 beslutat om fyra nya etappmål med krav på ökad utsortering 
och behandling av biologiskt avfall, varav det första är genom att senast år 2023 sortera ut och 
behandla minst 75% av matavfall från hushåll, storkök, butiker och restauranger, vilket kan 
jämföras med de 38% som behandlades år 2018 [40]. Övriga tre etappmål är: ökad andel 
kommunalt avfall som materialåtervinns och förbereds för återanvändning (senast 2025) samt 
etappmål för minskat matsvinn, som inkluderar både mål för att minska hushållens matsvinn samt 
att en större andel av livsmedelsproduktionen når butik och konsument. [41] Under år 2018 
uppkom totalt 1,3 miljoner ton matavfall enbart i Sverige, vilket i snitt motsvarade 133 kg/person. 
[40]  

Miljömässigt finns stora fördelar att samla in och ta tillvara biologiskt avfall för att i mesta möjliga 
mån följa avfallshierarkin och bevara avfallets inneboende värde så långt som möjligt framför 
energiutvinning (förbränning). Det biologiska avfallet består till stora delar av organiskt material 
som kan omvandlas, via rötning till metan, eller kompostering till nyttiga näringsämnen, vilket 
båda ligger på en högre nivå i avfallstrappan jämfört med förbränning. Genom rötning kan biogas 
framställas, vilken kan renas upp och användas som biodrivmedel (fordonsgas), vilket enligt 
beräkningar kan reducera koldioxidutsläppen med ca 90% per energienhet jämfört med fossila 
bränslen samtidigt som växtnäringsämnena bibehålls så att återstoden kan användas som gödsel. 
[41]  

2.4.1 Exempel på råvaror till plast från avfall 
Metan, som biogas främst består av, är också den enklaste kolvätemolekylen, vilken kan användas 
som byggsten till andra material, exempelvis plast. [41].  En möjlig processväg är till exempel att 
konvertera metan till metanol (som idag är den konventionella metoden för metanolframställning 
från fossil metan) och vidare till eten via MTO-processen (methanol to olefin). Vi har dock inte 
hittat något exempel där man satsar på detta.  

Avfallsoljor, som exempelvis frityroljor från restauranger och hushåll, bedöms enligt en rapport 
från f3 ha en relativt låg framtida potential som råvara från svenska källor till framställning av bio-
bränsle i Sverige med 0,54 TWh år 2050. [18] Dock finns det internationella företag inom raffinaderi 
och kemisk processindustri som satsat på att ta hand om denna typ av biologiskt avfall för att 
producera biobaserade produkter. Neste har exempelvis anläggningar för produktion av 
biobaserade produkter från förnyelsebara råvaror i Finland, Nederländerna och Singapore. Man 
har sedan cirka 10 år satsat på att gradvis öka insatsen av restprodukter. och har tekniskt sett haft 
möjlighet att köra dessa anläggningar på enbart (100%) avfall sedan 2015. [42] Det framgår inte 
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varför man inte realiserat denna möjlighet redan då, men man kan ana att det inte funnits 
tillgängliga flöden av restströmmar i önskvärd omfattning. Tidigare har man framför allt 
konverterat vegetabiliska oljor, däribland palmolja. Dock har andelen restprodukter successivt 
ökat och under första halvåret 2021 nådde andelen avfall i den biobaserade råvaruströmmen 92%. 
Huvudsakliga avfallsströmmar som processas av Neste består av animaliskt fett, förbrukade 
frityroljor samt rester från processer för framställning av vegetabiliska oljor. [42] Även alger nämns 
som en av flera möjliga framtida råvaror. 
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3. Plastalternativ från biobaserade 
råvaror 

Framställning av plast från biobaserade råvaror kan delas in i två olika tillvägagångssätt: att 
tillverka drop-in plast eller ersättningsplast. Drop-in plast är till exempel biobaserad polyeten (PE), 
där monomeren är utvunnen ur bioraffinaderier men slutprodukten är identisk med den typen av 
polyeten som tillverkas från fossil råvara. Ersättningsplast är till exempel polyetenfuranoat (PEF) 
som är helt biobaserad och har liknande egenskaper som polyetentereftalat (PET), men där den 
kemiska strukturen skiljer sig. I detta kapitel presenteras och diskuteras olika alternativ för drop-in 
plaster och ersättningsplaster.  

Drop-in plast står för 42% av den globala produktionen av biobaserade plaster. [10]  

3.1 Biobaserade drop-in-plaster 
Drop-in-plaster är plaster som produceras från biobaserade råvaror och som har samma molekyl-
struktur och därmed tekniska egenskaper som den fossila motsvarigheten. Det innebär att de kan 
bearbetas på samma sätt, har samma materialegenskaper och kan därmed användas till liknande 
produkter, återvinnas inom samma system som de fossila plastfraktionerna, och är biologiskt 
nedbrytbara eller inte i samma grad som sina fossila motsvarigheter.  

Fossila plaster såsom polyeten (PE), polypropen (PP), polyvinylklorid (PVC) och polyetentereftalat 
(PET) tillverkas av fraktioner från petroleum-raffinering, till exempel etan, propan eller nafta. 
Fraktionerna krackas sedan för att producera eten och propen som polymeriseras till PE respektive 
PP, eller behandlas vidare för tillverkning av PVC och PET. Polyolefiner, PE och PP, står för cirka 
hälften av den globala polymerproduktionen. 

3.1.1 Nuläge biobaserade drop-in-plaster 
Det finns i dagsläget endast några exempel på biobaserade drop-in-plaster i kommersiell skala. 
Bio-PE och bio-PET är de vanligast förekommande biobaserade drop-in-plasterna. En metod som 
används för att gradvis öka andelen biobaserade plast i produkter är ISCC Plus-certifiering 
(massbalansmetoden). ISCC Plus är en certifiering för, bland andra, mat-, foder-, kemi- och 
energisektorn som sköts av ISCC system. Certifieringen baseras på massbalansmetoden där 
andelen förnybar råvara redovisas, där ingår både biobaserad och återvunnen råvara. Varje 
certifierad produkt har en transparent processväg som visar inmatning och utmatning av varje 
processteg. Detta hjälper företagen att gradvis skifta sin produktion av plast mot mer biobaserad.  

3.1.2 Biobaserad polyeten  
Fossil PE produceras av olja, gas eller kol. Ur raffinaderierna erhålls etan, propan eller nafta som 
kan krackas till främst eten, men där det också kan bildas en del propen, beroende på råvaran och 
hur krackern är konstruerad och körs. Etenet polymeriseras sedan till PE, och propenet kan 
användas för att göra PP. Petrokemianläggningarna kan också använda sig av biobaserad råvara 
såsom skogsråvara, insamlad använd frityrolja (Used Cooking Oil, UCO), fett eller vegetabiliska 
oljor för att producera dessa plaster. En alternativprocess för drop-in plast är att använda 
sockerrör, majs eller liknande som förbehandlas och sedan bildar glukos. För tillverkning av PE 
fermenteras glukos till bio-etanol som sedan dehydreras till eten för polymerisering till PE. Det är 
det idag mest etablerade sättet att tillverka biobaserade eten-baserade drop-in-plaster. Processen är 
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industriellt applicerad och bio-PE används redan bland annat i matförpackningar, bilindustrin, 
leksakstillverkning, kosmetika och jordbruksindustrin. [43, 44] Brasilianska Braskem tillverkar bio-
PE från sockerrör med en kapacitet på 200 000 ton per år [45]. 

Lantmännen Agroetanol producerar etanol från spannmål och restprodukter från 
livsmedelsindustrin. I dagsläget används etanolen till biodrivmedel och gröna kemikalier, men 
man pekar också på möjligheten att även producera plastprodukter såsom förpackningar i plast. 
[46]  

Chematur Engineering AB marknadsför att man projekterar och bygger anläggningar på kunds 
uppdrag, bland annat för att dehydrera bioetanol till eten. [47]  

Drop-in-plaster kan också tillverkas genom att använda den traditionella processvägen för 
framställning av fossil polyeten. Dow och UPM samarbetar för att tillverka bio-PE i sin anläggning 
i Terneuzen i Nederländerna från bio-nafta från UPM:s bioraffinaderi i Finland. UPM använder 
tallolja som råvara. [48]  

Borealis har under hösten 2021 gjort försök med tusen ton biobaserad råvara (biprodukt från 
grödor) som används i den befintliga krackern i Stenungsund för att framställa biobaserade 
alkener (eten och propen). Efter försöket kommer Borealis utreda hur användningen av den nya 
råvaran har påverkat krackerugnarna. [49] 

Beprövade vägar för tillverkning av biobaserade drop-in-plaster presenteras i Figur 11.  

 

Figur 11: Schematisk bild över processvägarna för fossil (konventionell) och biobaserad drop-in-plast, PE. 

