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1. Forord
Denne rapport beskriver resultaterne af en undersøgelse af mulige danske styrkepositioner inden for
biopolymerområdet. I dette arbejde forstås styrkeposition bredt, således at en styrkeposition kan baseres på fx teknologier, produkter, brancher eller et bestemt led i værdikæden.
Rapporten afspejler undersøgelsens arbejde således, at de tre faser i udførelsen efter en kort introduktion (kapitel 2) gennemgås kronologisk (FIGUR 1). Kapitel 3 indeholder resultaterne af fase 1 - Identifikation af danske tiltag, hvor status inden for biopolymerværdikæden er screenet med henblik på at
finde informationer om, hvad den danske status er i dag ift. arbejdet med biopolymerer. Baseret på
denne screening blev udvalgt tre områder til yderligere analyse for at kortlægge mulige danske styrkepositioner inden for biopolymerværdikæden i større detalje, hvilket beskrives i kapitel 4 (fase 2 – Analyse af udvalgte tiltag). Endelig følger en overordnet vurdering og perspektivering af disse mulige styrkepositioner i kapitel 5.
En sammenfatning af resultaterne kan med udgangspunkt i denne opbygning fås ved at læse det indledende kapitel samt kapitel 5, mens baggrunden for de afsluttende vurderinger findes i detaljerne i
kapitel 3 og 4.

FIGUR 1. Illustration af undersøgelsens opbygning, som afspejles i rapporten.
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2. Indledning
Biobaserede polymerer vinder i disse år større indpas på det kommercielle marked både nationalt og
internationalt. Biobaserede polymerer anvendes allerede i dag i forskellige typer af produkter med
henblik på at reducere presset på de fossile ressourcer. Biobaserede polymerer finder anvendelse i
bl.a. plastikposer, legetøj og emballering af forbrugerprodukter samt i coatings og lim, som er eksempler på mere industrielt rettede anvendelser.
Udbredelsen af biopolymerer afhænger i høj grad af industriens vilje til at investere i nye løsninger,
hvilket i overvejende grad hænger sammen med forbrugerens efterspørgsel på bæredygtige produkter. En markant parameter for at kunne realisere udbredelsen er at sikre en bæredygtig værdikæde,
hvor prisen er attraktiv for forbrugeren, mens det for virksomhederne stadig er økonomisk rentabelt
at fremstille de biobaserede produkter.
Dvs., at der skal skabes en forretningsmæssigt bæredygtig værdikæde, så produkterne kan købes til
attraktive priser, og virksomhederne og dermed samfundet samtidig opnår økonomiske fordele og
dermed styrkepositioner på området.
Biobaserede polymerer er polymerer, som er dannet af monomerer, hvor kulstofatomerne stammer
fra en fornybar ressource, dvs. en ressource, der kan erstattes eller gendannes på den samme eller
kortere tid, end det tager at forbruge ressourcen. Dette er i kontrast til ressourcer, der er længere tid
om at fornys som fx de fossile ressourcer.
Inden for de biobaserede polymerer skelner vi i denne opgave mellem bio-similar og new-bio polymerer. Derudover findes også en række biopolymerer, som er kendte naturmaterialer som fx uld, bomuld, linolie og naturgummi; disse behandles dog ikke i dette notat. Kendetegnende for bio-similar polymerer er, at de er baserede på fornybare ressourcer, men deres struktur er identisk med velkendte
fossilt baserede polymerer, og de angives ofte med ordet bio- foran materialet; eksempelvis bio-PET
og bio-PP. Derimod er der new-bio polymerer med en kemisk struktur, der er forskellig fra velkendte
fossilt baserede polymerer, og eksempler på new-bio polymerer inkluderer bl.a. PEF og PLA. Foruden
de kendte naturmaterialer er i denne undersøgelse heller ikke fokuseret på at fremstille eller anvende
regenererede polymerer og fibre som fx viskose eller specifikt på at funktionalisere eller anvende funktionaliserede biopolymerer, dvs. biopolymerer med specielt designede egenskaber baseret på den
kemiske struktur af polymeren. Ingen af disse er blevet italesat af de virksomheder og personer, vi har
været i kontakt med igennem forløbet. For nærmere vurdering af disse områder vil det kræve en ny
undersøgelse med dette i fokus.
Baggrunden for ønsket om at anvende biopolymerer frem for de traditionelle fossilt baserede polymerer findes i drivere som blandt andre cirkulær økonomi, ressourceknaphed og miljøhensyn. Når teknologier og produkt- og materialecases vurderes, inddrages fx livscyklusanalyser og opgørelser over CO2-
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fodaftryk fra det biobaserede materiale eller produkt sammenholdt med det tilsvarende fossilt baserede materiale eller produkt. Dette fremhæves jævnligt som et salgsargument for produktet, hvorfor
disse oplysninger i flere tilfælde kan fås fra industrien, og i nogle tilfælde kan det estimeres mere generisk og er derfor tilgængeligt. Derimod er det vanskeligt at inddrage konkrete vurderinger af bl.a. additiver og proceskemikalier i gennemgangen. Dette skyldes dels, at flere af teknologierne endnu er på så
umodent et stadie, at de ikke er fuldt optimerede til produktion; hvorfor processen og proceskemikalier typisk endnu ikke er fuldt kendte og kan vurderes. Derudover er mere modne teknologier oftest
beskyttede, så oplysninger om konkrete processer, additiver, proceskemikalier mv. hemmeligholdes i
videst mulige omfang af konkurrencemæssige hensyn. Dermed er det ikke muligt at beskrive dette i
nærværende undersøgelse. Det er dog værd at bemærke, at der selvfølgelig er samme behov for proceskemikalier og hjælpestoffer, hvad enten der er tale om fossilt baserede eller biobaserede polymerer, især når der tales om bio-similar. Dermed er der behov for samme fokus på disse stoffers tilstedeværelse for vurdering af potentiale ift. fx genanvendelse.

FIGUR 2. Oversigt over udvalgte polymerer i forhold til deres bionedbrydelighed og om de er biobaserede eller
fossilt baserede. [2]

Endelig er det vigtigt at skelne mellem biobaserede polymerer og bionedbrydelige polymerer, idet den
biobaserede polymer afhænger af kulstofressourcens oprindelse som beskrevet ovenfor, mens en
bionedbrydelig polymer er en polymer, som kan nedbrydes af mikroorganismer under enten aerobe
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eller anaerobe betingelser.1 Der kan her være tale nedbrydning ved eksempelvis bioforgasning, industriel eller privat kompostering. En bionedbrydelig polymer kan være fremstillet af enten en fornybar
eller en fossilt baseret ressource, eller en kombination heraf, illustreret i FIGUR 2. Forskellen på en
biobaseret og en bionedbrydelig polymer er vigtig, da det er to helt forskellige og uafhængige aspekter.
Kort om certificering og standarder inden for biopolymerer
Generelt er der en vis forvirring om termer og definitioner inden for biopolymerer, bioplast, biobaseret, bionedbrydelig og komposterbar mv., og det kan være svært, især for
forbrugere, at forstå og verificere. I den forbindelse kan certificeringer, standarder og
mærkninger, som inden for mange andre områder, være en hjælp; både for forbrugere
og industrien for en fælles fortolkning og dokumentation. I Europa er DIN Certco og Vincotte uafhængige certificeringsorganer, men der er også private mærkninger og certificeringer.
Certificering af biobaserede produkter kan fx ske vha. mærket ”DIN-Geprüft biobased” fra
DIN Certco, hvor andelen af biobaseret kulstof i produktet angives. I USA anvendes ASTM
D6866 til certificering af plastprodukter baseret på fornybare ressourcer, og Landbrugsministeriet (USDA) anvender et frivilligt program for dokumentation af biobaseret indhold
i plastprodukter, USDA Certified Bio-based Product. Det er, som for alle mærkningsordninger, vigtigt at gøre sig klart, hvilke parametre mærket beskriver, eksempelvis indhold af
biobaseret kulstof i polymeren, CO2-aftryk, genanvendelighed eller bionedbrydelighed, da
der er forskel mellem de forskellige mærkningsordninger.
Der findes en række internationalt anerkendte standarder og certificeringer for komposterbarheden af plast, herunder EN 13432, ISO 17088, ISO 18606, EN 14995 og ASTM
D6400, og derudover også en række tilpassede metoder for at attestere andre specifikke
bionedbrydelighedsegenskaber af materialet. Disse har i lande uden for Danmark dannet
grundlag for mærkningsordninger, men der findes på nuværende tidspunkt ikke nationale
mærkningsordninger eller fælles EU-mærkning.
Der er ikke identificeret mærker svarende til fx FSC-mærket for træ og papir eller RSPOcertificeret palmeolie, der er frivillige certificeringer, som sikrer ansvarlig dyrkning og anvendelse af disse ressourcer. Ligeledes er der ikke identificeret mærkning ift. genanvendelse specifikt af biopolymer eller bioplast.

Der findes følgende standarder med bestået-/ikke bestået-kriterier til vurdering af bionedbrydelighed af plastik: ISO17088,
EN13432 og ISO18606 (ASTM-standarder er ikke medtaget) [1]
1
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3. Fase 1 – Identifikation og udvælgelse af eksisterende tiltag
3.1.

Metode

Fase 1 har til formål at identificere og udvælge eksisterende tiltag, hvor biobaserede polymerer anvendes. Til at kortlægge og identificere danske tiltag og virksomheder er fire metoder blevet anvendt.
Internetsøgning
Søgeord som Biopolymer og Bioplastik er anvendt alene og/eller sammen med brancherettede ord
som tekstil, tøj, emballage og legetøj. Søgning er foretaget både på dansk og engelsk.
Patentsøgning
Søgningen i patentdatabaser med søgesystemet PatSnap er blevet anvendt til at identificere danske
virksomheder med patenter på biopolymerer. Søgesystemet omfatter alle patentdatabaser i verden og
mere end 140 millioner patenter tilbage til patentsystemets begyndelse. I søgningen er følgende ord
blevet anvendt:2 Polyhydroxyalkanoates, PHA, PLA, polylactic acid, PEF, Polyethylene 2,5furandicarboxylate, C8H6O5, Bio PET, bio Polyethylene, Bio Nylon, Bio PP, bio propylene, Bio PE, bio
ethylene, Bio polybutadiene.
Denne søgning har givet 371 patentfamilier, som har relation til danske virksomheder. Disse 371 patentfamilier er blevet gennemgået. Mange af patentfamilierne har ikke relevans for nærværende opgave. For de relevante patentfamilier er virksomhedsnavnene noteret.
Kontakt til brancheforeninger
Fem brancheforeninger er succesfuldt blevet kontaktet og har bidraget med deres perspektiv på anvendelsen af biopolymerer inden for deres branche. Endvidere er brancheforeningerne blevet bedt
om at pege på relevante virksomheder ift. at indhente viden om udvikling og anvendelse af biopolymerer. De kontaktede brancheforeninger er Dansk Mode & Textil, Plastindustrien, Vinduesindustrien,
Gulvbranchen og Danmarks Farve- og Limindustri.
Eksisterende viden om tiltag
Eksisterende viden om tiltag er blevet kortlagt fra medarbejdere fra tre forskellige og relevante centre
på Teknologisk Institut.

2

Søgningen har været: (TAC:(Polyhydroxyalkanoates) OR TAC:("PHA") OR TAC:("PLA") OR TAC:(polylactic $W2 acid) OR TAC:("PEF")
OR TAC:(Polyethylene $W2 2,5-furandicarboxylate) OR TAC:(C8H6O5) OR TAC:(Bio* $W2 PET) OR TAC:(bio $W2 Polyethylene) OR
TAC:(Bio $W2 Nylon) OR TAC:(Bio* $W2 PP) OR TAC:(bio* $W2 propylene) OR TAC:(Bio* $W2 PE) OR TAC:(bio* $W2 ethylene) OR
TAC:(Bio* $W2 polybutadiene)). $W2 betyder at ordene skal være nævnt inden for 2 ords afstand af hinanden. TAC betyder, at vi
har søgt efter ordene i patenternes titel, abstract eller keywords.
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Telefoninterviews
Baseret på de fire ovennævnte metoder er danske virksomheder blevet kontaktet og interviewet pr.
telefon. Det anvendte spørgeskema kan ses i bilag 1. Der er særligt fokuseret på virksomheder inden
for tekstil og emballage samt virksomheder, som fremstiller materialer.

3.2.

Identifikation og udvælgelse af eksisterende tiltag

I denne fase er der undersøgt relevante aktører inden for arbejde med biopolymerer, og i Tabel 1
fremgår resultater af disse indledende undersøgelser inden for kategorierne:
• Fremstilling af biopolymerer
• Emballage
• Tekstil
• Byggeri
• Legetøj.
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TABEL 1. Liste over identificerede virksomheder og organisationer og deres beskrivelse af anvendelse af biopolymerer.
Virksomhed/
organisation

Biopolymer

Anvendelse

Biobaseret
andel

Erstatter
polymer

Prisovervejelser

Andet

Styrkeposition

FREMSTILLING AF BIOPOLYMER
1

Ethylenglycol
monomer

PET-polyester

2 (ikke dansk)

Tecnaro line of
biopolymers

Both injection
moulding and
blowmoulding

3 (ikke dansk)

EcoFlex®, Ecovio® Organic waste
0-50 %
PBAT, PLA
bags, dual-use
bags (first for shopping, then for organic waste) or
agricultural films.