3.1.3 Biobaserad polypropen 
Liksom för PE kan den fossila råvaran för produktion av PP bestå av olja, gas eller kol och en 
bioråvara kan vara från skogen, UCO, fett eller vegetabiliska oljor.  



 Rapport C 653  Bioråvara till plast – nuläge och trender 
 

29 

Bio-PP kan produceras från grön buten genom en tre-stegsprocess. Glukos fermenteras till 
isobutanol (istället för till etanol i fallet med PE) för att sedan dehydreras till buten. Vid krackning 
av buten erhålls propen som polymeriseras till PP . Processen har testats på pilotanläggningar men 
har ej i industriell skala. [43, 44]  

Bio-PP kan också produceras genom dehydrering av biobaserad propan till propen. Borealis har 
sedan 2020 producerat bio-PP på detta vis i sina anläggningar i Kallo och Beringen i Belgien. [50] 
Genom att ersätta en andel av den fossila råvaran i anläggningarna kan de producera polypropen 
som till en andel kommer från förnybar råvara. Det bio-propan som används kommer från Nestes 
NEXBTL-teknologi och är 100% biobaserad och produceras i Rotterdam. Neste använder i nuläget 
olika biobaserade oljor och fetter, inklusive avfallsoljor och kommer i framtiden även att titta på 
andra råvaror såsom alger, nya typer av vegetabiliska oljor och lignocellulosa [51]. Den delvis 
biobaserade PP från Borealis används av Emballator och Greiner Packaging, där minst 30% av 
materialet är biobaserat. [52, 53] Även Orkla har börjat introducera transparenta enportionsskålar 
som är gjorda på 100% bio- PP. Dessa är producerade av rapsolja vilket enligt uppgift reducerar 
klimatavtrycket till ungefär hälften i jämförelse med fossil plast. [54]  

Beprövade vägar för tillverkning av biobaserad polypropen presenteras i Figur 12.  

 

Figur 12: Schematisk bild över processvägarna för fossil (konventionell) och för biobaserad drop-in-plast, 
PP. 

3.1.4 Biobaserad PVC  
INEOS har ett samarbete med UPM Biofuels för produktion av biobaserade plaster i INEOS 
anläggning i Köln i Tyskland. I samarbetet ingår även INOVYNs bio-PVC, den första kommersiellt 
tillgängliga bio-PVC. Produkten som går under varumärket Biovyn använder 100% förnybar 
råvara och produceras på Inovyns anläggning i Rheinberg, Tyskland samt i Jemeppe i Belgien. 
PVC framställs från eten och klorgas, och i processen används biobaserad eten istället för eten från 
petroleum. Råvaran kommer från UPM:s tallolja. [55, 56]  



 Rapport C 653  Bioråvara till plast – nuläge och trender 
 

30 

3.1.5 Biobaserad PET 
En av beståndsdelarna i PET (monoetylenglykol, MEG) produceras från bioråvara i kommersiell 
skala, vilket ger en PET-plast med 20-30% biobaserad råvara. MEG produceras genom att bio-
etanol dehydreras till eten som därefter omvandlas till MEG. Coca Cola har i samarbete med 
kinesiska Changchun Meihe Science & Technology tagit fram en förenklad process för produktion 
av MEG som inte är beroende av socker från sockerrör eller majs. Finska UPM bygger en 
kommersiell produktionsanläggning i tyska Leuna baserad på den nya förenklade processen där 
man ska använda till exempel träavfall från sågverk som råvara. Träråvaran omvandlas till socker 
genom enzymatisk hydrolys och därefter sker en katalytisk omvandling för framställning av MEG 
och monopropylenglykol (MPG). Även funktionella fyllmedel från lignin ska produceras vid 
samma anläggning. Man planerar en total årlig tillverkningskapacitet på 220 tusen ton till år 2023. 
[57, 58]  

Även Braskem och danska Haldor Topsoe har produktion av biobaserad MEG från socker i 
demonstrationsskala. Glykolaldehyd produceras som sedan omvandlas till MEG. En kommersiell 
produktionsanläggning planeras till 2025. Den kallas för MOSAIK och är en sockerkracker som 
delar sockermolekyler till intermediärer som sedan konverteras till MEG. [59]  

Försök har gjorts för att även producera den andra beståndsdelen i PET (PTA, tereftalsyra) av 
bioråvara. Danone och Nestlé Waters samarbetar med Origin för att producera 100% biobaserad 
PET. Coca Cola har producerat en helt biobaserad PET-flaska genom en ny process där 
växtbaserad paraxylen omvandlas till bio-PTA. I de prototyper som redan har tillverkats har majs 
använts som råvara men även andra råvaror kan användas. [57]  

3.2 Biobaserade ersättningsplaster 
3.2.1 Biobaserade polyestrar  
Polyestrar står för en stor del av dagens plastmaterial som bland annat inkluderar PET och en 
mängd olika syntetiska fibrer. Estrar kan syntetiseras från alkoholer och karboxylsyror, molekyler, 
som förekommer i flera olika former naturligt. För att skapa polyestrar behövs ofta dikarboxyl-
syror tillsammans med dioler och det finns en mängd av dessa tillgängliga kommersiellt från 
biobaserade råvaror. Polyestrar kan även syntetiseras från laktoner genom så kallad ringöppnings-
polymerisation, där ett exempel är syntesen av PLA. Polyestrar kan även produceras av mikro-
organismer, där ett exempel är produktion av PHA. 

Eftersom det finns en mängd olika biobaserade monomerer som är lämpliga för polyestersyntes 
gör det att material som syntetiseras kan skräddarsys så att egenskaperna antingen liknar befintlig 
fossil plast som finns på marknaden idag, men också att det finns möjlighet att skapa nya material 
med intressanta egenskaper.  

I Tabell 3 presenteras några exempel på biobaserade monomerer i form av dioler och dikarboxyl-
syror som är lämpliga för polyestersyntes och som idag finns tillgängliga på marknaden eller 
förväntas produceras industriellt inom några år. Många av dessa monomerer kan produceras 
genom fermentering av biomassa [60, 61] och polyestrar kan syntetiseras från dessa monomerer 
utan att de behöver modifieras i olika steg och därför är det en relativt enkel process. Polyestrar 
kan ofta syntetiseras i bulk utan lösningsmedel.  
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Tabell 3. Biobaserade monomerer lämpliga för polyester-syntes. [60] 
Monomer Kategori Smältpunkt 

˚C 
Kokpunkt 

˚C 
Biobaserad 
råvara 

Nuvarande 
global 

Produktions-
kapacitet kt/a 

Etylenglykol Diol -13 197 Cellulosa; 
stärkelse 

1 020 

1,3-propandiol Diol -59 188 Cellulosa; 
stärkelse; 
vegetabiliska 
oljor 

225 

1,4-butandiol Diol 20 235 Cellulosa; 
stärkelse 

95 

Succinsyra Mättad disyra 185-187 235 Cellulosa; 
stärkelse 

100 

Adipinsyra Mättad disyra 152 337 Cellulosa; 
stärkelse 

0,5 

Azelainsyra Mättad disyra 109 286 Vegetabiliska 
oljor 

10 

Sebacinsyra Mättad disyra 131-134 294 Vegetabiliska 
oljor 

150 

Isosorbid Disyclisk diol 56-62 372 Cellulosa, 
stärkelse 

21 

Itakonsyra Omättad disyra 162-164 268 Cellulosa; 
stärkelse 

100 

Mjölksyra Bi-funktionell 
(syra och 
alkohol) 

18 122 Cellulosa; 
stärkelse 

520 

Laktid* Cyklisk 18 216 Cellulosa; 
stärkelse 

(Från 
mjölksyra) 

Glycerol Trifuktionell 
alkohol 

18 291 Vegetabiliska 
oljor 

2 500 

Citronsyra Trifunktionell 
Syra och 
monofunktionel
l alkohol 

156 310 Cellulosa, 
stärkelse 

1 100 

*Vanligaste substansen vid tillverkning av PLA.  

Nedan följer några exempel på polyestrar som kan tillverkas från biobaserade råvaror såsom 
monomererna i Tabell 3 och där utvecklingen på industriell skala har kommit långt så att de 
antingen redan finns kommersiellt tillgängliga eller inom ett par år förutspås finnas tillgängliga på 
marknaden. En övergripande sammanställning visas även i Tabell 4. Vissa av dessa är nedbrytbara 
genom industriell kompostering, medan andra inte är det. Gemensamt är att det är möjligt att 
bryta ner polymerkedjan genom hydrolys, då polyestrarnas esterbindningar klyvs, vilket i 
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huvudsak ger tillbaka ursprungsmonomererna och gör att kemisk återvinning genom åter-
polymerisering skulle kunna vara möjlig.  