4

Laver bl.a. biofibre
baseret på plantefibre

5*

Sorona tekstilpolymer

6*

Tekstilpolymer,
fiberkomposit

Side 11

100 % på ethylenglycol-delen

Fossilt afledt
elthylenglycol
monomer

Pris vil blive en drivende
faktor og bio-alternativet skal
helst kunne konkurrere 1:1
med den fossilt afledte. Gav
eksempel på, at PE kunne
være en bio-polymer, der ville
blive for dyr.

Foreslår todelt indsats. Genanven- 1
delse af PE, PP og PET, fordi vi
allerede har en infrastruktur til dette. De nye plast, der skal introduceres, skal så være bio-afledt for
derved at nedbringe brugen af
fossile ressourcer.
Råvareleverandør. Forsøger at øge 3
salget af biopolymer til kunder –
typisk OEM-kunderne, der kan
specificere krav til fx sprøjtestøbere.

Fibermaterialer til fx
møbler, byggeri mv.

Polyolefiner,
polyestre

Råvareleverandør.

3

Ser på nye muligheder for
”ChemCycling” af plastprodukter
(til platformskemikalier).

Merpris op til 50 %

37 %

3

3

Kompositter, tekstiler mv., platformsteknologi

1
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Virksomhed/
organisation

Biopolymer

Anvendelse

Biobaseret
andel

Erstatter
polymer

Prisovervejelser

Andet

Styrkeposition

3-5 gange dyrere i materialehjemkøb. Højere stykpris for
forbrugeren.

Ser manglende information som en
barriere. Affaldshåndteringen er for
dårlig i Danmark.

3

EMBALLAGE
7

8

9

Patenteret
PHA-/PLAblanding. PBAT
indgår også.

Poser/emballage

100 %

PE, PP

Komposterbare

Et andet problem er en meget
stærk plastindustri, som spreder
forkerte informationer.

Nej

n.a.

Ja. Produkter fra
Emballage, poser,
Novamont, som alle liner, folie
er biobaserede.

50 % i bedste
eksempel

Vil gerne erstatte
PET

Vil gerne anvende det, men
pris er for høj for kunden.

De samme fossile Råvareprisen er 30-100 %
plasttyper
dyrere.

Nej

11

PE

Laminat til karton
eller emballage

10-100 %

Fossil PE

12

PE

Liner i og låg på
mælkekartoner

100 % af plasten (vægtmæssigt typisk
25-40 % af
kartonens
vægt)

Fossil PE

Teknologi er ikke klar. Har testet
1
PLA uden held. Følger udviklingen i
PEF.
Stor forvirring på fakta i det politiske. Kun 1 % af alt plast i EU er
bioplast. Nye produkter kræver
intens udvikling.

3

En langsigtet prissætning er
vigtig, og her er markedet for
småt. PE, som kommer fra
sukker, kræver en prissikring
– for hvis prisen på råsukker
stiger, så falder udbuddet af
bio-PE.

Teknologiske barrierer er et
problem.

1

Overpris et mindre problem

Efterspørgsel fra private labelkunder i Skandinavien

3

Højere stykpris for forbrugeren (~25 %).

10
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Virksomhed/
organisation

Biopolymer

Anvendelse

Biobaseret
andel

Erstatter
polymer

Prisovervejelser

Andet

Styrkeposition

Aktøren er bulkvareproducent og
ser ikke en efterspørgsel efter bioplast

0

Efterspørger glasklar bionedbrydelig polymer til glas

1

PEF er en mulig fremtidig substitut

1

Forventer ikke, at bioplast bliver et
stort markedssegment, men hvis
biobaseret PE produceres i tilstrækkeligt store volumener til passende pris, så kan der ske et skifte
mod denne

3

Der vil være en merpris i
indkøb af råvaren, men dette
ikke en bekymring

Vil gerne kunne tilbyde miljøvenligt
alternativ. Proces kræver mange
interne timer til udvikling og dokumentation.

1

Hjemkøb af biobaserede
råvarer vil pålægge industrien
en meromkostning. Vurderet
vil der ikke være en højere
salgspris/inddækningsgrad,
da forbrugeren ikke vil betale.

Industrien bruger i dag en del genbrugspolyester. Tilgængelighed og
dokumentation er et problem, når
produktionen ligger i Asien.

1

Fordyrende og derfor produkt- og segmentspecifikt,
hvor det er økonomisk for-

Man arbejder på indførelsen af
mere bæredygtig produktion til
produktionen af biopolymerer, her-

0

13

14

Bionedbrydelig
plast under test

Engangsservice

15

PlantBottle grade
PET

Coca-Cola-flasker

Ca. 25 %

16

PE

Kartonemballage

100 %

17

Har forsøgt at udskifte deres plastindpakning

Poser

Fossilt baseret
PET

TEKSTIL
Disse har ikke
Brancheforeningen vundet indtog i
tøjbranche endnu.
Dansk Mode &
Overordnet vurdeTextil
rer de at der pt.
ikke er aktører i
tekstilbranchen der
anvender biopolymerer
18

19
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Virksomhed/
organisation

Biopolymer

Anvendelse

Biobaseret
andel

Erstatter
polymer

Prisovervejelser

Andet

Styrkeposition

svarligt for forretningen

under FSC mærket træproduktion.

For dyrt

Delproduktion til primært bleer, hvor 0
kunderne ikke vil betale for et delvist biobaseret materiale, og slutbrugerne ikke vil betale meromkostningen. Ingen efterspørgsel.

20

Nej

21

Ja

22

Baseret på lactat

23

Nej

0

24

Nej

0

25

Nej

26

Nej.

27

Nej
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Væsentligt dyrere. Kunden
ville ikke betale for det

Vil gerne erstatte
PET med en
biopolymer

Er i direkte kontakt med MST

2

Hvis kunder vil betale, kan de omstille produktion

1

For dyrt. Produktudvikling for
dyrt. Kvalitet er problem.
Kunden vil ikke betale en
merpris.

Vil gerne anvende biopolymerer,
men dette kræver politiske tiltag,
hvori dette tilskyndes i statens udbudsmateriale. Anvender genbrugsplast (PET).

Tilgængelighed af relevante
biopolymere, herunder PET.
Bekymret omkring kvaliteten.

Vil implementere biopolymerer i
1
deres produkter. Ikke for at opnå en
merpris for varen, men for at kunne
fortælle den gode historie om genbrug.

Der vil være en merpris i
indkøb af råvaren, men dette
ikke en bekymring. Consumer
vil ikke betale mere for varen.

Vil gerne kunne tilbyde miljøvenligt 0
alternativ. Proces kræver mange
interne timer til udvikling og dokumentation. Anvender genbrugsplast

TEKNOLOGISK INSTITUT

0

Virksomhed/
organisation

Biopolymer

Anvendelse

Biobaseret
andel

Erstatter
polymer

Prisovervejelser

Andet

Styrkeposition

(PET).
28

Vil gerne erstatte
PET

Nej

En bio-råvare vil koste mere
uden. Denne merpris vil ikke
blive pålagt forbrugeren.

Vil meget gerne erstatte polyester. 1
Har stor fokus på bæredygtighed,
så vil være sikker på, at et bioalternativ ikke har utilsigtede sideeffekter på landbrugsarealer etc.

Kunden vil ikke betale en
højere pris

Er interesseret i det af samfundsmæssige hensyn og fordi der kan
komme pres fra politisk side i fremtiden.

BYGGERI
29

Biobaserede alkyder i maling. Ellers
nej.

Maling

0

Søger alternativer til vinyl og PVC. 0
Er i tvivl om, hvorvidt udviklingen er
i retning af biobaserede alternativer.

30
Brancheforeningen
Gulvbranchen
31

Nej

32

Nej

Måske nogle kunder vil betale Tilgængelighed af brugbare alterna- 0
mere for en biobaseret løstiver er et problem. Godt for en
ning
virksomheds image.

Brancheforeningen
Vinduesindustrien

Der er generelt ikke fokus på anvendelse af biopolymerer

0

Interesseret i en kortlægning af
mulige/tilgængelige biopolymerer
og deres egenskaber

3

LEGETØJ
33
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Bio-PE

Legetøj

>90 %

PE. Vil også
gerne erstatte
ABS med passende biopolymer.

Råmaterialet har en merpris.
P.t. afføder denne merpris
ikke en højere pris for forbrugeren.
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Virksomhed/
organisation

Biopolymer

Anvendelse

34

Nej

Nej

35

Nej

Nej

36

Anvender EVAskum, men ingen
kendskab til biobaserede produkter
på markedet

37*

PE

*
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Erstatter
polymer

Prisovervejelser

Andet

PE

Produkter i biopolymer vil
være op til 4 gange så dyre.

Forventer ikke, at biopolymerer vil
0
udgøre et stort marked. Biopolymerer kan bidrage med grønt image til
plastindustrien. Er i tvivl om, hvorvidt biopolymeren kan erstatte eksisterende produkter, herunder deres
perler.

Ingen

Har kun en enkelt serie biler i plast,
resten er legetøj i træ eller metal

Styrkeposition

0

0

Legetøj
Ikke

Biobaseret
andel

>90 %

PE
baseret

3
på
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interview

3.3.

Diskussion og anbefalinger

På basis af de udførte interviews med virksomheder og interesseorganisationer inden for de fem kategorier drøftes perspektivet for danske styrkepositioner inden for biopolymerer i de efterfølgende fem
afsnit.
Fremstilling af biopolymerer
Bio-similar polymerer som bio-PET og bio-PE er kommercielt tilgængelige i Danmark. Dog produceres
disse kemikalier ikke i Danmark, men derimod af eksempelvis tyske BASF og brasilianske Braskem.
Blandt de største danske kemikalieproducenter er Haldor Topsoe. Haldor Topsoe er i færd med at
udvikle en proces til at fremstille den ene komponent af biobaseret PET. Dette udviklingsarbejde sker i
tæt samarbejde med brasilianske Braskem. Produktet er dog ikke kommercielt tilgængeligt på nuværende tidspunkt. En af årsagerne til, at Haldor Topsøe netop satser på bio-PET, er, at infrastrukturen til
genanvendelsen af denne eksisterer i dag.
Der er overordnet set få kommercielle eksempler på biopolymerer, men de rummer et stort potentiale, og markante danske virksomheder satser på området.
Biopolymerer fremstilles i dag primært af førstegenerationsråvarer, og der vil på sigt være behov for
alternative kilder. Danmark har en stærk position inden for bioforgasning af biologiske affaldsprodukter, hvilket resulterer i naturgas som en potentiel fornybar ressource, hvilket virksomhederne i fremstillingsdelen af biopolymerværdikæden kan bygge en stærk position på.
Med denne baggrund i markante danske virksomheder med indsatsområder inden for udvikling af
teknologier til fremstilling af biopolymerer samt materiale og stærke kompetencer inden for andengenerationsressourcer via bioforgasning vurderer vi, at Danmark har potentiale til at opnå en styrkeposition inden for fremstilling af biopolymerer.
Emballage
Rigtig mange virksomheder har mere fokus på genanvendelse af plasten end på ressourcen. Virksomheder har typisk mål om at levere produkter, som er af 100 % genanvendt materiale, om 5 år. De vægter derfor genanvendelse over ressourcens oprindelse. Der bliver generelt peget på udfordringen med
arealudnyttelse eksemplificeret ved problemstillingen i at bruge førstegenerationsbioethanol (fra sukkerrør) til fremstilling af PE. Andengenerationskilder og alternative processer er under løbende udvikling.
Bl.a. derfor udgør biopolymerer i dag en lille del af plastforbruget i emballageindustrien i Danmark. En
stor del af emballageindustrien i Danmark fremstiller bulkprodukter, og de oplever, at priskonkurrencen er så voldsom, at selv en mindre overpris for produkter i bioplast er prohibitiv. Samtidig peger
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virksomhederne på, at forsyningssikkerheden endnu ikke er tilstrækkeligt troværdig til, at virksomhederne tør tilbyde deres kunder bioplastløsninger på bulkvaresegmentet.
Inden for kundesegmentet, der har private label-produkter, og OEM-producenter, er der efterspørgsel
efter biobaseret plast – typisk PE. Nogle virksomheder, som fx Arla, har allerede skiftet til denne biobaserede polyethylen. Arlas mælkekartoner har inder- og yderliner coated i biobaseret PE, og kapsel og
studs er også fremstillet heraf.
Arla ser, at brugen af biobaseret PE udvides med nye emballagetyper til andre fødevarer. Mange fødevarer kræver funktionelle barrierer, der skabes gennem multilagsemballage, hvor genanvendelse er en
udfordring.
På området PET-flasker er det mest udbredte eksempel Coca-Colas ”Plant-Bottle”, der er fremstillet af
delvist biobaseret PET.
Der er flere eksempler på biobaseret emballage og et udtalt ønske fra flere om at anvende biobaserede materialer til emballage. Egenskaber, tilgængelighed og pris udgør dog i dag en barriere for implementering.
Baseret herpå kan Danmark potentielt bringe sig i en styrkeposition i fremtiden, hvorfor området emballager udvælges til yderligere evaluering.
Legetøj
LEGO har i kraft af sin markedsposition en styrke og går foran i arbejdet med biopolymerer, og dantoy
har ligeledes introduceret en linje af legetøj baseret på bio-PE. Dette er dog et smalt grundlag for at
prioritere denne branche frem for de øvrige som et potentielt fremtidigt styrkeområde.
Byggeri
Der er ikke identificeret væsentlig interesse eller motivation for at anvende biopolymerer inden for
byggeri i hverken farve/lak/lim, gulve eller vinduer. Inden for bl.a. malingsbranchen anvendes mange
naturprodukter, men disse er ikke af relevans ift. biopolymerer som defineret i denne opgave. Der
findes i dag biobaserede produkter til brug i byggebranchen, eksempelvis har Advance Nonwoven
udviklet produkter baseret på ålegræs, og der anvendes biobaserede bindere og olier i malingsprodukter. Disse typer produkter falder dog uden for begreberne new-bio og bio-similar polymerer som
er i fokus i nærværende opgave. I dette arbejder er der ikke identificeret konkrete tiltag inden for biopolymerer, der kan lede til en mulig dansk styrkeposition. Det kan ikke udelukkes, at biobaserede
materialer kan foranledige en mulig dansk styrkeposition i den biobaserede økonomi. Dette er ikke
belyst nærmere i nærværende opgave, da det ligger uden for de i opgaven definerede rammer.
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Tekstil
Tekstilbranchen arbejder målrettet mod mere bæredygtige produkter, fx ved at fokusere på at undgå
problematiske stoffer, sikre miljøet og arbejde ind i en cirkulær økonomi. I modebranchen anvendes
regenererede fibre som eksempelvis viskose, modal og Lyocell, som har været anvendt i mange år og
derfor ikke er i fokus som alternativer i dette projekt. Branchen anvender i stedet leverandører, som er
opmærksomme på bæredygtighed, herunder eksempelvis viskoseproduktion af FSC-mærket træ eller
closed-loop-produktion, som sikrer minimal miljøbelastning, og mere bæredygtig bomuld.
En af årsagerne til et stort fokus på bæredygtighed er, at tekstilindustrien er udskældt som en branche, der understøtter en brug-og-smid-væk-kultur, hvilket branchen ønsker at modvirke. Branchens
fokus p.t. er ikke primært på biopolymerer. Frem for at introducere biobaseret PET eller polyamid arbejdes med introduktion af genanvendte, fossilt baserede polymerer. En række af de kontaktede virksomheder gav dog udtryk for, at såfremt enkelte aktører i branchen introducerer anvendelsen af biopolymerer, forventer de at følge efter; og en enkelt markant virksomhed oplyste, at de i dag anvender
bio-PTT i en mindre andel i en tekstil. Da Danmark globalt set har en væsentlig rolle ift. design og
brands inden for tekstil og mode, kan en specifik indsats fra deres side danne baggrund for en potentiel styrkeposition for anvendelsen af biopolymerer i Danmark på trods af, at der i dag fokuseres på
bæredygtighed via andre tilgange end at anvende biopolymerer som beskrevet ovenfor. Baseret på
dette udvælges området til nærmere evaluering.
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4. Fase 2 – Analyse af udvalgte eksisterende tiltag
4.1.

Danske tiltag inden for biopolymerer

Fase 2 har til formål at udføre en analyse af udvalgte eksisterende tiltag for at afdække deres potentiale for at indgå i og understøtte nye bæredygtige værdikæder for biopolymerer.

4.1.1.

Valg af tiltag for analyse

Igennem arbejdet i fase 1 blev der identificeret en række danske tiltag inden for brug af biopolymerer.
Flertallet af de interviewede virksomheder arbejdede med konventionelle polymerer fremstillet af fornybare kilder og genanvendelse for at øge bæredygtigheden af deres produkter. Det videre arbejde er
derfor fokuseret på tiltag med biobaserede polymerer, som tidligere har været fremstillet af fossilt
baserede ressourcer, men nu fremstilles af fornybare ressourcer. Da der i overvejende grad arbejdes
med de konventionelle polymertyper som PP, PE og PET, er der ikke tale om, at disse polymerer er
bionedbrydelige.
På baggrund af arbejdet i fase 1 er tiltag inden for følgende tre kategorier udvalgt til analyse i fase 2:
• Fremstilling af biopolymerer
• Emballage
• Tekstil.
Arbejdet i denne fase vil bestå af dels en analyse af markedsforhold og dels betragtninger om klima,
miljø og sundhed samt betragtninger om, hvordan biopolymeren indgår eller kan indgå i bæredygtige
værdikæder og en cirkulær økonomi.
Metoden for arbejdet beskrives i afsnit 4.2, og efterfølgende behandles de udvalgte tiltag inden for de
tre kategorier i afsnit 4.3 – 4.5.
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FIGUR 3. Oversigt over et udsnit af mulige veje fra kilde til råstof, som anvendes til polymerfremstilling, over selve
råstoffet til biopolymeren og dens anvendelse.

FIGUR 3 viser et simplificeret overblik over mulige veje fra råstofkilder til biopolymerer og mulige brancher, hvor biopolymererne anvendes. Der er taget udgangspunkt i fremstilling af biopolymerer fra
sukker. Der findes i dag veletablerede metoder til at fremstille sukker, eksempelvis konventionel sukkerproduktion fra sukkerrør eller -roer. Desuden findes der alternative kilder til sukker, som anvender
andre produktionsmetoder. Det er eksempelvis muligt at fremstille sukker fra træ og halm. Med sukker som råstof kan man fremstille en lang række biopolymerer, og de tre biopolymerer nævnt ovenfor
er blot et udvalg. De tre polymerer PE, PET og PTT anvendes inden for mange brancher. i FIGUR 3 er
emballage- og tekstilbranchen vist, da det var her, mulige styrkepositioner blev identificeret i fase 1.
I tillæg til de på FIGUR 3 illustrerede cases er også en konkret case fra den danske virksomhed Pond
undersøgt.
De syv udvalgte tiltag (også benævnt cases) kan følges igennem dokumentet ved, at ikonet findes i
venstre margin, når teksten omhandler den specifikke case.
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Novozymes-case

Haldor Topsoe-case

Dupont-case

Arla-case

Carlsberg-case

Unavngiven tekstil-case

Pond-case

4.1.2.

Metode

Fase 2 har til formål at udføre en analyse af udvalgte eksisterende tiltag for at afdække deres potentiale for at indgå og understøtte nye bæredygtige værdikæder for biopolymerer. Analysen omhandler
markedsforhold, klima-, miljø- og sundhedsmæssige betragtninger samt betragtninger om bæredygtige værdikæder og cirkulær økonomi inden for a) fremstilling, b) tekstil og c) emballage.
Telefoninterviews
Uddybende telefoninterviews er gennemført med danske virksomheder, hvoraf tre virksomheder har
været i kategorien fremstilling, to i tekstil og to i emballage. Desuden er brancheforeningen Emballageindustrien blevet interviewet samt tre eksperter/forskere inden for biopolymerer. De anvendte spørgeguides kan ses i henholdsvis bilag 2 og 3.
Patentsøgning
Søgning i patentdatabaser med søgesystemet PatSnap er anvendt til at kortlægge udviklingen af patenter inden for biopolymerer. Målet med dette er at understøtte de markedsmæssige perspektiver.
Søgesystemet omfatter alle verdens patentdatabaser og mere end 140 millioner patenter tilbage til
patentsystemets begyndelse.
De anvendte metoder er udviklet i samarbejde med Georgia Tech, der er verdens førende universitet
inden for tech-mining. Der skal søges i ”big data” i form af mere end 100.000 mio. patenter i et forsøg
på at finde mønstre i data.
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I udtrækket af data om teknologierne (patenterne) før selve analysen er øvelsen at identificere en population af teknologier, som ikke er for smal og dermed overser mange relevante teknologier – og ikke
er for bred og dermed inkluderer for mange irrelevante teknologier.3 I søgningen af patenter, hvor
biopolymerer indgår, kan der være både materialer, teknologi til materialefremstilling, test, måling eller
produkter af biopolymerer. Selve identifikationen er en iterativ proces, hvor søgningen gradvist er forfinet efter en vurdering af, om de danske patenter, der blev udtrukket, var relevante. Søgningen er
foregået med en kombination af fritekst og anvendelse af teknologikoder og er efter vores opfattelse
relativt stram. I resultatet af søgningen indgår således en lille andel af patenter, der ikke er relevante,
mens en lidt større andel af patenter, der kunne være relevante, ikke er medtaget. Eksempelvis blev
forkortelser som PLA eller PET udeladt af søgningen. Når patenter indgives på mange sprog, kan søgeordene PLA og PET have betydninger, som ligger langt uden for det ønskede, men det betyder samtidig, at patenter, der kun kunne findes med søgeordet ”PLA”, ikke indgår.
I søgningen er der i alt identificeret 44.640 patenter i verden, der omhandler biopolymerer. En del af
patenterne er udtaget på samme teknologi, men flere steder, så resultatet kan samles i 19.764 patentfamilier4.
Litteraturstudier
Til analyse af markedet for biopolymerer er hentet information i kilderne MarketsandMarkets, Plasticinsight.com, European bioplastics og EU-Kommissionen.
Viden om klima-, miljø- og sundhedsbetragtninger er indhentet i peer-reviewed videnskabelig litteratur
og rapporter fra EU-Kommissionen.

I søgningen af patenter, hvor biopolymerer indgår, kan der være både materialer, teknologi til materialefremstilling, test, måling
eller produkter af biopolymerer. Selve identifikationen har været en iterativ proces, hvor søgningen gradvist er forfinet efter en
vurdering af, om de danske patenter, som blev udtrukket, var relevante. Søgningen er foregået med en kombination af fritekst
og anvendelse af teknologikoder og er efter vores opfattelse relativt stram. I resultatet af søgningen indgår således en lille andel
af patenter, der ikke er relevante, mens en lidt større andel af patenter, der kunne være relevante, ikke indgår. Eksempelvis blev
forkortelser som PLA eller PET udeladt af søgningen. Når patenter indgives på mange sprog, kan søgeordene PLA og PET have
betydninger, som ligger langt ude for det ønskede, men det betyder samtidig, at patenter, der kun kunne findes med søgeordet
”PLA” ikke indgår.
3

4

Søgningen er foretaget 29.11. 2018 via PatSnap: (TAC:(Polyhydroxyalkano*) OR (CPC:Y02W10/45) OR TAC:(“polylactic acid*”) OR
TAC:(“polyglyconic acid*”) OR TAC:(biopolymer*) or TAC:(bioplast*) or TAC:(biopolym*) or TAC:(Polyethylene $W1 2,5furandicarboxylate) OR (ipc:C8H6O5) OR TAC:(Bio* $W1 " PET ") OR TAC:(bio $W1 Polyethylene) OR TAC:(Bio $W1 nylon) OR
TAC:(Bio* $W1 " PP ") OR TAC:(bio* $W1 propylene) OR TAC:(Bio* $W2 " PE ") OR TAC:(bio* $W2 ethylene) OR TAC:(Bio* $W2
polybutadiene) or (IPC:C113K1/02)) NOT ((IPC:A6*) or (IPC:A23*) or (IPC:C12N*) or (IPC:G01N*) or (ipc:A01N25*) or (ipc:F03d*)
or (ipc:GO1J) or (ipc:G02) or (IPC:H01) or (IPC:F03*) or (IPC:C03*) or (IPC:F2*))
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4.2.

Fremstilling af biopolymerer

I fase 1 er fremstilling af biopolymerer identificeret som et af de tre områder, hvor Danmark har potentiale for at opnå en styrkeposition, og dette undersøges i større detalje i nærværende afsnit. I afsnittet vil specielt tiltag inden for følgende blive undersøgt:
• Fremstilling af bio-similar biopolymer
• Fremstilling af new-bio biopolymer

4.2.1.