Plasten polylaktid (PLA) är en av de mest studerade syntetiska polymererna som kan tillverkas 
från bioråvaror, till exempel rester från produktionen av majs, sockerrör och ris. Plast från PLA har 
använts för att tillverka en rad olika produkter som engångsartiklar, matförpackningar, plastfilmer 
för jordbruk, läkemedelsprodukter och medicinska implantat.  [62-64] 

Polybutenadipat-tereftalat (PBAT) framställs av 1,4-butandiol, adipinsyra och tereftalsyra. Det är 
möjligt att framställa både butandiol och adipinsyra från biobaserade råvaror, men tereftalsyra är i 
dagsläget inte kommersiellt tillgängligt från bioråvara. [60] Polymeren kan därmed endast delvis 
framställas från biobaserad råvara. 

Polyeten-furanoat (PEF) är en aromatisk polyester som kan tillverkas från 2,5-furandicarboxylsyra 
(FDCA) och monoetylenglykol (MEG) som båda kan tillverkas från helt förnyelsebara råvaror. 
FDCA produceras från fermentering av socker och kan användas istället för tereftalsyra, som 
produceras från fossil råvara och används i tex polyetentereftalat (PET). Majs, vete, matavfall, men 
även rester av tex trä kan användas till fermenteringen för att tillverka FDCA. [65-68] 

Polybuten-succinat (PBS) tillverkas från 1,4-butanol och bärnstenssyra genom polykondensation. 
Polymeren har en hög kristallinitet, bra termiska egenskaper och dess mekaniska egenskaper 
påminner om polypropen. Bärnstenssyra kan numera tillverkas helt biobaserat genom 
fermentering av socker med hjälp av mikroorganismer som jäst eller bakterier. [69, 70] 

Polyhydroxy-alkanoat (PHA) är alifatiska polyestrar som kan produceras av ett flertal olika 
mikroorganismer genom fermentering av socker. De är 100% biobaserade och även bionedbrytbara 
och tillverkningen har utvecklats på industriell skala. Polymerens egenskaper kan skräddarsys 
genom att använda olika substrat samt modifiera under vilket förhållande som fermenteringen 
sker. För tillfället är dock tillverkningen ganska kostsam där priset ligger på ungefär 2,2-5,0 
EUR/kg och därför används det i dagsläget endast till medicinska produkter och i läkemedel. 
Vidareutveckling av produktionen är dock på gång, framförallt i Kina, och därmed förväntas 
kostnaden att minska inom en snar framtid. Genom att även späda ut materialet med billiga, 
naturliga fyllmedel kan produktionen bli mer kostnadseffektiv och användas för tillverkningen av 
exempelvis engångsartiklar där materialet, efter användning, går att kompostera industriellt. [71-
74] 

Nedbrytning och återvinningsmöjligheter. Polyestrar kan brytas ner naturligt under rätt 
förhållanden via hydrolys eller kan återvinnas kemiskt för att återskapa monomererna som 
därefter kan användas för att göra nya polymerer. Det är dock viktigt att poängtera att inte alla 
polyestrar nödvändigtvis bryts ner i naturen. Hur snabbt de kan brytas ner beror på deras kemiska 
strukturer och egenskaper. Det finns dessutom tvärbundna polyestrar som till exempel används i 
bindemedel för färger, lacker eller lim, som inte kommer kunna brytas ner helt. PET är en polyester 
men på grund av dess kemiska struktur är den svår att bryta ner naturligt.  

PLA, PHA, PBS är exempel på polyestrar som är möjliga att kompostera industriellt. De kan även 
brytas ner under optimala förhållanden i naturen men det kan ta 30-50 år. Skillnaden mellan 
exempelvis PLA som används till livsmedelsförpackningar och PLA som används i suturer är att 
suturerna är baserade på polymerer som har mycket kortare kedjor vilket gör att de bryts ner 
snabbare. Även egenskaper som grad av kristallinitet, monomerernas struktur i polymerkedjan och 
produktens geometri påverkar nedbrytbarheten. Optimalt krävs 40 ˚C, tillräckligt med fukt samt 
rätt sorts mikroorganismer och dessa förhållanden är inte så vanliga att hitta naturligt i miljön, 
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därav är industriell kompostering nödvändig. [75] PBAT samt den furan-baserade polyestern PEF 
är ännu svårare att bryta ner. För dessa är det mer lämpligt med mekanisk återvinning, liknande 
PET-återvinningen, eller hydrolys under kontrollerade förhållanden för att kunna utvinna de 
ursprungliga monomererna och därefter kunna återpolymerisera dessa. [5, 76, 77] 

Tabell 4. Sammanställning över bio-baserade polyestrar, deras möjliga ursprung, produktionsmetoder, förväntad 
produktionskapacitet inom den närmaste tiden samt alternativ för slutet av livscykeln. [5] 

Polymer Klass Möjliga 
råvaror 

Vanliga 
produktion
s-tekniker  

Förväntad 
Produktions-
kapacitet år 
2023(milj. ton) 

Återvinning/ 
nedbrytning 

Lämpliga 
applikationer 

PLA Alifatisk 
polyester 

Majs, 
sockerrör, 
sockerbetor, 
ris 

ROP, poly-
kondensatio
n 

0.83 Industriell 
kompostering, 
alt. Kemisk 
återvinning 
(hydrolys) 

Förpackningar, 
textilfibrer, sutur 

PBAT Aromatisk 
polyester 

Se text Poly-
kondensatio
n 

Ej känd Kemisk 
återvinning 
(hydrolys) 

Livsmedels-
förpackningar, 
jordbruksfilmer   

PEF Aromatisk 
polyester 

Majs, vete Poly-
kondensatio
n 

- Kemisk 
återvinning 
(hydrolys) 

Ersätta PET i 
förpackningar/ 
flaskor 

PBS Alifatisk 
polyester 

Sockerrör, 
sockerbeta, 
majs, 
potatis, vete 

Poly-
kondensatio
n 

0.54 Kemisk 
återvinning 
(hydrolys), 
enzymatisk 
de-
polymeriserin
g 

Ersätta PP i vissa 
förpacknings-
applikationer 

PHA Alifatisk 
polyester 

Socker och 
matavfall 

Fermenterin
g 

0,17 Industriell 
kompostering 

Farmakologiska eller 
medicinska 
produkter 

3.2.2 Cellulosaacetat  
Cellulosa är en polymer som existerar naturligt i växtriket. Polymeren är både biobaserad och 
bionedbrytbar och i dagsläget finns det god tillgång av råvaran. Det är en polysackarid baserat på 
D-glukos och molekylvikten varierar beroende på vilken växt den kommer ifrån. [78] 

Industriellt används cellulosa för materialframställning till en rad olika applikationer eftersom den 
är relativt billig och inte toxisk. I sin naturliga form har den låg löslighet och kan inte bearbetas i 
smälta som en plast, varför modifiering av cellulosan behövs för att erhålla de önskade 
egenskaperna. [79] Genom modifiering, tex ester- och eter-ifiering har cellulosa kunnat användas i 
exempelvis filmrullar, ytbehandlingar, filter, läkemedel, additiv i polymerer och byggnads-
material. [80-82] 

Den mest industriellt relevanta och äldsta cellulosa-baserade plasten är cellulosaacetat. 
Cellulosaacetat och en blandning av olika cellulosaestrar som exempelvis cellulosaacetat 
propionat, cellulosaacetat butyrat, cellulosa-diacetat och cellulosa-triacetat är exempel på 
kommersiellt tillgängliga material där cellulosans hydroxylgrupper till viss grad modifierats 
genom esterifiering. [81, 83] Forskning har visat att cellulosaacetat skulle kunna brytas ner genom 
delvis nedbrytning med UV-ljus med kortare våglängd än 280 nm (vilket motsvarar det som kallas 
UVC-strålning) som skadar materialets yta och därefter genom biologisk nedbrytning. [84] 
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Råvaror som används för att producera biobaserade material av cellulosa är exempelvis bomull, 
återvunnet papper, träfibrer och sockerrör. Tillsammans med mjukgörare och andra additiv är 
dessa möjliga att extrudera för att producera olika materialkvaliteter. [81, 82, 85-87] 

3.2.3 Termoplastisk stärkelse 
Förutom att användas som råvara till bioetanol och produktion av olika monomerer genom 
fermentering kan stärkelse även användas som makromolekyl för att producera material genom att 
direkt modifiera stärkelsen. Stärkelse består av amylos och amylopektin, det som skiljer dem åt är 
hur de olika glukosenheterna är sammanlänkade. Amylopektin återfinns ofta i de kristallina 
delarna medan amylos förekommer som amorft. Icke-modifierad stärkelse är relativt sprött och 
svårt att bearbeta Materialegenskaperna beror främst på starka inter- och intramolekylära 
vätebindningar mellan stärkelsemolekylerna. En annan utmaning är att stärkelsen är känslig för 
vatten och gör att det finns en risk att molekylvikten ändras vid extrudering eller formsprutning i 
närvaro av fukt. Det gör att stärkelsen måste modifieras för att vara lämplig för olika typer av 
material, exempelvis genom att tillsätta mjukgörare, modifiera kemiskt eller blanda med andra 
polymerer innan stärkelse kan processas till plast. [88-94] 