Analyse af markedsforhold

Nærværende afsnit har til formål at analysere markedsforhold inden for fremstilling af biopolymerer.
Afsnittet indeholder analyse af konkrete tiltag på det danske marked baseret på interview med udvalgte virksomheder samt en analyse af markedsudviklingen inden for biopolymerer på et globalt plan. Det
globale perspektiv er inkluderet i dette afsnit, da polymermarkedet er et globalt marked og de danske
tiltag bør af selvsamme grund ses i forhold til den globale udvikling.
Fremstilling af polymer
I udgangspunktet kan polymerer fremstilles fra alle kilder, som indeholder kulstof, eksempelvis sukker
fra majs eller andre stivelsesprodukter, cellulose fra træ og fossilt baseret olie. Traditionelt set er polymerer fremstillet af fossilt baseret olie, og langt hovedparten af de mest anvendte polymertyper, som
for eksempel PE, PP og PET, fremstilles i dag af dette.
En rapport fra 2013 [3] forudså i 2013, at produktionskapaciteten for biopolymer ville stige fra 3,4 mio.
ton i 2011 til 12 mio. ton i 2020; en nødvendig kapacitetsforøgelse, såfremt biobaserede polymerer
skal vinde indpas på markedet.
I dag estimeres bio-plast5 at udgøre omkring 1 % af verdensmarkedet for plast. [4] European Bioplastics, som er producenternes europæiske organisation, forudser store vækstmuligheder i de kommende år, som også vil trække beskæftigelse med sig. Fra førende europæiske virksomheder peges
der på, at de to største barrierer for markedsgennembrud af biobaserede produkter er i) højere produktionsomkostninger sammenlignet med fossilt baserede polymerer og ii) fluktuerende råstofpriser.
[5] Der arbejdes derfor fra både regeringer og industriener på at overkomme disse barrierer.
Fremstilling af bio-similar biopolymer
En vej til fremstilling af biopolymerer er med sukker som råstof. Med sukker som basis kan man via
ethanol fremstille en række polymerer, som for eksempel PET og PE, illustreret i FIGUR 4. Ikke alle ru-

Bioplast er en undergruppe bestående af biopolymerer, men termen bruges ikke entydigt, så andelen af biopolymer, der
betegnes bioplast, kan variere, afhængigt af hvem der opgør det.
5
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ter fra ethanol til en specifik polymer er kommercialiseret i dag, men der findes teknologier på forskellige udviklingstrin.
Det skønnes, at produktionskapaciteten for bioplast på globalt plan øges fra 2,05 mio. ton i 2017 til
2,44 mio. ton i 2022. Det er især biobaseret PLA og PHA, der er i vækst. Biobaseret PET udgør i dag
omkring 26,3 %, og biobaseret PE 9,7 %, som illustreret i FIGUR 5. [4] Disse vurderinger understøttes
af et tilsvarende overblik fra Plasticinsigths.com. [7]
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FIGUR 4. Skematisk oversigt over trin fra ethanol, som kan fremstilles fra sukker, til en række polymerer. [6]
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FIGUR 5. Oversigt over global produktionskapacitet i 2017 efter materialetype. [8]

For fortsat at kunne øge produktionskapaciteten for biopolymerer og øge konkurrencedygtigheden for
biobaserede polymerer i forhold til deres fossilt baserede modparter er der behov for at udvikle nye
og optimere nuværende fremstillingsmetoder.
Interview med Haldor Topsoe – teknologi baseret på ethylenglycol
I nærværende arbejde er Haldor Topsoe identificeret som en dansk virksomhed med en mulig dansk
styrkeposition. Virksomheden har i samarbejde med en international kemikalieproducent arbejdet på
at kunne fremstille bio-PET på kommerciel basis ved at anvende sukker til at fremstille ethylenglycol.
Tiltaget på området er blevet undersøgt igennem interview med Haldor Topsoe. Haldor Topsoe har
valgt at satse på området i forventning om, at bioressourcer er fremtiden og derfor et vigtigt område
at investere i. Haldor Topsoe valgte at satse på sukker som råstof, fordi:
“Sugar constitutes 75% of all biomass, and it can be obtained from many different sources such as cane,
beet, corn, and even wood and straw can be processed into sugars that can be converted to chemicals.
There’s an abundance of sugar in the world and every year the agriculture gets more and more efficient.
Today, around 150 million tons of sugar are used every year to produce ethanol for gasoline substitution. In
the future, there might not be such a vast need for liquid fuels so maybe it will make more sense economically and environmentally to use it to replace the oil that is used for chemicals production.” [9]
En yderligere faktor for at satse på ethylenglycol til fremstilling af bio-PET består i, at PET kan håndteres i den eksisterende infrastruktur. Teknologien kan på sigt også anvendes til at fremstille andre byg-
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gesten med ilt (lettere), men for disse er der endnu ikke etableret nogen infrastruktur, ligesom der ikke
er nogen efterspørgsel.
Haldor Topsoe har endnu ikke lanceret processen kommercielt, men forventer at det første demonstrationsanlæg er operationelt inden for kort tid, hvilket er afgørende for realiseringen af den danske
styrkeposition på markedet, da minimum en anden (hollandsk) virksomhed arbejder på at lancere en
tilsvarende proces. I dag kan man fremstille bio-PET igennem andre kemiske processer, men dette er
en lang og fordyrende proces. Den nyudviklede teknologi forventes at kunne producere bio-PET til en
pris, der kan matche fossilt baseret PET. Dette er afgørende for et markedsgennembrud, da en prisforøgelse vil betyde, at bio-PET’en kun kan afsættes til nichemarkeder, der vil betale en merpris.
Haldor Topsoe forventer at have kommerciel produktion i 2023 i samarbejde med den internationale
kemikalievirksomhed. Det er endnu ikke afgjort, hvor produktionen skal ligge, og det vurderes umiddelbart, at en vigtig parameter for placeringen vil være, om et givent land ville give støtte til lanceringen. Der er derfor potentielt mulighed for jobskabelse inden for produktionen af bio-PET; dog vurderes det mere sandsynligt, at jobskabelsen vil ligge inden for forskning, udvikling og innovation, såkaldte
videnstunge job.
Markedet for ethylenglycol
Markedet for ethylenglycol er opgjort i en markedsrapport fra MarketsandMarkets™ INC [10], der ikke
er offentligt tilgængelig. Det fremgår af rapporten, at ethylenglycol er et bulk chemical (dvs. en massevare), som der er stærkt stigende efterspørgsel på. Efterspørgslen kommer især fra Asien, som står for
65,3 % af forbruget, mens Europa står for 12,8 % og Nordamerika for 14,8 % (estimerede tal for 2016).
Det samlede verdensmarked skulle ifølge de offentliggjorte tal nå en værdi på ca. 37.524 mio. dollars i
2016. Dette understøttes også af tal fra Plasticinsight.com, som estimerer den biobaserede andel til at
udgøre 1 %. [3]
Polyesterfibre og PET er den primære anvendelse for ethylenglycol og udgør omkring 83,6 % af verdensmarkedet. [10] Plasticinsight.com [3] forventer stærkt stigende efterspørgsel i de kommende år
på ethylenglycol – fra 26 mia. dollars i 2016 til 37 mia. dollars i 2022. Kunderne er især tekstilindustrien, emballageindustrien og plastindustrien. Vækstdrivere er stigende efterspørgsel fra kunderne, specielt med baggrund i urbanisering i vækstlande som fx Kina, samt generelt ændret livsstil. Ethylenglycol
bliver i stigende grad anvendt til emballage til medicin, kosmetik, fødevarer og drikkevarer.
Sammenholdes den forventede stigende efterspørgsel på ethylenglycol til bl.a. PET-produktion med
det faktum, at den biobaserede andel af ethylenglycolproduktionen i dag udgør ca. 1 % af den samlede produktion må det forventes, at der vil være et marked for biobaseret ethylenglycol, såfremt denne
kan produceres konkurrencedygtigt.
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Fremstilling af new-bio polymerer
Inden for fremstilling af new-bio polymerer er der identificeret to danske virksomheder, som arbejder
med tiltag på området. Den ene er den globale virksomhed Dupont med afdelinger i Danmark, og den
anden er den danske start-up-virksomhed Pond. Tiltagene hos disse to virksomheder er blevet undersøgt nærmere igennem interview.
Interview med Dupont – fremstilling af new-bio polymerer
Den globale virksomhed lancerede i 2007 en PTT-polymer, som i dette arbejde klassificeres som en
new-bio polymer. Bio-PTT-polymeren er baseret på restaffald fra majsproduktion, som ikke kan anvendes til fødevarer. Virksomheden indledte arbejdet med biobaserede polymerer inden år 2000 som
svar på de daværende megatrends. Virksomheden arbejder stadig på at udbygge sit sortiment af
biobaserede polymerer. Dette er en langstrakt proces, da det estimeres at tage mellem 7 og 13 år fra
idé til marked.
På nuværende tidspunkt er det forbundet med en merpris at producere biobaserede polymerer, og
disse anvendes derfor oftest på nichemarkeder, som eksempelvis high-end sports- og fritidsudstyr
eller high-end tekstil. Merprisen for produktion af biopolymerer er forbundet med den manglende
infrastruktur og de høje omkostninger forbundet med etablering af eksempelvis nye produktionsanlæg.
Efterspørgslen fra kunderne er afgørende for, om virksomheden øger udbuddet at biobaserede polymerer, da det i sidste ende er kundernes villighed til at betale den nuværende merpris for produktet,
som bestemmer mængden af ressourcer, som virksomheden investerer i området. Til trods for at
virksomheden ikke oplever en markant stigning i efterspørgslen på nuværende tidspunkt, forventes
det, at polymermarkedet i 2030 er kommet et langt stykke af vejen til en omstilling, hvor der anvendes
råvarer fra fornybare ressourcer til polymerproduktion.
Virksomheden har i dag ikke produktion af biobaserede polymerer i Danmark, og der er ikke nogen
forventning om, at sådanne faciliteter vil blive opbygget. En eventuel jobskabelse ved den pågældende
virksomhed på baggrund af en øget produktion af biobaserede polymerer vil ligge inden for forskning,
udvikling og innovation, såkaldte videnstunge job.
Interview med Pond – fremstilling af new-bio polymerer
I nærværende arbejde er Pond identificeret som en dansk virksomhed med mulighed for at kunne
indtage eller bidrage til en styrkeposition. Pond er en nyere virksomhed fra 2015, der har høstet flere
internationale priser for deres arbejde med biopolymerer.
Pond har i dag tre kommercielle produkter, som alle er 100 % biobaserede og komposterbare. Produkterne er et sprøjtestøbningsgranualt (kaldet Pond Bio Granulate), en resinfiber (kaldet Pond Bio
Fiber) og en resin (kaldet Pond Original Bio Resin). Produkterne er designet til at kunne indgå i eksiste-

Side 29

TEKNOLOGISK INSTITUT

rende processer, fx sprøjtestøbning, og kan derfor anvendes i mange forskellige industrier, som fx
komposit- og emballageindustrien.
Et stort fokusområde er at videreudvikle Pond Bio Fiber, så det kan erstatte polyester i tekstilbranchen. Pond forventer at være i mål med dette projekt og have et kommercielt produkt inden for få år.
En udfordring for klassiske polyestre, der anvendes i tekstil, er, at estrene frigives til naturen under
vask. Dette problem vil blive reduceret ved brug af Ponds bionedbrydelige alternativ. Pond forventer
ikke at kunne matche prisen på fossil polyester, men fremhæver, at materialeomkostningerne i tekstil
kun udgør en meget lille del af de samlede omkostninger.
Alle virksomhedens aktiviteter finder sted i Danmark med undtagelse af dele af produktionen, som
bliver varetaget af underleverandører. Pond forventer en kraftig vækst i omsætning inden for få år,
hvilket vil skabe et stort antal arbejdspladser i Danmark inden for både udvikling, produktion og salg.

4.2.2.