Exempel på mjukgörare som kan tillsättas är di- och polyoler som glycerol, glykol, sorbitol, sukros, 
fruktos och etylenglykol, samt även fettsyror och estrar av dessa. Vid produktion av plast från 
stärkelse är det även viktigt att välja vilken råvara som används eftersom olika källor för stärkelse 
har olika förhållanden mellan amylos och amylopektin. [95] 

3.2.4 Plast baserat på protein  
Proteiner är biobaserade, bionedbrytbara polymerer som förekommer naturligt i växter, djur och 
mikroorganismer. Primärt har proteiner varit en källa till livsmedel men ett flertal studier har 
fokuserat på andra applikationer för dessa makromolekyler som exempelvis bionedbrytbar plast, 
kompositmaterial och ätbara filmer. [96, 97] 

Växtbaserade proteiner som kan användas i biobaserade plaster är till exempel sojaprotein, zein 
från majs, veteprotein (gluten) och solrosprotein. [98-102] Det finns även en mängd animaliska 
proteiner som är intressanta, till exempel gelatin, kollagen, keratin och mjölkprotein. [102-105]  

Nackdelen med att basera plast på proteiner är att dessa ofta är känsliga för vatten. Exempelvis 
gjordes en studie på filmer tillverkade av sojaprotein där det visade sig att de absorberat 180% 
vatten efter 20h. Proteiner är ofta också ganska spröda på grund av inter- och intramolekylära 
vätebindningar och behöver därmed behandlas kemiskt eller blandas med additiv som 
mjukgörare. [95, 106, 107]  

3.2.5 Ett urval av kommersiella plastalternativ som innehåller biobaserad råvara 
Det finns en mängd olika företag som inriktat sig på att tillverka plastmaterial eller kompositer 
som är helt eller delvis producerat från biobaserade råvaror. I detta avsnitt nämns några exempel 
på företag som producerar eller marknadsför plastalternativ från bioråvara. Dock tas inte drop-in 
plast upp här, utan i avsnitt 6.1.  

ADBioplastics marknadsför biobaserad PLA som är modifierad med ett biobaserat additiv för att 
förbättra slagtåligheten.  

Bio-on och Genecis är två företag som tillverkar PHA genom fermentering av olika råvaror som 
sockerbetor, sockerrör, glycerol från biodiesel, potatis, animaliska fetter, frukt, grönsaker, matavfall 
och avfall från vinproduktion. 



 Rapport C 653  Bioråvara till plast – nuläge och trender 
 

35 

Biotec har tagit fram ett plastmaterial, baserat på PLA, där 67% av kol-innehållet är biobaserat. 
Produkten BIOPLAST 105 kan formsprutas och är lämplig att användas till exempelvis 
livsmedelsförpackningar.][108] 

Corbion producerar PLA för olika typer av applikationer. De jobbar också bland annat med att 
försöka skala upp produktionen av furan-dikarboxylsyra (FDCA) som ska kunna användas i PEF 
och ersätta PET. [109] 

Evonik Industries har utvecklat, tillverkar och marknadsför en polyamid under varumärket 
VESTAMID® Terra som är delvis baserad på förnyelsebara källor. Den tillverkas från sebacinsyra, 
som framställts från ricinolja, och 1,6-hexamethylen-diamin. 

NatureWorks producerar PLA från bioråvara. Totalt har de en produktionskapacitet på 150 000 
ton per år.  [110] 

Novamont tillverkar ett kompositmaterial Mater-Bi® (MB)från stärkelse och hydrofoba polymerer. 
Materialet kan användas till tunna filmer och plastpåsar, matförpackningar, extruderas för 
användning i halv-styva material och är bionedbrytbart förutsatt att polymeren som den blandas 
med också är bionedbrytbar. [111]  

Scanfill marknadsför materialet Scanfill BIO som är plast tillverkat av sockerrör.  

3.2.6 Plastalternativ i tidiga faser av kommersialisering 
Det pågår mycket arbete både i Sverige och internationellt där man försöker ta intressanta 
råmaterial och polymerer framställda av dessa från lab- och pilotskala och till kommersialisering. I 
detta avsnitt beskrivs några få exempel av alla dessa. 

JIVA Materials (UK) är ett start-up som har utvecklat ett material under varumärket Soluboard®. 
Soluboard är en komposit producerat av linfrön tillsammans med halogen-fri polymer. Huvud-
tillämpningen är att ersätta plasten i kretskort som normalt är tillverkat från glasfiber-epoxy 
komposit. Normalt är dessa inte möjliga att återvinna utan måste förbrännas för att man ska kunna 
komma åt metallen och återvinna denna. och den kan brytas ner i varmt vatten för att enklare 
kunna komma åt och återvinna metallen i kretskorten.  

Lignin Industries är ett svenskt företag som utvecklar ett lignin-baserat material RENOL® som 
marknadsförs som blandningskomponent för andra plaster. Man har en produktionskapacitet på 
1000 ton per år.  

RenFuel är ett svenskt företag som utvecklar biobaserade plastalternativ från lignin till olika 
applikationer. RenFuel har patenterat en process där de kan modifiera ligninet så att det blir 
smältbart och hydrofobt och därmed kompatibelt med olika polymerer, utan att det bildas 
biprodukter, dvs allt lignin som används i processen blir till material. LIGNISOL® är en av deras 
produkter som kan användas i termoplastiska material. Produktionsprocessen för LIGNISOL® 
genomförs under milda betingelser med låg temperatur och atmosfäriskt tryck. Produkten kan 
blandas med ett flertal polymerer, till exempel PE, PP, PVC och PLA, och kan exempelvis 
extruderas eller formsprutas i befintlig infrastruktur för att ge ett material som är upp till omkring 
50% ligninbaserat. I dagsläget ligger de i verifieringsfasen men med stor sannolikhet är produkten 
kommersiellt tillgänglig om några år. Nuvarande produktionskapacitet är ca 600 liter skala per 
batch för större pilotstudier.  
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Begränsningen med LIGNISOL-materialet är att det inte går att tillverka ett material baserat på 
100% LIGNISOL® eftersom materialet bidrar med viss sprödhet och produkterna kan inte bli 
transparenta utan de kommer alltid ha viss färg på grund av ligninet. Men det är ändå en viktig del 
i att driva utvecklingen till helt biobaserade plaster framåt och det kan till exempel blandas med 
biobaserad PE eller PLA för att generera helt bio-baserade polymerer, eller kombineras med 
återvunnen PE.  

RenFuel utvecklar även en produkt under namnet LIGNISET som är ett tvärbundet material. Det 
kan användas i produkter till 100% och materialet har då gummi-liknande egenskaper, men det 
kan även kombineras med till exempel glasfiber eller träfiber för att göra starkare komposit-
material som kan ersätta epoxi-glasfiber kompositer. [112] 

Reselo är ett annat svenskt företag som utvecklar ett material från björkbark. Barken kommer 
framförallt från sågverk där de i dagsläget endast går till energiomvandling i form av förbränning. 
Det forskas på olika möjliga användningsområden för björkbarken men i dagsläget går i princip 
allt till förbränning. I endast Sverige och Finland uppskattas det att det finns ca 700 000 ton 
björkbark per år. Reselos process omvandlar ca 30% av den ingående råvara till slutprodukten 
vilket innebär att möjlig produktionsvolym skulle kunna vara ca 200 000 ton/år om man räknar på 
all tillgänglig björkbark i Sverige och Finland. Den globala tillgängligheten är okänd. [113] 

Materialegenskaperna kan liknas vid de för styren-butadien-gummi, men Reselos material är helt 
bio-baserat. Möjliga applikationsområden är till exempel gummiytor på lekplatser, gummisulor i 
skor eller andra konsumentartiklar med delar av gummi. Företaget samarbetar med RISE för att ta 
fram en pilotanläggning där målet är att kunna producera 1 ton produkt per år i slutet av 2023 och 
att ha en fullskalig produktion år 2028. I processen extraheras den delen av barken som sedan 
används för att skapa materialet och de biprodukter som genereras skulle kunna skickas tillbaka 
på förbränning, alternativt användas till något annat. Det skapas däremot inga nya biprodukter 
under processen, endast rester från björkbarken. Materialets bio-nedbrytbarhet och återvinning har 
inte testats. [113] 

Wyss Institute vid Harvard har utvecklat materialet Shrilk som tillverkar plast från kitosan och 
silkesprotein som båda är bionedbrytbara. [114]  
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4. Miljöaspekter med biobaserad plast 
Vid utveckling av nya material är det generellt sett viktigt att tänka på att materialen ska ha låg 
miljöpåverkan genom hela livscykeln. Det gäller förstås även produkter innehållande biobaserad 
plast. Råvarorna och tillverkningsprocesserna bör inte innehålla eller använda ämnen som är 
toxiska för människor och djur. Processerna ska vara resurseffektiva, till exempel energisnåla. Det 
är även bra att minimera mängden processkemikalier såsom organiska lösningsmedel som 
används i produktionsprocessen samt att sträva efter att ett högt utbyte fås så att råmaterialet som 
förs in i produktionskedjan till så stor andel som möjligt faktiskt används i slutprodukten och inte 
resulterar i avfall och oanvändbara biprodukter. [115] Produkterna som tillverkas av plast måste 
också designas så att de är möjliga att återvinna alternativt kan brytas ner (där detta uppfyller en 
nödvändig funktion). Faktorer som är viktiga är till exempel att använda så få olika material som 
möjligt i en produkt, att välja polymer, att minimera mängden tillsatser och att inte använda 
tillsatser som är toxiska vilka skulle kunna kontaminera den återvunna plasten eller miljön.  