Betragtninger om klima, miljø og sundhed samt bæredygtige værdikæder
og cirkulær økonomi

Nærværende afsnit har til formål at belyse aspekter omkring klima, miljø og sundhed ved fremstilling
af biopolymerer samt undersøge, hvordan disse kan indgå i bæredygtige værdikæder og cirkulær økonomi.
Fremstilling af bio-similar biopolymerer
Fremstillingen af den biobaserede PET, omtalt i foregående afsnit, er baseret på konvertering af sukker
til ethylenglycol. Virksomheden ser, at der er potentiale for stor CO2-reduktion, men kan på nuværende tidspunkt ikke kvantificere reduktionen, da den bl.a. afhænger af udbytte i processen. I denne forbindelse påpegede virksomheden, at eksempelvis CO2-skatter kan være med til at drive udviklingen i
markedet inden for biobaserede polymerer. (Interview 2018, Haldor Topsoe)
Beregninger har vist, at fossilt baseret PET, når det brændes af efter endt brug, frigiver 2,29 kg CO 2 til
miljøet pr. kg materiale. Til sammenligning viser disse beregninger, at 100 % biobaseret PET ikke frigiver yderligere CO2 til miljøet, da den CO2, som frigives i samme vækstsæson, bindes i nye biomasser og
derfor ikke anses som et bidrag i CO2-regnskabet. [1] Hvis CO2-aftrykket fra produktionen af bio-PET
kan holdes under eller som minimum på samme niveau som for den fossilt baserede PET, er der potentiale for en reduktion af polymerens CO2-aftryk ved at gøre den biobaseret.
På nuværende tidspunkt kan processen anvende sukker fra eksempelvis sukkerrør og sukkerroer.
Sukkerrør produceres hovedsageligt i Brasilien og sukkerroer i EU. I forhold til at anvende sukker fra
sukkerroer opnås et bedre CO2-aftryk, og der anvendes et mindre landbrugsareal sammenlignet med
at anvende sukker fra sukkerrør. (Interview 2018, Haldor Topsoe)
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Biopolymerer baseret på sukkerrør eller -roer klassificeres som førstegenerationsbiopolymerer, hvor
der anvendes kilder til råstoffet, som potentielt kunne have været anvendt til foder eller fødevarer. På
nuværende tidspunkt er det estimeret, at der anvendes 0,016 % af det samlede landbrugsareal i verden til produktion af bioplast [8], svarende til et areal som kan brødføde ca. 4,6 mio. mennesker.6 I takt
med at efterspørgslen på biobaserede polymerer øges, må denne andel forventes at stige, og der
arbejdes derfor på ruter til at anvende andengenerationsbiomasse til fremstilling af biopolymerer.
Bio-PET er en bio-similar polymer og kan kemisk set ikke skelnes fra en fossilt baseret PET. Den biobaserede PET kan derfor indgå i det nuværende danske ressourcekredsløb og genanvendes på lige fod
med fossilt baseret PET, der p.t. er den største bidragsyder inden for genanvendelse af plast. Den
biobaserede PET er som den fossilt baserede PET ikke bionedbrydelig, og bio-PET har på baggrund af
ovenstående præcis de samme fordele (eksempelvis eksisterende infrastruktur og teknologi til genanvendelse) og ulemper (problematisk ved indhold af fx uhensigtsmæssige additiver eller som eksempelvis flerlagsemballager, der ikke kan adskilles) som fossilt baseret PET.
Kilder til råstoffet sukker
Kilder til råstoffer til produktion af biopolymerer klassificeres som [11]:
• Første generation – biomasse, som kan anvendes til foder eller fødevarer
• Anden generation – biomasse, som ikke kan anvendes til foder og fødevarer.
Sukker som råstof til polymerproduktion stammer i dag ofte fra førstegenerationsbiomasse, såsom
sukkerproduktion fra sukkerrør eller sukkerroer, da sukker her kan indhentes som råstof igennem den
eksisterende infrastruktur. I FIGUR 6 ses produktionen af bl.a. sukkerrør og -roer opgjort på verdensplan, og det fremgår, at Brasilien er langt den største producent af sukkerrør, hvorimod EU har den
største produktion af sukkerroer på verdensplan.

Det antages, at 0,016 % af verdens landbrugsareal svarer til 0,81 mio. ha og at 1 person kan brødføde af ca. 0,18 ha
(http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Landbrug_og_havebrug/Landbrug_generelt/Danmark_-_landbrug).
6
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FIGUR 6. Oversigt over kulhydratproduktion i 2013. [6]

I dag anvendes ca. 0,016 % af verdens landbrugsareal til råstoffer til produktion af bioplast, som udgør
ca. 1 % af verdens plastproduktion. [2,8] Skal al plast produceres fra råstoffer hentet fra landbrugsareal, vil det betyde, at ca. 1,6 % af verdens landbrugsareal skal anvendes til plastproduktion. Da dette
udelukkende er til produktion af bioplast og ikke biopolymerer samlet set, vil dette tal være højere for
bio-polymerproduktion. Der arbejdes derfor også med tiltag for at udnytte andengenerationsbiomasse til biopolymerproduktion. Udnyttelsen af andengenerationsbiomasse til biopolymerproduktion kan
eksempelvis være fermentering af lignocellulose fra træ eller stivelsesholdigt landbrugsaffald, som i
dag i bedste fald omdannes til biogas.
Interview med Novozymes – andre kilder til sukker end sukkerrør og -roer
I dette arbejde er der blevet identificeret en dansk virksomhed, der har gjort tiltag med en teknologi,
der potentielt kan producere sukker fra andre kilder end eksempelvis sukkerrør. Virksomheden anvender i dag teknologien til at konvertere lignocellulose og stivelse til sukre. I dag anvendes processen
kommercielt på store fabrikker, hvor konverteringen af lignocellulose og stivelse konverteres hele vejen til bioethanol, da virksomheden oplever en markedsefterspørgsel efter dette.
Teknologien kan anvendes til at fremstille sukre ved at standse processen, inden sukrene fra lignocellulose og stivelse omdannes til bioethanol. Dette gøres dog ikke kommercielt, da markedet ikke efterspørger sukrene, da processen med at omdanne stivelse til sukre for herefter at fremstille biopolymerer er for dyr sammenlignet med at fremstille tilsvarende polymerer fra fossilt baserede kilder.
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Baseret på interviews med danske virksomheder foretaget i dette arbejde ses det, at den tekniske
knowhow til at effektuere en dansk værdikæde for andengenerationsbiomasse til ethylenglycol, som
efterfølgende kan udnyttes til fremstilling af biopolymerer, eksisterer.
Andre mulige, kommende veje til fremstilling af bio-similar polymerer
I Danmark har vi en lang tradition for at anvende for eksempel husdyrgødning og andet restaffald fra
landbruget samt husstandsindsamlet organisk affald til at fremstille biogas. Fra biogas, som man i dag
anvender på samme måde som naturgas, findes der metoder til at omdanne biogassen til råstoffer til
polymerproduktion.
Biopolymerer kan principielt fremstilles fra alle typer af kulstofkilder, som nævnt i starten af afsnit
4.2.1. Der findes i dag to metoder til at omdanne biomasse til råstoffer, som kan anvendes til polymerproduktion ved forgasning; Fischer-Tropsch-syntese og oxidativ kobling af methan til ethylenfremstilling.
Fischer-Tropsch-syntese
Man kan principielt omdanne alle former for kulstofholdige biomasser til en
kulmonoxid- og brintholdig syntesegas ved termisk forgasning. Syntesegassen
kan herefter omdannes til en blanding af olefiner vha. Fischer-Tropsch-syntese.
[13] Ved brug af steam cracking og oprensning (destillation) kan opnås et ethylenprodukt. Der opstår imidlertid en række biprodukter, som må benyttes til
andre produkter ligesom ved traditionel oparbejdning af råolie. Ethylenproduktet
kan benyttes til fremstilling af plast som vist på FIGUR 4.

Oxidativ kopling af methan til ethylenfremstilling
I udlandet er der for firmaerne Siluria og Lind for nylig sket et gennembrud med
en teknologi til direkte fremstilling af ethylen fra methan via oxidativ kobling
(OCM) via reaktionen 2 CH4 +O2 → C2H4 + 2 H2O. Fordelen ved denne proces er,
at der kun opnås det ønskede produkt ethylen og ikke en række andre produkter
som med Fischer-Tropsch-syntesen. Man bør derfor kunne opnå en højere konverteringsgrad til det ønskede produkt end med Fischer-Tropsch-syntese/steam
cracking. Ud fra ethylen kan fremstilles bio-similar PE, PP og PET (se FIGUR 4).
Teknologien har været i demonstrationsdrift på naturgas (ca. 90 % methan) siden
2014. [12,14]
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Biomasseressourcer til polymerfremstilling i Danmark
Danmark har forholdsvis store ressourcer af biomasse, som kan anvendes i biogasanlæg og efter forgasning anvendes til fremstilling af ethanol eller methan. Begge kan som nævnt i forrige afsnit omdannes til ethylen, der er en byggesten til polymerfremstilling.
I Danmark sker der p.t. en kraftig udbygning af bioforgasningskapaciteten, hvor rundt regnet alle nye
anlæg forsynes med opgraderingsanlæg, så den rensede methan kan sendes ind i naturgasnettet. [16]
Der er en række fordele ved dette:
• Methanen kan lagres sammen med naturgas i de eksisterende lagre, fx ved Stenlille, hvilket giver bufferkapacitet i energisystemet
• Methanen kan nemt transporteres dertil, hvor der er behov, inklusive til resten af Europa
• Methanen kan transporteres til eventuelle kommende fabrikker, der omdanner den til industrikemikalier/-gasser, der igen kan være udgangspunkt for fremstilling af fx plast.
Nedenfor ses et overslag over muligheden for at fremstille danske husstandes forbrug af plast ud fra
eksempelvis de danske biomasseressourcer via methanindholdet i biogas. Det er her forudsat, at der
etableres/udvikles en proces til konvertering af methan til ethylen, som benyttes til fremstilling af
biobaserede polymerer, eksempelvis PE og PET - vist i FIGUR 4.
Overslagsberegning
Følgende overslagsberegning er baseret på data fra Henrik B. Møller7 og Bruno
Sander Nielsen8. I 2015 blev udnyttet ca. 3,5 mio. ton biomasse til fremstilling af
6,6 PJ, hvilket ud fra brændværdien er omregnet til 161 mio. m3 methan eller
115.000 ton methan.
Ifølge Henrik B. Møller beregnes det, at den biomasse, der udnyttes i 2035 til
bioforgasning, vil kunne øges til mellem 18 og 36 mio. ton ved især at omsætte
mere kvæg- og svinegylle. I scenariet med størst udnyttelsesgrad inklusive
methanisering (omdannelse af CO2 til methan via brint fra vindmøllestrøm) kan
opnås over 100 PJ methan pr. år. Dette svarer til 2.500 mio. m3 methan eller 1,8
mio. ton methan. Til sammenligning vurderes naturgasforbruget ifølge Bruno
Sander Nielsen at være 75 PJ i 2035.

7
8

Henrik B. Møller, foredrag: Biogas fra landbrugsråvarer: Så meget gas kan vi producere, Gastekniske dage 23/5/17
Bruno Sander Nielsen, foredrag: Biomasse - mængde og potentialer, Biogas 2020, Skive, 8. november 2017
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Det vil maksimalt være muligt at producere små 2 mio. ton biomethan. Noget af denne methan vil
kunne omdannes til fx ethylen som beskrevet, hvor ethylenen igen kan omdannes til eksempelvis biosimilar PE-, PP- eller PET-plast.
Det danske plastforbrug udgøres dels af forbruget i industrien og dels af forbruget ved husstandene.
Mængderne, som forbruges i husstandene, ender over tid i affaldsstrømmen enten som plast i restaffald eller til genanvendelse. Nedenfor er beregnet et overslag over, hvor meget af den plast, som anvendes i de danske husstande, der kan produceres af de små 2 mio. ton biomethan fra biogas.
Overslagsberegning
Mængden af produkter fra de danske husstande, som ender i affaldsstrømmen
(enten til genanvendelse eller forbrænding) er af Teknologisk Institut estimeret til
ca. 125.000 ton/år9. Hvis man antager, at der kan opnås mindst 50 % konverteringseffektivitet af methan til plast, ville methanmængden i 2015 kunne dække
46 % af forbruget til fremstilling af al plast til de danske husstande. Hvis biogassen udbygges maksimalt, således at alt biomasse anvendes,10 vil der blot gå 14
%. methan til at dække forbruget af plast i de danske husstande. Såfremt produktionskapaciteten udbygges maksimalt, vil både det forventede naturgasforbrug og husstandenes plastforbrug kunne dækkes 11, samtidig med at der vil
være et overskud, som kan eksporteres.
Der er som nævnt tale om en overslagsberegning, som bør verificeres med en
mere grundig undersøgelse af, hvad de beskrevne teknologier i praksis kan opnå
af konverteringseffektivitet.
Såfremt der opbygges kapacitet til at udnytte al relevant biomasse i Danmark til bioforgasning, vil den
danske produktion i princippet kunne levere biogas til at dække både det danske forbrug af naturgas
og den plast, som forbruges i danske husstande, samtidig med at der vil være et overskud, som kan
anvendes til andre formål.
En af fordelene ved at anvende biogas som råstof til polymerproduktion er, at man i princippet kan
transportere biogassen via det danske naturgasnet, som er forbundet med tilsvarende gasnet i store
dele af Europa, specielt Øst- og Vesteuropa. Man vil derved kunne flytte gassen fra produktionsstedet
til en fabrik, som kan omdanne den til polymermateriale, uden at anvende eksempelvis tankbiler eller
Baseret på data i kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger nr. 17,
marts 2018, Miljøstyrelsen
10
Svarende til produktion af 100 PJ/år jf. Henrik B. Møller
11
Forventet naturgasforbrug 75 PJ; Estimeret plastforbrug 14 PJ
9
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opbygge centrale anlæg, som skal omdanne biomassen til gas. En anden fordel vil være, at man ville
udnytte en restressource, som i dag ikke udnyttes.
Fremstilling af new-bio biopolymerer
Den biobaserede PTT omtalt i foregående afsnit om markedsperspektiv, består af 37 vægt% fornybar
karbon og har et CO2-aftryk på 3,38 kg pr. kg polymer. [15] Dette er bedre end eksempelvis en fossilt
baserede PTT-polymer. Dog har denne biobaserede polymer ikke i dag et markant bedre CO2-aftryk
end sin fossilt baserede modpart, hvilket skyldes øget transport i forbindelse med produktion og distribution, som stammer fra den udfordring, at der findes meget få anlæg i verden, som kan fremstille
den biobaserede PTT. (Interview 2018, Dupont) Det vurderes, at denne udfordring bliver mindre i takt
med, at efterspørgslen på biobaserede polymerer stiger og der etableres regionale produktionsanlæg,
hvorved eksempelvis transport af materialet mindskes. Det må derfor forventes, at der er et klimapotentiale ved at anvende biopolymerer, som ikke er fuldt realiseret på nuværende tidspunkt.
I forhold til kilder til råstoffet anvender Dupont i dag ikke kilder, som ellers kunne have været anvendt
som fødevarer, da produktionen er baseret på restaffald fra majsproduktion. (Interview 2018, Dupont)
Det har ikke været muligt at indhente information om, hvorvidt andre kilder kan anvendes til denne
type produktion af biobaseret PTT.
Når der er tale om en new-bio polymer, er det, som for polymerer generelt, vigtigt at forholde sig til,
om polymeren kan genanvendes i den nuværende infrastruktur, og om polymeren er bionedbrydelig.
Den biobaserede PTT forventes at kunne indgå i genanvendelse med PBT, ABS og polycarbonat, dog
med det forbehold at additiver som tilsættes under forskellige produktions- eller forarbejdningsprocesser kan udgøre en barriere for genanvendelse, som for fossilt baserede polymerer. (Interview 2018,
Dupont)
Ponds resin er baseret på stivelse og produceres i dag fra majs, men ressourcen kan lige så vel være
kulhydrater fra anden generationsråvarer. Resinen kan fx erstatte epoxy og har samme styrkeegenskaber som klassiske epoxymaterialer. Fibrene, som Pond anvender, er typisk hør eller hamp. I processen omdannes stivelsen til polymeren i to trin. Første trin er en enzymatisk nedbrydning af stivelsen, hvorved der opnås monomerer. Monomererne reagerer herefter med hinanden i kemiske reaktioner uden giftige stoffer, hvorved polymeren bliver fremstillet. (Interview 2018, Pond)
Der er ikke foretaget dybdegående LCA af processen. Indledende beregninger viser, at der er opnås
markante CO2-besparelse, når Ponds polymer sammenholdes med eksempelvis epoxy eller PP. Udover at være 100 % biobaserede råvarer, er Ponds produkter komposterbare. Ved end-of-life kan produkterne således enten brændes (og blive til CO2 og H2O), genanvendes eller komposteres. (Interview
2018, Pond)
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4.2.3.

Tiltag inden for forskning og innovation i Danmark

I de to foregående afsnit er markedet for fremstilling af biopolymerer og bæredygtigheden af disse
belyst. Det ses, at der er få tiltag på området, som i dag er kommercialiseret i Danmark og internationalt, men der ses også et marked med en forventet kommende vækst på baggrund af interesse og
efterspørgsel, som skaber et behov for udvikling af teknologi. Nærværende afsnit vil derfor søge at give
et billede af, hvilke tiltag der findes inden for forskning og innovation på området i Danmark.
Akademiske tiltag
For at undersøge, hvilke akademiske tiltag der findes inden for fremstilling af biopolymerer, er tre forskere fra forskningsinstitutioner i Danmark, professor Jesper de Claville Christiansen fra Aalborg Universitet, professor Kristoffer Almdal og lektor Anders Egede Daugaard fra Danmarks Tekniske Universitet, blevet interviewet (spørgeguide, se bilag 3).
Der er p.t. ikke identificeret danske forskningsgrupper, der arbejder med bioplast som deres primære
fokusområde. Dog deltager de adspurgte i forskningsprojekter eller har forskningsansøgninger indsendt på området. Al forskning ligger med et lavt TRL-niveau (Technology Readiness Level12), og kun meget sjældent er der industrielle partnere involveret. Manglen på industriel interesse skyldes to ting: 1)
spændet i TRL fra forskning til anvendelser er for stort, og 2) det er meget dyrt at introducere en ny
plasttype og kvalitetsteste denne op mod nuværende standarder (milliardinvestering), og her er Danmark for lille en spiller. Forskningsmidlerne opnås gennem danske, private fonde (Villum Fonden blev
nævnt), EU-midler (ERC grants, Marie Curie) eller via offentlige puljer (Det Frie Forskningsråd). Det blev
dog pointeret, at et manglende fokus fra forskningsfondene på bioplast er et stort problem. Manglende anvendelsespotentiale og fraværet af industriel deltagelse har resulteret i, at man p.t. ikke hjemtager patenter på udviklede teknologier og materialer i Danmark.
Tech-mining af teknologiudviklingen inden for biopolymerer
Et led i markedsundersøgelsen er at analysere globale patentdatabaser for at få et indtryk af den teknologiske udvikling, identificere hotspots i verden og i Europa for bio-polymerer samt at identificere de
væsentligste patenterende aktører i Danmark og internationalt.
Mønstrene i data kan fortælle, hvem der udvikler hvilke teknologier, hvorhenne, hvornår og hvilke andre teknologier, der arbejdes i sammenhæng med. Tech-mining er en strategisk eller analytisk tilgang
til data, som kan give indsigt og udsyn, der ellers ikke er mulig på andre måder. Det er en måde at få
fingeren på pulsen af den teknologiudvikling, der finder sted i verden.

Skala fra 1-9, som angiver en teknologi ift. hvor langt fra/tæt på markedet, den er; 1 er at basale principper er observeret
(længst væk fra markedet), mens 9 er et faktisk system bevist i operationelt system.
12

Side 37

TEKNOLOGISK INSTITUT

Patentdata tegner det store billede - men aldrig hele sandheden.13 Ikke alle virksomheder udtager
patenter: Måske fordi det er for dyrt, måske for at holde på hemmeligheder, eller fordi udviklingen går
så stærkt, at patentbeskyttelsen er irrelevant. Desuden er der forskellige kulturer for at udtage patenter - i brancher og geografisk. I Kina er der en tendens til at udtage mange patenter, fordi der er incitamentsprogrammer, i USA er der mange patenter af rettighedshensyn, og i EU er der lidt færre.
FIGUR 7 viser, hvordan antallet af patenter inden for biopolymerer er vokset de seneste knap 50 år
siden 1970. De første 40 år blev 29 % af de eksisterende patenter udtaget, og de seneste blot 3 år er
yderligere 31 % kommet til. Den store stigning kan være en indikation på stigende FoU-interesse for
biopolymerer – og på at universiteter og virksomheder ruster sig til en stigende markedsefterspørgsel.

FIGUR 7. Antal publicerede patenter 1970-2018.

Meget af den hastige udvikling foregår i Kina, som de seneste 10 har udtaget et stadigt stigende antal
patenter. Den amerikanske udvikling er ligeledes støt stigende og har været det i knap 20 år. I Japan
ser udviklingen ud til at have nået en foreløbig top i 2013, hvor Japan var det land, hvor der blev udtaget flest patenter. Med i den øverste top, men på et langt lavere niveau ligger Korea, Tyskland og
13

De databaser, som Teknologisk Institut anvender til tech-mining, er delvist oversat til engelsk og har standardiserede kodesystemer. Endelig har de patenterede teknologier mange facetter, og det er ikke muligt entydigt at identificere alle patenter, for en
patentsøgning kan indeholde flere hundredetusinde patenter.
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Frankrig. Udviklingen for de mest patenterende lande er vist i FIGUR 8. Den kraftige udvikling i Kina kan
skyldes stærkere incitamenter til at patentere, men Kina har de senere år haft store forskningsprogrammer med fokus på avanceret teknologi samt forskning og udvikling, hvor biopolymerer er et aktivt
felt inden for forskning og udvikling.[17] Forskningen i Kina er især drevet frem af statslige investeringer og motiveret af et ønske om at finde Kinas egen vej til udvikling.

FIGUR 8. Top 6 over patenterende lande.

I patenterne er det normalt angivet, hvem der står bag innovationen, og ofte er der også en adresse.
Det er lykkedes at identificere omkring halvdelen af adresserne bag patenterne og danne et verdenskort over de globale hotspots. Det er især kinesiske adresser, der mangler, så kortet kan kun tages
som en indikation på, hvor hotspots for forskning og udvikling og innovation for biopolymerer finder
sted. Når der ses bort fra de kinesiske patenttagere, findes de hotteste områder i Japan og Korea. I
USA er forskning og udvikling spredt over det meste af det nordøstlige USA, hvilket sandsynligvis korrelerer med størstedelen af USA's landbrugsjord. De stærkeste hotspots er i de stærke universitetsmiljøer langs østkysten og ved olieindustrien i Texas (Halliburton), mens der også pågår en del forskning
ved den amerikanske vestkyst. I Europa aftegner europæiske industriakser ”den blå banan” ned langs
Rhinen sig tydeligt fra Benelux, gennem Tyskland til Schweiz. Men de fleste vesteuropæiske lande er i
større eller mindre omfang synlige på kortet. I den øvrige verden er det især Israel, Indien og Singapore, der falder i øjnene, mens Brasilien – der ellers er rig på bioressourcer – knap nok er markeret.
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FIGUR 9. Global indikation af hotspots.

Når kortet zoomes ind på Europa, bliver opløsningen bedre – og der står området omkring Frankfurt
am Main tydeligt frem samt igen Benelux og Schweiz. København fremtræder også tydeligt farvet.
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FIGUR 10. Europæiske hotspots.

Der er ingen danske virksomheder på listen over de mest patenterende virksomheder inden for biopolymerer (se bilag 4). I udvalget med over 19.000 patenter kan der findes i alt 45 patenter, hvor ansøgeren er en dansk virksomhed. Patenterne er fordelt på 22 virksomheder (hvoraf Danisco over tid er
opkøbt af Dupont). Bag patenterne står store virksomheder som fx Dupont, Mærsk, Rockwool – eller
meget små virksomheder som Inmold Biosystem (se bilag 5). Der indgår private virksomheder og universiteter. Patenterne omfatter grundforskning og slutprodukter. Der er danske virksomheder og
udenlandske virksomheder, hvor forsknings- og udviklingsaktiviteten tilsyneladende har fundet sted i
Danmark i en filial eller i et forskningscenter. Nogle virksomheder eksisterer ikke længere.
•
•
•
•
•
•

AFA JCDecaux [Reklame]
Amcor Flexibles Euro [Emballage virksomhed]
Atonomics [Medicinal virksomhed]
Biobiq
Bottle Of Life [Emballage virksomhed]
CMC Biologics - AGC Biologics [Medicinal virksomhed]

•

Dupont Nutrition Bioscience (Danisco) Kemi

•
•

Ellepot A/S [Gartneri]
ES Fibervisions [bio-fibre]
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https://www.amcor.com/
Konkurs siden januar 2018
Opløst 2010
http://bottleoflife.info/Contact.html
Opkøbt af Asahi Glass (Japansk)
Dupont er verdens 9. største kemivirksomhed (i 2009) og amerikansk.
https://www.ellepot.com/
http://es-fibervisions.com/
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FLSmidth
Inmold Biosystem [Nano – and microtech]
Københavns Universitet
Microlytic [Nu Anatrace] Biokemi
Mærsk Olie & Gas
Novozymes Biopolymer – Biokemi
Origo Biotech – Biotech
Pharmexa - biotech
Rockwool Int
Sophion Bioscience – Medicinal industri
SDU
DTU
Aarhus Universitet

http://www.flsmidth.com/
http://inmoldbiosystems.com/
https://www.anatrace.com/Microlytic
https://www.novozymes.com/en
https://www.origobiotech.dk/
Opkøbt af norske Affitech
http://sophion.com/

Ud fra patentsøgningen ses det, at der er sket en kraftig udvikling i antallet af ansøgte patenter på
verdensplan inden for biopolymerer. Baseret på patentsøgningen har Danmark ikke en bred styrkeposition inden for biopolymerer. Dog er der identificeret danske virksomheder, som holder patenter på
området. Danmark kan derfor godt have nicher, hvor der findes danske virksomheder med en stærk
position inden for biopolymerer. De mulige danske styrkepositioner vil blive behandlet i fase 3 af dette
arbejde.

4.3.