Att använda bioråvara till plast har i mångt och mycket samma för- och nackdelar som att göra 
biodrivmedel [116], både för att råvarubasen är densamma och för att omvandlingsprocesserna är 
likartade. Nedanstående resonemang är därför giltiga för biobaserade plaster liksom biodrivmedel 
om inte annat sägs, men är också giltiga för andra produkter från jordbruk och skogsbruk. 
Naturligtvis kan det finnas stora skillnader från fall till fall. En skillnad mellan biobaserad plast 
och biodrivmedel är också att drivmedel förbränns utspritt på många olika ställen (i fordon) 
medan biobaserade plaster kan samlas in och kanske återvinnas, eller om de förbränns i centrala 
anläggningar så kan utsläpp lättare fångas in i olika former av rökgasrening. 

I standarden för hållbarhetskriterier för biobaserade produkter, SS-EN 16751:2016, Biobaserade 
produkter – Hållbarhetskriterier, täcks följande aspekter in: energiresurser, materialresurser, vatten, 
mark, biologisk mångfald, klimataspekter, luftkvalitet, och avfall. 

I de följande underkapitlen redogörs kortfattat för olika miljöaspekter kopplade till bioråvara till 
plast.  

4.1 Råmaterial 
Den största delen av biobaserade plaster som produceras idag kommer från första generationens 
plast, dvs bygger på råvara som hade kunnat användas till foder eller mat. [10] Där finns således 
en potentiell målkonflikt. Å andra sidan har vi ett globalt överskott av livsmedel vilket bland annat 
leder till nedläggning och odlingsmark i träda. Inom EU beräknas 20 miljoner hektar jordbruks-
mark vara obrukad och ytterligare cirka 10 miljoner hektar ligger i träda. Om istället sådan mark 
används för gröda till bioplast kan man undvika trädplantering på åkermark. [117] I nuläget kan 
man därmed inte peka på en väsentlig konkurrenssituation mellan biobaserad plast och mat.  

För att på sikt inte konkurrera med livsmedelsförsörjningen hade dock andelen av andra och tredje 
generationens biobaserade plast behövt utökas. Bara för att ersätta fossilplasten med biobaserad 
plast i plastförpackningar inom EU krävs det 7,4 miljoner hektar land samt 45 000 miljoner m3 
vatten. [10] För att ersätta plast till förpackningar som används globalt idag skulle krävas en yta 
stor som Frankrike samt vattenvolymer motsvarande 60% mer än hela EU:s årliga färskvatten-
uttag, för att tillgodose odlingsbehovet av biobaserade råvaror, inklusive rundvedsproduktion. 
[10] Som referens användes 2016 179 miljoner hektar mark för jordbruk i EU. [118] 
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4.1.1 Effekter av ändrad markanvändning  
Effekter kan vara både direkta och indirekta, och skillnaden i effekt kan vara mycket stor. Ett 
talande exempel är att en studie av Plevin och medarbetare [119] indikerar att klimateffekter av 
majsodling för etanolframställning kan uppgå till 10-340 gram CO2-ekvivalenter/MJ etanol, men 
där 10 och 340 är extremvärden och 95 % av fallen i deras simulering låg i intervallet 20-140 gram 
CO2-ekvivalenter/MJ etanol, och 50 % av fallen låg i intervallet 40-80 gram CO2-ekvivalenter/MJ 
etanol. Som jämförelse är referensvärdet för 1 MJ diesel i förnybarhetsdirektivet 95 g CO2-
ekvivalenter/MJ bränsle. Den största osäkerheten i modellen, men också den mest betydande 
faktorn, är hur stor nettoändring av markanvändning som äger rum. Man kan förklara det som så, 
att om man tar vete till etanol för att göra plast, där man redan odlar vete eller annan jordbruks-
gröda så är markanvändningen oförändrad, men om man börjar odlar gröda till plast på mark som 
varit obrukad så sker en förändrad markanvändning.  

Markanvändningseffekter kan alltså slå väldigt kraftigt på en beräkning av klimatpåverkan av 
biobaserade produkter.  

4.1.2 Biologisk mångfald 
Biobaserade plaster kan påverka biologisk mångfald i huvudsak genom att odlingar av olika slag 
där man strävar efter att få fram stora mängder av enstaka grödor för att till exempel producera 
biobaserad plast uppenbart inte är positivt för biologisk mångfald. Övergripande mekanismer som 
kopplar ihop markanvändning och biologisk mångfald är främst förlust av habitat och 
fragmentering till följd av att olika naturliga markområden tas i anspråk för odling. [120] De 
specifika effekterna kräver dock att man beaktar de lokala eller regionala förutsättningarna och 
därför behöver möjlig påverkan på biologisk mångfald beaktas i varje enskilt fall. I likhet med 
markanvändningens betydelse för klimatpåverkan skulle en kraftigt ökad användning av mark 
med syfte att framställa biobaserad råvara till plast få potentiellt stora konsekvenser på biologisk 
mångfald. Däremot kan markanvändningens betydelse för biologisk mångfald vara marginellt 
eller obetydligt förändrad om redan odlad mark används för att istället producera råvara till 
biobaserad plast. 

4.1.3 Brukningsmetoder 
Det uppstår skillnader i miljöavtryck beroende på de faktiska brukningsmetoder som tillämpas. 
Till exempel har en studie av Kim och medarbetare visat att plöjningsfri majsodling kan minska 
miljöpåverkan med upp till 70 %. [121] I Sverige och Norden har bland annat Kuuluvainen och 
medarbetare [122] studerat hur olika skogsbruksmetoder påverkar olika naturvärden, och drar till 
exempel slutsatsen att ryggradslösa djur generellt störs mindre av plockhuggning än av 
kalavverkning.  

4.1.4 Hantering av restprodukter i jord- och skogsbruk 
Det kan spela mycket stor roll för miljöpåverkan vid uttag av bioråvara vad som händer med 
restflödena. När man ska beräkna systemeffekterna av uttag av bioråvara är detta därför en viktig 
aspekt att inkludera. Att återföra restprodukter (till exempel halm) för att återföra organiskt kol, 
och även minska behov av konstgödning är en sådan systemeffekt. En motsvarande diskussion för 
skogsbruk gäller vilka (negativa) effekter det ger att öka uttag av grenar och toppar, där en studie 
av Jacobson och medarbetare [123] har påvisat signifikanta tillväxtförluster åtminstone på kort sikt, 
motsvarande ett till två års tillväxt, efter helträdsuttag vid slutavverkning.    
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4.1.5 Temporär kollagring 
Återväxande resurser absorberar koldioxid under sin tillväxtfas. Om dessa resurser konverteras till 
plastmaterial kommer kolet i materialet att lagras i samhällets materiallager, så länge produkten är 
i användning. [124] Omvänt, om bioråvara förbränns kommer koldioxid att släppas ut tidigare än 
fallet skulle vara om materialet ligger kvar och bryts ner naturligt. På en kort och medellång 
tidsskala (decennier) kan sådana temporära effekter vara viktiga. 

4.2 Hantering av avfall efter produktens användning 
4.2.1 Avfallsförbränning 
När produkter avfallshanteras genom avfallsförbränning släpps det i produkterna lagrade kolet ut 
som koldioxid. För biobaserade produkter sker ingen nettotillförsel eftersom det är kol som 
tidigare absorberats ur atmosfären. För bionedbrytbara plaster baserade på bioråvara som istället 
komposteras eller rötas gäller samma sak, dvs ingen nettotillförsel sker av koldioxid till 
atmosfären. [124]  

Vid förbränning av biobaserad plast uppstår förstås även andra utsläpp än koldioxid. Vissa av 
dessa, bland annat kväveoxider, kolmonoxid och oförbrända kolväten, uppkommer till stor del på 
grund av förbränningsprocessens karakteristik, även om bränslet också spelar viss roll. 