Emballage

I fase 1 er emballagebranchen identificeret som en branche med potentiale for danske styrkepositioner inden for anvendelse af biopolymerer.
Emballageindustriens brancheforening pegede i et interview på, at producenter i branchen oftest er
reaktive og derfor udvikler de emballageløsninger, som markedet efterspørger nu og her. Et større
skifte i markedet fra fossilt baserede til biobaserede polymerer vil være afhængig af aftagerne, særligt
de store som eksempelvis Arla og Danish Crown. I tillæg hertil kan high-end aftagere (fx emballage til
smykker) også udgøre et marked, hvor producenterne anvender biopolymerer, da omkostninger til
emballage her kun udgør en meget lille del af det samlede produkts pris i modsætning til fx emballage
til mange fødevarer. Det var derfor vurderingen, at anvendelsen af bioplast i første omgang vil blive
udbredt til high-end produkter. Generelt var opfattelsen dog, at branchen har større fokus på genanvendt plast end på plast fra biopolymerer.
For at undersøge mulige danske styrkepositioner inden for anvendelse af biopolymerer til emballage
tages udgangspunkt i to casevirksomheder. Arla og Carlsberg er interviewet baseret på, at de repræsenterer de virksomheder, som arbejder aktivt med tiltag inden for biobaserede polymerer til at em-
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ballere deres produkter, dvs. som aftagere af biobaseret emballage og dermed den del af værdikæden, som efterspørger og er drivkraft for anvendelsen af biopolymerer i emballage.

4.3.1.

Analyse af markedsforhold

På globalt plan anvendes langt den største del af den plast, som produceres, til emballage – 26 % af
den samlede produktion. [18] Dette afspejles også i anvendelsen af bioplast på området, hvor 58 % af
det samlede forbrug af bioplast bruges til emballager jf. FIGUR 11, hvor en stor del af denne bioplast
udgøres af bio-PET og bio-PE. [19]

FIGUR 11. Oversigt over bioplast fordelt på anvendelsesområder. [2]

Interview med Arla – biobaseret PE
Arla anvender i dag biobaseret PE til inderliner, yderliner, kapsel og studs på deres mælkekartoner,
hvor de tidligere har anvendt fossilt baseret PE. Løsningen leveres bl.a. af Tetra Pak. Mængdemæssigt
forventer Tetra Pak, at de vil have omsætning >100 mio. styk Tetra Rex ®-biobaserede kartoner, hvilket
svarer til en plastmængde på >600 tons PE.
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FIGUR 12. Billede af ’grøn’ mælkekarton.

Arla har i princippet valgt en ny emballage til deres eksisterende produkt, så det er en 1:1-substitution
af fossilt baseret PE med biobaseret PE. Arla oplever kun en mindre merpris på biobaseret PE, som de
forventer vil bliver reducerer yderligere. Arla har ikke oplevet leveringsflaskehalse.
I Danmark forventer Arla ikke, at anvendelsen af biobaseret PE skaber yderligere arbejdspladser. Arla
kan dog se et innovationsperspektiv i at være kunde til danske biopolymerer, hvis der skabes en dansk
platform for udvikling og produktion. Det er indtrykket, at det er et forsknings- og udviklingsområde,
som udvikler sig hurtigt internationalt, selvom mængderne relativt set endnu er beskedne.
Interview med Carlsberg – biofibre og evt. biobaseret PE
Carlsbergs virksomhedspolitik er rettet mod bæredygtighed i alle værdikædens led. Carlsberg Circular
Community (CCC), der blev lanceret i 2014, er et samarbejde mellem Carlsbergkoncernen og udvalgte
partnere med det formål at forfølge en cirkulær nul-affaldsøkonomi ved at anvende Cradle-to-Cradle®rammen (C2C®) ved udvikling og markedsføring af nye produkter.
Carlsberg forventer at lancere en grøn fiberbaseret flaske, [20] som skal erstatte PET-flasker. Formentlig vil den i første omgang blive brugt til drikkevarer med lavere krav til emballagens barriereegenskaber end øl.
Carlsbergs design for en grøn fiberflaske er endnu ikke offentligt tilgængeligt. Andre producenter af
flydende fødevarer i fiberemballage, som fx Arla, har valgt at bruge en fugt-/vandtæt inderliner af
biobaseret PE. Det kan derfor forventes, at udbredelsen af fiberbaserede flasker vil øge brugen af
biobaseret PE i rent biobaserede emballageløsninger.
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Udviklingen af drikkeemballage, hvori der indgår biopolymerer, foregår i Danmark, men når emballagen går i produktion, hentes råvaren i Sverige (som i eksemplet med den fiberbaserede flaske fra
Carlsberg), hvorimod produktionen af emballagen typisk vil foregå i nærheden af aftapningsstedet for
at undgå unødig og dyr transport af tom emballage. Carlsberg har aftapningssteder over hele verden
og forventer derfor, at emballageproduktionen tilsvarende vil foregå over hele verden.
Carlsberg vurderer, at den beskæftigelsesmæssige effekt af en øget anvendelse af biopolymerer således kan være en større efterspørgsel på viden om biopolymerer og kompetencer inden for forskning
og udvikling. Ved produktionen af råvarer vil beskæftigelseseffekten i Danmark være begrænset, da
råvaren hovedsageligt vil være import fra udlandet, hvor beskæftigelseseffekten til gengæld kan være
betydelig.

4.3.2.

Betragtninger om klima-, miljø-, og sundhed samt bæredygtige værdikæder og cirkulær økonomi

Et skifte fra fossilt baseret til biobaseret PE vil potentielt kunne lede til et reduceret CO2-aftryk fra polymeren. Beregninger har vist, at fossilt baseret PE, når det brændes af efter endt brug, frigiver 3,14 kg
CO2 til miljøet pr. kg materiale. Til sammenligningen viser beregningerne, at 100 % biobaseret PE ikke
frigiver yderligere CO2 til miljøet, da den CO2, som frigives i samme vækstsæson bindes i nye biomasser og derfor ikke anses som et bidrag i CO2-regnskabet. [1] Forudsat at CO2-aftrykket fra produktionen af bio-PE holdes under eller som minimum på samme niveau som for den fossilt baserede PE, er
der potentiale for en reduktion af polymerens CO2-aftryk ved at erstatte den med biobaseret PE.
Arla, som anvender biobaseret PE til sine mælkekartoner, gennemfører selv livscyklusanalyse som
supplement til kartonleverandørernes data. Arla har beregnet, at skridtet fra ’den grønne karton 1’ til
’den grønne karton 2’, hvor der anvendes biobaseret PE til inder- og yderliner, samt låg, har resulteret i
en reduktion af CO2-aftrykket fra kartonen med 15 %. [21]
Den biobaserede PE, som Arla anvender, er baseret på produktion af PE fra sukkerrør. Braskem er i
dag den dominerende aktør på markedet for biobaseret PE, hvis ressource er førstegenerationsbiomasse. Forskellige aktører på det internationale marked arbejder på at kunne producere biobaseret
PE fra andengenerationsbiomasse, som for eksempel affaldstræ, og det forventes på markedet i større
mængder med tiden. Debatten omkring arealudnyttelse er vigtig for Arla, men Arla finder det samtidig
vigtigt, at der opstår en efterspørgsel på biobaseret plast for at booste en udvikling af produktionskapaciteten baseret på andengenerationsbiomasse.
Arla finder, at det vil være en fejl ikke at være opmærksom på bionedbrydelig emballage, selvom den
ikke passer ind i et typisk dansk eller europæisk genanvendelseskredsløb. På internationalt sigt kan
bionedbrydelig, og specielt let komposterbar, plast være en fordel i de områder, hvor affaldsstrømme
er svære at regulere. Arla har ingen planer for bionedbrydelig plastemballage i dag.

Side 45

TEKNOLOGISK INSTITUT

Kombinationen af flere typer materialer i fremstillingen af en fødevareemballage er ofte en nødvendighed for at sikre fødevarens holdbarhed. Det kan dog ofte lede til udfordringer i forhold til genanvendelse af emballagen, da det kan være svært og i nogle tilfælde umuligt at adskille de individuelle
materialer efter brug; en udfordring som bl.a. ses i mælkekartoner i dag, hvor kombinationen af pap
og polymer gør, at kartonerne ikke kan genanvendes i det danske ressourcesystem.
Carlsberg anvender kvantitative life cycle assesments og kvalitativ C2C ®-certificering i deres vurderinger af bæredygtighed, men der er på nuværende tidspunkt ikke offentligt tilgængelig information om
deres fiberflaske.
Det har ikke været muligt at indhente information om, hvorvidt den fiberbaserede flaske har behov for
en inderliner af eksempelvis PE for at overkomme den grundlæggende udfordring med at anvende
fiberbaseret materiale, som eksempelvis pap eller karton, til emballering af fødevarer, hvor overfladen
af det fiberbaserede materiale skal belægges med eksempelvis en biobaseret PE for at sikre emballagens barriereegenskaber i forhold til kravene for fødevarer. Bliver dette tilfældet, kan den fiberbaserede flaske blive udfordrende at genanvende, som mælkekartoner er i dag.

4.4.

Tekstil

I tekstilbranchen anvendes en række polymerer til fremstilling af diverse tekstiler. Eksempelvis anvendes der polyester, som ofte er fremstillet af PET, og polyamid. I nærværende arbejde har fokus været
på anvendelse af bio-PET og potentialet herfor.

4.4.1.

Analyse af markedsforhold

Tekstilmarkedet er et globalt marked, som i høj grad har fokus på bæredygtighed og genanvendelse af
tekstiler og materialer til tekstilproduktion, som beskrevet i kapitel 3.
Til trods for at der findes danske virksomheder, som i dag anvender eksempelvis bio-PET i deres tekstilproduktion, er det et ungt marked, hvor brugen af biobaserede materialer har et stort, urealiseret
potentiale (interview 2018, unavngiven). En dansk tekstilvirksomhed anvender en mindre andel bioPTT i nogle produkter, men da de ikke anser bio-PTT som et satsningsområde, ønsker de ikke at bidrage til denne opgave med yderligere information eller overvejelser. Den indledende screening viste et
antal virksomheder, som udtrykker, at de forventer at følge efter, såfremt enkelte aktører i branchen
går forrest, hvorfor en frontrunner i branchen ventes at gøre en stor forskel. En sådan er dog ikke
identificeret, og det har ikke været muligt via interviews at indhente yderligere oplysning om danske
styrkepositioner på området, da de førende danske virksomheder ikke ønsker at udtale sig om brugen
af og potentialet i biopolymerer på nuværende tidspunkt.
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Det globale marked for syntetiske polymerer til brug i tekstiler er voksende, og en fremskrivning viser,
at polyester i 2030 forventes at være den polymer, der har størst efterspørgsel (jf. FIGUR 13). I dag
stammer ca. 0,4 % af de syntetiske polymerer anvendt til tekstilproduktion fra biopolymerer, 14 og tekstilbranchen aftager 11 % af den bioplast, som produceres i dag. [2]

FIGUR 13. Fremskrivning for den globale efterspørgsel på fibre til tekstilbranchen. [22]

4.4.2.

Betragtninger om klima, miljø, og sundhed samt bæredygtige værdikæder
og cirkulær økonomi

Brugen af bio-PET i tekstilbranchen møder samme udfordringer mht. klima, miljø, og sundhed, som
når fossilt baseret PET anvendes, da den bio-baserede PET produktionsmæssigt er fuldt sammenlignelig med fossilt baseret PET. Udfordringer i forhold til, om tekstiler er fremstillet helt eller delvist af bioPET, eller om de kan indgå i bæredygtige og cirkulære værdikæder adskiller sig heller ikke fra de udfordringer, branchen møder med fossilt baseret PET.

Antaget, at der anvendes 55 mio. ton syntetisk polymer, jf. FIGUR 13 og at 218.000 ton stammer fra bio-polymerer, jf. European Bioplastic, se reference 2.
14
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5. Fase 3 – Vurdering og perspektivering af eksisterende tiltag
For at besvare spørgsmålet: Har Danmark særligt potentiale for styrkeposition(er) inden for biopolymerer? er en række virksomheder og brancheorganisationer inden for fremstilling, emballage, tekstil,
byggeri og legetøj i nærværende arbejde interviewet. På baggrund af disse interviews er tiltag inden
for fremstilling, emballage og tekstil udvalgt til yderligere undersøgelse.
Det vurderes, at tiltagene inden for emballage og tekstil er interessante og kan være med til at flytte
forbrugerens syn på behovet for at anvende fornybare ressourcer, men det vurderes ikke at de analyserede tiltag i de to brancher danner grundlag for særlige danske styrkepositioner inden for biopolymerer. På baggrund af de analyserede tiltag vurderes de mulige danske styrkepositioner at findes
inden for fremstilling, hvor enzymatisk konvertering, katalyse og bioforgasning kan fremhæves (se FIGUR 14). I de tre herpå følgende afsnit uddybes vurderingen af mulige danske styrkepositioner inden
for henholdsvis tekstil, emballage og fremstilling.

FIGUR 14. Arbejdsgang for arbejdet beskrevet i nærværende rapport.

5.1.