4.2.2 Rötning och kompostering 
Vid rötning eller illa kontrollerad kompostering kan anaerobt bildad metan läcka ut och bidra med 
ökad växthuseffekt under en viss tidsperiod. Det är därför viktigt att sådana processer är väl-
kontrollerade. 

4.2.3 Återvinning 
Från ett återvinningsperspektiv är dropin-plaster enkla, eftersom de kan hanteras väl i befintliga 
återvinningssystem, om sådana finns. Generellt tjänar återvinning på om materialflöden är 
enhetliga. Därmed kan en ökad användning av en bred flora av olika biobaserade ersättnings-
plaster ge upphov till en del utmaningar. Att få in nedbrytbar plast såsom PLA i förpacknings-
plastavfall anses kunna störa materialåtervinning. [125] Men i moderna sorteringsanläggningar 
med NIR-teknik kan man separera ut PLA med hög selektivitet så rent tekniskt är detta inte ett 
problem. [126] Redan idag sorteras polyesterplaster såsom PET bort från polyolefiner (PE, PP). 
Däremot kan det vara ekonomiskt ofördelaktigt att behöva sortera bort olika plastsorter ifall 
volymerna är små. 

4.3 Farliga eller potentiellt farliga ämnen  
Liksom för konventionella petrokemiska alternativ kan det förekomma farliga ämnen på olika 
ställen i biobaserade plasters livscykel, det vill säga kemiska substanser som uppvisar toxiska eller 
eko-toxiska egenskaper. Vi har inte hittat studier som tyder på att det generellt skulle vara ett 
större problem för biobaserade plaster än för konventionella plaster. Det kan behöva studeras i 
varje enskilt fall och är svårt att säga något generellt. En kort sammanställning av några potentiellt 
relevanta aspekter görs dock här. 

Råmaterial och monomerer. Processvägarna för drop-inplaster är annorlunda från råvaruuttag till 
den punkt där drop-in materialet kommer in i livscykeln. Därmed kommer också den 
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toxikologiska profilen uppströms att vara annorlunda. Ersättningsplaster å sin sida utgörs av nya 
polymerstrukturer där också monomerna (Tabell 3. Biobaserade monomerer lämpliga för 
polyester-syntes. [60]) kan ha toxiska och ekotoxiska egenskaper. I processvägarna kan också 
oönskade biprodukter uppkomma.  

Additiver. Tillsatsämnen används i större eller mindre grad i så gott som alla plaster för att styra 
egenskaperna eller processbarheten hos materialet. Bishop och medarbetare konstaterade i sin 
översikt att det är sparsamt med LCA-studier som inkluderar additiver i analysen. [127] 
Indikationer finns att man för biobaserade plaster i ökande grad söker använda additiver som 
också är biobaserade [128] i synnerhet för bionedbrytbara plaster. Även biobaserade additiver kan 
ha toxiska egenskaper så det behöver man därmed studera också.  

4.4 Översikt i livscykelperspektiv 
Weiss och medförfattare [116] har på ett överskådligt sätt gått igenom aspekter av biobaserade 
material i ett livscykelperspektiv baserat på en sammanställning av underlag från publicerade 
LCA-studier för ett spektrum av olika produkter, inklusive plaster. De fann i ett vagga-till-grind-
perspektiv, alltså från råvaruuttag till färdig produkt, att biobaserade plaster minskade åtgången 
av icke-förnybar energi med 5-60 GJ/t jämfört med sitt konventionella (fossilbaserade alternativ).  
Klimatavtrycket kan vara både högre och lägre för biobaserad plast jämfört med fossilbaserad (-6 
till +6 ton CO2-e per ton plast). Eutrofiering och försurning är ibland lägre, men oftast högre för 
biobaserad plast än fossilbaserad (-2 till +4 kg PO4-e för eutrofiering respektive -10 till + 20 kg SO2-e 
för försurning per ton plast). I huvudsak beror det sämre utfallet för detta effektkategorier på 
emissioner i samband med tillverkning och användning av konstgödning eller naturgödsel, så det 
är alltså aktuellt då den biobaserade råvaran är från jordbruk. Eftersom konstgödning under vissa 
betingelser kan leda till bildning av lustgas som både är en potent växthusgas och kan bidra till 
nedbrytning av stratosfäriskt ozon så finns det också en risk för negativ påverkan inom dessa 
kategorier när det gäller biobaserade plaster från jordbruksråvara.     

Som jämförelse kan anges att de globala flödena per capita var ungefär 7 GJ/person*år, 8 ton CO2-e 
/person*år, 8 kg PO4-e, och 700 kg SO2-e/person*år. Om man därför ställer resultaten för de olika 
effektkategorierna i relation till de globala flödena, indikerar resultaten att biobaserade material 
bidrar i högre grad till att spara icke-förnybar energiråvara än den ökning eller minskning som 
uppstår inom de fem studerade utsläppskategorierna. [116] 
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5. Trender, utmaningar, möjligheter  
5.1 Plasttyper och användningsområden 
Övergången till helt biobaserad plast har flera utmaningar. Exempelvis är det idag fortfarande 
svårt för plastanvändare att köpa in helt biobaserade plaster då produktionskapaciteten idag inte 
är så stor att den kan ersätta de totala volymerna av fossil plast som används på marknaden. 

Marknadstrycket är också generellt sett ganska måttligt. Utifrån litteratur och intervjuer med 
aktörer på marknaden går det att konstatera att takten i övergången till biobaserade plaster (delvis) 
beror på marknadspriset. Priset på fossilbaserad plast är nära relaterat till oljepriset. Ett högre 
oljepris och politiska styrmedel som gör det dyrare att använda fossila råvaror skulle därför göra 
produktionen av biobaserade alternativ mer eftertraktade. [129] I dagsläget är produktion av plast 
från fossilbaserade råvaror ekonomiskt mest gynnsamt. Att producera plast från bioråvara 
beräknas enligt Material Economics att vara runt 40 % dyrare. [130] 

Det produktsegment som framstår som mest i fokus när det gäller övergång till biobaserad råvara 
är förpackningar och en del artiklar av engångskaraktär. Det är inte särskilt anmärkningsvärt då 
dessa produkttyper har kort livslängd och också utgör en mycket synlig del av avfallet. Inte minst i 
Sverige bidrar också en vilja att minska och på sikt helt eliminera utsläpp av fossil koldioxid från 
avfallsförbränning till att driva på utvecklingen att fasa ut virgin fossilplast i förpackningar. Enligt 
sammanställningarna i Tabell 2 och Figur 2 är förpackningar en stor del av plastflödet både i 
Sverige och EU, och de huvudsakliga materialen är PE och PP. Enligt Kapitel 5 skulle det vara 
förhållandevis görbart att använda bioråvara för plast av PE och PP som skall användas till 
förpackningar, och det görs delvis redan. Men här skulle man relativt snabbt kunna komma långt. 
Den tredje volymmässigt största plasten i förpackningar i Sverige är PET, men där är det mera 
utmanande att kunna gå över till att använda biobaserad råvara. Likaså PS är svårare då det inte 
har utvecklats kommersiellt gångbara processvägar för biobaserade drop-in-monomerer för PS. 

5.2 Teknik och Produktion 
Under en halv procent av världens plastproduktion är biobaserad plast. Den årliga globala 
tillväxten för biobaserad plast har dock legat i intervallet 5-10 % de senaste åren, och under de 
kommande 4-5 åren förväntas en ökning av kapaciteten 2-3 gånger. Tillväxten förväntas vara något 
snabbare för bionedbrytbar plast än för icke-nedbrytbar, så andelen icke-nedbrytbar biobaserad 
plast kommer att minska till förmån för bionedbrytbar plast. Anledningen är att man har 
observerat att det investeras stort i kapacitet för PBAT och PLA. Har kan vara värt att nämna att 
PBAT inte i nämnvärd utsträckning är biobaserad utan fossilbaserad.  

Kemiindustrin i Sverige har ambitioner att vara så gott som klimatneutral år 2045. [131] Övergång 
till biobaserad råvara pekas ut som en dellösning i dessa ambitioner. Ökad användning av 
utsläppsfri elektricitet, ökad användning av återvunna råvaror, koldioxidinfångning, och ökad 
processeffektivitet, är andra identifierade dellösningar.  

De två stora producenterna av plastråvara i Sverige är Borealis och Inovyn, som tillverkar PE 
respektive PVC. Båda företagen ingår i internationella koncerner som har aktiviteter igång i de 
svenska anläggningarna och på andra ställen för att gradvis öka sin användning av biobaserade 
råvara (Kapitel 5.1). Den plast som framställs i Sverige går i stor utsträckning till mer långlivade 
produkter i byggsektorn såsom rör, kablar och liknande. Så länge den typen av produkter är 
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inlagrade i samhället så utgör de inget klimatproblem. Däremot kan det i de fallen vara viktigt att 
åtgärda utsläpp från produktionsanläggningar. 

Eftersom dagens processer är byggda för att hantera de plaster som är mest använda idag, 
underlättar det att ha en kemiskt identisk plast som kan bearbetas och användas till samma 
applikationer som den fossila samt kan återvinnas i de befintliga återvinningsströmmarna. Det 
talar för drop-in-plaster. En utmaning med att tillverka biobaserade plaster är att den nuvarande 
tillverkningsprocessen är uppbyggd baserad på olja, naturgas och kol som raffineras till fossila 
råvaror för plast- och kemikalieproduktion som till exempel nafta, etan och propan. Enligt 
kemiproducenten BASF [132] är nuvarande produktionsprocesser  starkt sammankopplade med 
varandra och effektiviserade så att till exempel biprodukter eller energi tas tillvara och används i 
produktionen. Därför strävar man efter att hitta biobaserade råvaror som är kemiskt lika dagens 
råvaror. Med sådan råvara krävs inte att man bygger om produktionsanläggningar i större 
omfattning. Rent tekniskt finns det i det fallet inga hinder för hur mycket biobaserade produkter 
som kan framställas utan det begränsas av tillgängligheten och priset på bioråvara. [132]  

I kombination med att kunna använda befintliga anläggningar i möjligaste mån, vill kemiindustrin 
också tillämpa det som kallas massbalanscertifiering. Det innebär i korthet att om man har 10 % av 
sin insatsråvara av biobaserat ursprung vill man också kunna certifiera 10 % av produktutflödet på 
massbasis som biobaserat, oavsett var de biobaserade atomerna egentligen hamnar, lite likt 
elcertifikat. [133] Drivkraften är just att det anses gynna omställning då kunder kan efterfråga och 
få tillgång till produkter gjorda med biobaserad råvara snabbare och mer kostnadseffektivt 
eftersom befintliga processanläggningar kan utnyttjas.     

Ett sätt att efterlikna fossila råvaror är att först omvandla bioråvara till kolväte. Där är en utmaning 
att biomassa, till skillnad från fossila råvaror, innehåller uppemot 50% syre. Specifika flöden kan 
innehålla mindre, till exempel vegetabilisk olja, terpentin och lignin. Syret måste avlägsnas för att 
för att kunna användas i nuvarande processer. För att ta bort syret krävs mycket energi och den 
energin måste vara förnybar.[132] Utöver de produktionsvägar som har nått kommersiell skala 
eller testats på pilotskala som har nämnts i Kapitel 5 finns därmed andra sätt som teoretiskt skulle 
kunna användas för att tillverka plast från bioråvara men som ännu inte testats i större skala. Ett 
exempel på detta är pyrolys av biomassa som ger en biobaserad olja som kan användas både som 
biobränsle och som råvara för till exempel plastproduktion.  

Pyrolys kan också användas, och används i nuläget i pilotskala, för kemisk återvinning av plast 
från plastavfall. I Sverige arbetar Borealis med att utvärdera en teknik för att pyrolysera plastavfall 
till en pyrolysolja som kan ersätta fossil olja som råvara för produktion av ny plast [134]. I Europa 
finns även andra aktörer för kemisk återvinning av plast, där till exempel Neste har nått industriell 
skala [135].  

En stor mängd investeringar i nya eller ombyggda processanläggningar behöver göras för att 
åstadkomma omställningen. Material Economics uppskattar det ökade investeringsbehovet till i 
intervallet 70-120 miljarder Euro fram till 2050 för att ställa om EU:s plastindustri, som har en 
produktionsvolym på cirka 60 miljoner ton per år. [130] De årliga (re)investeringarna i plast-
industrin omfattar cirka 2 miljarder Euro vilket innebär cirka 60 miljarder Euro fram till 2050. Det 
är alltså omfattande investeringar som ska till, vilket i sig är utmanande. Översatt till den svenska 
platanvändningen där 2,5 miljoner ton sätts på marknaden varje år (Kapitel 3) så skulle ökade 
investeringar i storleksordningen 30 miljarder kronor behöva göras. Samtidigt brukar investeringar 
vara möjliga om investeraren vet att man kan få tillbaka investerade pengar, så om de finns en 
långsiktig efterfrågan på biobaserade produkter, i detta fall plaster, kan detta hinder vara 
överkomligt.  
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Förutom det rena kapitalbehovet finns också den aspekten på investeringar och byggande av 
processer att allt inte kan göras samtidigt, och även själva projekterandet, byggandet och 
intrimmandet tar en del tid. Vid en omställning som vi pratar om här så kommer även kring-
faktorer in i bilden och skapar ledtider. Nya försörjningsvägar behöver skapas och råvaru-
tillgången säkras. En aspekt som anläggningsägare ganska ofta också framför är att det tar lång tid 
och är krångligt att få miljötillstånd att bygga, bygga om eller bygga till anläggningar, vilket 
framkom bland annat i en tidigare studie om kemisk återvinning av plast. [136] Man efterfrågar 
snabbare handläggning.  

Så även om en omställning är tekniskt möjlig och råvarubasen finns, så kan bland annat dessa 
aspekter göra att en omställning tar lång tid, där 5-10 år kan vara ett minimum. 

5.3 Konkurrens om bioråvaran 
Konkurrensen om bioråvaran gör dock att läget är osäkert framöver huruvida tillräcklig mängd 
råvara kommer finnas tillgänglig för kemiindustrin. Endast en mindre del av den totala mängden 
processad råolja i Sverige går till kemikalier och plast (Figur 13). Den större delen går till 
transportsektorn. Det är också där som den största efterfrågan på bioråvara finns. Hela 
transportsektorn har en strategi för att bli fossilfri till 2045. [137] 

 

Figur 13: Sammanställning av några relevanta material- och energiflöden i Sverige och globalt. Samtliga 
flöden är omräknade till energienheter.  som jämförelse till den svenska användningen av plast. Data är från 
kapitel 3 i denna rapport och referenser. [16, 138-141]   

Raffinaderierna står inför en stor omställning i och med att fossila drivmedel ska fasas ut. Då 
bioråvara delvis kommer ersätta fossil olja i den fossila drivmedelsproduktionen finns stora 
möjligheter för en övergång till biobaserad plasttillverkning som utnyttjar sidoströmmar i den nya, 
biobaserade drivmedelsproduktionen. Enligt Preem finns dock hinder för sådana värdekedjor. 
Reduktionsplikten innebär att inblandningen av fossilfria bränslen successivt ska öka i drivmedel. 
För raffinaderierna betyder det att de biobaserade kemikalierna som kan utvinnas ur processerna 
och som skulle kunna användas för plasttillverkning, istället återanvänds på raffinaderierna vid 
tillverkning av drivmedel. Priserna för dessa kemikalier pressas därför upp av reduktionsplikten, 
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vilket gör att kemiindustrin och plastproducenter måste betala mer för biobaserad råvara om det 
ska vara lönsamt för raffinaderierna att sälja externt. Preem menar på att drivmedel inom Europa 
fortsatt kommer ha hög efterfrågan fram till 2030 och därmed kommer fokus att ligga på att 
producera drivmedel i första hand. Först efter att denna efterfrågan har sjunkit kan fokus ändras 
till biobaserade komponenter som går att använda inom kemiindustrin. [142]  

Bio-metanol, spås kunna utgöra bioråvara till plast i framtiden till följd av att vägtrafiken inte 
använder metanol som drivmedel, förutom den del som ingår i RME och andra fettsyre-metyl-
estrar. Dock skärps kraven på att sjöfarten ska ställa om till att bli fossilfri och reducera sina 
koldioxidutsläpp och för denna omställning framhålls bränslen såsom metanol och natur/biogas i 
flytande form (LNG/LBG), och även elektricitet (för kortare distanser). [143] Andra alternativa 
bränslen, som nämns för att reducera koldioxidutsläpp från framtidens sjöfart, är vätgas och grön 
ammoniak. [144] Metanol är dock som tidigare nämnt en god kandidat som råvara vid fram-
ställning av biobaserad plast, varför man då hamnar i en konkurrenssituation med att använda den 
som biodrivmedel.  

Även flyget har introducerat biobaserade bränslen och det är idag möjligt med upp till 50% 
inblandning av biobaserat flygbränsle i fossilt jetbränsle. Målsättningen flygbranschen har är att bli 
fossilfria till år 2030. Idag tillverkas biobaserat bränsle från råvarukällor såsom alger, raps och 
andra oljeväxter, samt biprodukter från skogsindustrin. En framtida möjlighet är även förgasning 
av skogsbaserat avfall. [143] 

Även andra branscher strävar efter att bli fossilfria, vilket också i dessa branscher ökar trycket på 
bioråvara. Parallellt har delar av textilbranschen siktet inställt på att möta en ökande efterfrågan på 
textilfibrer med biobaserade material från skogen. Exempelvis expanderar det relativt nystartade 
företaget TreeToTextile (TTT) sin verksamhet, där textilfibrer utvecklas från skogsbaserad råvara. 
[145] Därtill spås plastanvändningen i världen att fortsätta öka, följaktligen med en ökande 
efterfrågan på plastråvara.  

5.4 Miljöaspekter 
I artikeln ’The side effects of bioplastics – carbon land and water footprints’, i avsnittet som 
handlar om substitutionspotential för biobaserad plast, finns ett globalt perspektiv som speglar 
möjligheterna eller snarare redovisar orimligheterna i att biobaserad plast skulle ha möjlighet att 
ersätta den fossilbaserade plasten när det kommer till att odla de råvarumängder som kommer att 
krävas. En yta stor som Frankrike samt vattenvolymer motsvarande 60% av hela EU:s årliga 
färskvattenuttag skulle teoretiskt krävas för att tillgodose odlingsbehovet av biobaserade råvaror, 
inklusive rundvedsproduktion, för plastframställning, enbart till förpackningar som används 
globalt idag. [10] Så även om det kan anses teoretisk möjligt så är det orimligt. En sådan 
omfattning på ökad odling och mark- och vattenanvändning skulle också kunna ge stora 
följdeffekter genom ökad avgång av växthusgaser och negativ påverkan på biologisk mångfald. 

5.5 Avslutande diskussion 
Denna kartläggning har haft störst fokus på svenska förhållanden avseende vilka möjliga 
tillgångar på biobaserad råvara som finns i nuläget och uppskattningar av potential i framtiden, 
oftast fram till 2050. I dagsläget finns dock en högst begränsad tillverkning av biobaserad plast 
lokaliserad i Sverige, varför den internationella utblick som är gjord främst handlar om vilka 
globala tillverkningskapaciteter som finns tillgängliga nu och potentiellt framåt.  
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En reflektion är att biobaserade alternativ kan fungera som komplement till de redan befintliga 
materialen, särskilt återvunna flöden. Att ersätta det globala flödet av fossilplast med biobaserade 
alternativ är helt enkelt orimligt, och knappast ens teoretiskt möjligt av resursskäl. En kombination 
av åtgärder behöver komma till. Det är rimligt att framhålla detta även för den svenska 
situationen, även om det förstås är fullt teoretiskt möjligt att ersätta plast som sätts på den svenska 
marknaden med bio-baserade alternativ på några års sikt. I Sverige tillförs cirka 2,5 miljoner ton 
plast per år på marknaden och den globala produktionskapaciteten är större än den svenska 
förbrukningen. Men i praktiken är det som behövs en kombination av minskad plastanvändning, 
ökad återvinning, biobaserade råvaror, och andra alternativ.  

De tre delarna i det här projektet – 1. Råvarutillgång för biomassa till plast, 2. Produktionskapacitet 
för biobaserad plast, 3. Användning av biobaserad plast – är tre nästan separata isolerade 
komponenter i dagsläget utifrån ett svenskt perspektiv. Produktion av plast och plastprodukter i 
Sverige idag bygger på nästintill enbart importerad fossil råvara. Produktionen exporteras till 
övervägande del, medan slutanvändningen av plast i Sverige omvänt till mycket stor del är 
importerad plast, uppskattningsvis 80-90 % av användningen.   

Utifrån Figur 13 kan man konstatera att det totala uttaget från skogen i Sverige är mer än en faktor 
10 större än dagens plastanvändning, mätt som energienheter. Användningen av biodrivmedel är 
något mindre än plastanvändningen. Men med en minskad användning av plast och ökad 
återvinning enligt nedan kommer nettoanvändningen av plast (tillförsel minus återvinning) att 
vara mindre än dagens biodrivmedelsanvändning. Biodrivmedel och plaster konkurrerar i hög 
grad om samma råvara, så där kan man konstatera att potentialen att täcka behovet för biobaserad 
råvara finns, men förbrukas idag av drivmedelsanvändningen. 

Minskad användning av plast skulle exempelvis kunna bli verklighet i Sverige, till följd av det nya 
etappmål från 2020 för återanvändbara förpackningar, som ska öka med minst 30 procent från 2022 
till 2030. [146] Minskad användning av engångsplastartiklar kommer också stegvis att ske till följd 
av att nya lagkrav implementeras i och med antagandet av EU:s engångsplastdirektiv 2019: 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på 
miljön. [147]  

I direktivet om engångsplast finns även krav på att produkter ska bestå av återvunnen plast, 
exempelvis ska alla dryckesflaskor senast 2030 innehålla minst 30 procent återvunnen plast, vilket 
ytterligare sätter fokus på att öka kapacitet och effektivitet inom sortering och återvinning. De 
största erforderliga råvaruvolymerna som krävs i framtida plastprodukter bör kunna utgöras av 
återvunna material. Där behövs fortsatt utveckling och implementering av sorterings- och 
återvinningsprocesser för avfall. Återvinningen av plast i Sverige behöver öka drastiskt.  

Nya råvaror kommer behövas i framtiden, till exempel användning av CO2 för framställning av 
plast. Det är dock energi- och resurskrävande att både fånga in och konvertera CO2 till kolväten, 
som är råvaran till de flesta plaster idag. Därför behöver också nya typer av plast utvecklas och 
hitta till marknaden, till exempel karbonatplaster, som i större utsträckning nyttjar CO2 som 
byggsten. 

Fokus behöver läggas, i en större skala, på avfalls-/biprodukter från jordbruk och skogsbruk. Stora 
utmaningar men också möjligheter finns även i att optimera processer för att utvinna det 
värdefulla i restflöden av bioråvara, exempelvis biologiskt avfall och avlutar från skogsindustri, 
som idag används för energiändamål. Genom att spara energi kan därmed motsvarande material-
strömmar frigöras som bioråvara för andra ändamål. Avfallsströmmarna är stora, men det kräver 
också energi och logistik att samla in och bearbeta flödena till de molekyler som efterfrågas, 
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exempelvis metan i rötgas, eller lignin från massabruksavlutar. Möjligheter kan vara att etablera 
fler lokala bioraffinaderier och återvinningsanläggningar, dock även i mindre skala, för att förenkla 
logistik och minimera transporter.  

Dessutom kan vidareutveckling av biobaserade material som är lämpliga för recirkulering öka 
andelen biobaserad råvara i material och behålla materialvärdet av dessa under längre tid. 
Användning av nedbrytbara material får inte marknadsföras som lösning på nedskräpning och 
dessa bör användas endast där funktionen är efterfrågad.  

Den tydligaste drivkraften för introduktion av mer biobaserad råvara i kemisk industri i Sverige 
kommer idag från reduktionsplikten för drivmedel, kombinerat med ambitiösa planer hos de stora 
drivmedelsproducenterna. Reduktionspliktsavgiften har här stor betydelse för drivmedelssektorns 
betalningsvilja för bioråvara, och plastproducenterna kan generellt sett inte konkurrera på den 
prisnivån. Därigenom finns ett mycket begränsat utrymme för andra potentiella användare av 
motsvarande bioråvara, vilket lite förenklat innebär de företag som efterfrågar bioråvara för att 
göra drop-in-plast. Man kan säga att först då reduktionsplikten i drivmedelssektorn är uppfylld 
kan plastindustrin få tillgång till större volymer bioråvara. Å andra sidan leder reduktionsplikts-
avgiften till att drivmedelssektorn också får incitament att investera i att biobaserade flöden till 
drivmedel byggs upp. Det uppstår också vissa mindre restströmmar vid konvertering av biomassa 
som kan vara tillgängliga för plastframställning. Ett exempel är propan som uppstår som 
biprodukt vid framställning av HVO från biobaserade oljor och fetter. Efterfrågan på biodriv-
medel, i Sverige, men även i andra länder, är prognosticerad att minska efter ungefär 2030 som en 
följd av elektrifieringen i fordonssektorn. Redan nu i någon grad, men ännu tydligare från ungefär 
2030 kommer det därmed kanske vara möjligt att nyttja den raffinaderi- och drivmedelssektor-
drivna utvecklingen av biomassakonvertering, som kan förse plastindustrin med semiprocessad 
råvara för tillverkning av drop-in-plaster. Drivmedelssektorns transformation till fossilfrihet i 
allmänhet, och reduktionsplikten och avgiften kopplad till den i Sverige i synnerhet, är alltså på 
kort sikt möjligen hämmande för plastsektorns möjlighet till omställning till bioråvara. Däremot 
kan det på cirka 10 års sikt och därefter vara till fördel för denna omställning. 
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