Tekstil

Tekstilbranchen har i dag stort fokus på bæredygtighed. Dette udmøntes specielt igennem genbrug og
genanvendelse af tekstiler og i langt mindre grad ved brug af biopolymerer. På globalt plan anvendes
ca. 11 % af den tilgængelige bioplast i tekstil, hvilket svarer til mindre end 0,5 % af det totale forbrug af
syntetiske fibre globalt. Baseret på de gennemførte interviews vurderes det, at denne tendens afspej-
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les i den danske tekstilbranche og branchen agerer og beskriver sig selv som ”followers”, dvs. virksomheder i branchen vil tage eksempelvis biopolymerer til sig, når andre gør, men den enkelte virksomhed
går ikke selv forrest. På basis af tiltag identificeret i nærværende arbejde vurderes branchen ikke til at
arbejde med specifikke tiltag med potentiale til at danne basis for danske styrkepositioner inden for
området. Yderligere arbejder eksempelvis Sverige intensivt med at udvikle og understøtte brugen af
biopolymerer i den svenske tekstilindustri grundet deres store råvaregrundlag fra skovindustrien. [23]
Her er der bl.a. udviklet en teknologi til at erstatte bomuld med viskosefibre, kaldet CelluNova.

5.2.

Emballage

Bioplast i emballageindustrien udgør ca. 2,3 % af al plast anvendt på globalt plan i denne branche. I
nærværende arbejde er identificeret enkelte fyrtårne i Danmark inden for emballering af fødevarer,
hvor både Arla og Carlsberg som aftagere fra emballageindustrien udmærker sig ved at have konkrete
tiltag for at fremme brugen af biobaserede polymerer. Fødevarevirksomhederne har i dag stor fokus
på miljørigtige og bæredygtige produkter, hvor brugen af biobaseret emballage udgør en stærk mulighed for at brande sig på området. Dog er det generelle billede i emballagebranchen, at den består af
”followers” som det ses for tekstilbranchen, og det er aftagerne, der driver udviklingen, når der arbejdes med biobaserede emballager. Branchen peger specielt på, at prisen på eksempelvis biobaseret PE
og PET er afgørende for, at der i dag ikke anvendes større mængder biobaserede polymerer i emballageindustrien. Det må derfor forventes, at en reduktion i pris af den biobaserede polymer vil øge udbredelsen i branchen. Fra branchen peges der ikke på forventet øget omsætning og derigennem arbejdspladser i Danmark baseret på de konkrete tiltag undersøgt i nærværende arbejde. Yderligere er
der ikke identificeret patenter eller lignende, som understøtter en mulig dansk styrkeposition på området. Det vurderes derfor ikke, at der på nuværende tidspunkt findes mulige danske styrkepositioner
på området. Der peges på, at en mulighed for at opbygge danske styrkepositioner på området vil kræve radikale systemiske ændringer, eksempelvis øget CO2-afgift på fossilt baserede emballager.

5.3.

Fremstilling

Fremstilling af biopolymerer er et område, hvor der i dag findes en lang række tiltag både i Danmark
og internationalt. I nærværende arbejde er følgende danske virksomheder/virksomheder med afdeling
i Danmark blevet identificeret med tiltag, som potentielt kan udgøre eller være med til at skabe en
dansk styrkeposition:
• Haldor Topsoe (katalyse til fremstilling af PET-byggesten)
• Novozymes (enzymatisk nedbrydning af stivelsesprodukter som potentielt kan anvendes til råvarer i biopolymerproduktion)
• Dupont (bio-similar polymer)
• Pond (new-bio polymer)
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Teknologierne i de enkelte tiltag er på forskellige stadier fra udvikling til kommerciel produktion, men
fælles for teknologierne er, at de kræver yderligere modning for at sikre markedsindtrængning.
En del af de tiltag, der arbejdes på både nationalt og internationalt, anvender sukker som råstof til
polymerfremstilling. Her har Danmark i dag en infrastruktur, som kan understøtte sukkerproduktion
fra sukkerroer. Det bør dog overvejes, om man fra dansk side ønsker at satse på råstofproduktion til
førstegenerationsbiopolymerer, da dette råstof potentielt kunne anvendes til foder eller fødevarer.
Danmark har potentiale til at producere råstoffer til biopolymerer fra restressourcer som for eksempel
stivelsesprodukter, da der findes en række relevante ressourcer fra landbruget, som i dag brændes af,
dvs. eksisterende rest- og sidestrømme. Her kan den nuværende danske styrkeposition inden for enzymatiske processer, hvor eksempelvis stivelsesbaserede produkter kan nedbrydes enzymatisk og
herved fremstille råstoffer til biopolymerproduktion, udnyttes til at opbygge danske styrkepositioner
inden for fremstilling af råvarer til biopolymerproduktion.
Yderligere har Danmark et potentiale til at anvende bioforgasning til fremstilling af råstoffer, hvor mikrobielle processer omdanner organiske affaldsstrømme til biogas, som kan anvendes i polymerproduktion. I forbindelse med produktion af biogas dannes kultveilte (CO2), der ikke kan anvendes direkte
til produktion af biopolymerer. CO2’en kan dog sammen med brint (H2) omdannes til methan igennem
en proces kaldet methaniserng. Herved udnyttes CO2’en som en ressource til fremstilling af råvaren
methan, og den samlede mængde methan, der fremstilles fra bioforgasning, kan herigennem øges og
dermed sikre optimal udnyttelse af ressourcer. Skal råvaren methan ikke anvendes i Danmark, kan det
danske naturgassystem anvendes til at transportere biogassen til eksempelvis Tyskland. Ved at anvende bioforgasning til produktion af andengenerationsråstoffer kan affaldsprodukter som organisk affald, dybstrøelseshalm, gylle, mv. udgøre råvaren for bioethanol frem for sukker fra førstegenerationskilder.
I forhold til at udvikle og implementere nye teknologier er billedet i Danmark baseret på interviews
med både forskere og virksomheder, at det vil kræve støtte fra centralt hold, fx igennem forsknings- og
udviklingsaktiviteter, for at kommercialisere nye teknologier. Det er specielt en udfordring at flytte en
teknologi fra et koncept demonstreret på laboratoriebasis til implementering i industrien. Dette billede
ses også globalt, her eksemplificeret ved en undersøgelse af tiltag inden for sukkerkemi til produktion
af biopolymerer, som viser en kløft mellem TRL 5 og 8, se FIGUR 15.
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FIGUR 15. Oversigt over udviklingstrin for udvalgte platformsteknologier inden for sukkerkemi.[6]

5.4.

Genanvendelse

Danmark har en lang tradition for at genanvende ressourcer fra både industri og husstandsindsamlet
affald, og vi kan i dag håndtere genanvendelsen af en lang række polymerer i vores nuværende ressourcekredsløb. En udvikling som kan understøttes yderligere af tiltag både nationalt og internationalt
igennem eksempelvis den nye nationale affaldsplan med skærpede genanvendelseskrav, den nationale plasthandlingsplan og EU’s plasthandlingsplan, samt initiativer inden for cirkulær økonomi i Danmark og EU. Ydermere har Danmark også stor erfaring inden for bioforgasning, hvor man potentielt
kan genanvende bionedbrydelige polymerer. Danmark kan derfor besidde en styrkeposition inden for
genanvendelse af biobaserede polymerer. Dette er dog ikke belyst i nærværende arbejde i en grad,
som vil gøre det muligt at pege på konkrete indsatsområder for at realisere denne mulige danske styr-
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keposition, og det vil kræve en mere tilbundsgående kortlægning af området for at afgøre, om der
reelt er tale om en dansk styrkeposition.

5.5.

Biopolymerer eller ej - Hvad er det rigtige valg?

Der findes ikke et entydigt svar på, om man skal anvende biopolymerer eller ej og om man skal fokusere på bio-similar eller new-bio polymerer. Det rigtige valg for den enkelte virksomhed er afhængig af
den konkrete situation. Nedenfor præsenteres nogle overvejelser omkring brugen af biopolymerer.
Disse er ikke udtømmende og skal ses som forslag til overvejelser, der kan hjælpe med at træffe en
beslutning i forhold til, om brugen af biopolymerer er det rigtige valg i en konkret situation.
Kilder til råmaterialet
Det kan være relevant at overveje, om en biobaseret polymer stammer helt eller delvist fra en biobaseret kilde, da det kan give en markant mindre miljøgevinst, hvis det kun er dele af polymeren, som er
biobaseret. Det kan dog stadig være en fordel at anvende en delvis biobaseret polymer, hvis alternativet er en 100 % fossilt baseret polymer. Nogle bio-similar polymerer, fx nogle typer bio-PET, er kun
delvist biobaserede, hvorimod der i dette arbejde ikke er blevet undersøgt new-bio polymerer, som
delvist er fossilt baseret.
Valget i forhold til om råstoffet til biopolymeren skal stamme fra et første- eller andengenerationsråmateriale kan afhænge af flere faktorer. Er det kun muligt på kommercielt plan at fremstille biopolymeren fra en første generationskilde, som ellers ville være anvendt til foder eller fødevare, kan dette være
det rette valg for at hjælpe udviklingen på vej og sikre, at markedet fortsat efterspørger bæredygtige
materialer. Dog kan man med fordel anvende andengenerationsråvarer, som bl.a. kan stamme fra
reststrømme fra foder- og fødevareproduktion, hvis dette er muligt, da denne type ressourcestrøm
ikke vil være i direkte konkurrence med det at brødføde klodens befolkning.
Genanvendelighed:
Er der tale om en bio-similar polymer, kan den muligvis genanvendes i det nuværende ressourcesystem, fx hvis der er tale om en bio-PET eller bio-PE. I udgangspunktet bør en biopolymer, som kan
genanvendes i det nuværende ressourcesystem, indgå her, da dette vil bevare polymeren som et højværdimateriale i ressourcekredsløbet. Kan polymeren ikke genanvendes, kan det være en fordel, at
den er bionedbrydelig. Mange new-bio polymerer og nogle bio-similar polymerer vil ikke kunne genanvendes i det nuværende ressourcesystem, og her bør det overvejes, om man kan anvende en anden
polymer, som kan genanvendes, eller om det er sandsynligt, at det nuværende ressourcesystem
kommer til at kunne håndtere polymeren. Såfremt dette ikke er muligt, bør det overvejes, om man kan
arbejde med en bionedbrydelig polymer. Dette kan i nogle tilfælde også være en fordel og gøre den
bionedbrydelige biopolymer til det bedste valg sammenlignet med den genanvendelige biopolymer.
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Bionedbrydelighed:
At en polymer er bionedbrydelig kan være en fordel; det er dog vigtigt, at man undersøger under hvilke omstændigheder polymeren kan nedbrydes. At en polymer er bionedbrydelig betyder ikke nødvendigvis, at den nedbrydes let i naturen, og dette vil ikke nødvendigvis være den type nedbrydelighed,
som giver størst værdi i ressourcekredsløbet. Bionedbrydelighed under industrielle forhold vil sandsynligvis være den type nedbrydelighed, som vil give størst værdi i ressourcekredsløbet, men dette vil
kræve, at polymeren lever op til specifikke krav. Det bør derfor undersøges, efter hvilke standarder
polymerens bionedbrydelighed er undersøgt. I afsnit 2 er der anført nuværende standarder som bionedbrydeligheden af en polymer kan testes op i mod. Det kan være en fordel at anvende standarder
for at beskrive bionedbrydeligheden af en polymer, da ordet bionedbrydelig ikke anvendes entydigt i
dag.
Om det generelt er bedre at anvende en biopolymer, der er bionedbrydelig eller genbrugelig kan der
ikke gives et entydigt svar på, hvilket også afspejles i, hvordan de enkelte lande vælger at favorisere
bionedbrydelighed eller genanvendelighed eksempelvis igennem lovgivning. [24]
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6. Forkortelser
ABS
C2C
EVA
FSC
OEM
PA
PBAT
PBS
PBT
PCL
PE
PEF
PET
PHA
PLA
PP
PTT
PVC
TRL
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Acrylonitrile butadiene styrene
Cradle to cradle (vugge til vugge)
Ethylenevinyl acetate
Forest Stewardship Council
Original equipment manufacturer
Polyamide
Polybutylenadipat tereftalat
Polybutylene succinate
Polybutylene terephthalate
Polycaprolactone
Polyethylen
Polyethylen furanoat
Polyethylentereftalat
Polyhydroxylalkanoater
Polylaktidsyre
Polypropylen
Polytrimethylene terephthalate
Polyvinylchlorid
Technology Readiness Level
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8. Bilag 1 - Spørgeguide til fase 1
Hvilke typer produkter fører virksomheden (Markedssegment)?
Kortlægningen omhandler brugen af biopolymerer – hvad forstår du ved du det?
Bruger virksomheden biopolymerer i deres produkter i dag?
Hvis JA:
Hvilket typer produkter bruges biopolymeren i?
Hvilken biopolymer er der tale om?
Hvor stor en grad af produktet udgøres af biopolymeren?
Hvilken fossilt baserede polymere erstatter biopolymeren?
Er det er en merudgift i forbindelse med anvendelse af biopolymeren i produktion eller hjemkøb?
Er salgsprisen på produktet højere?
Hvis NEJ:
Er der forhindringer der afholder virksomheden fra at anvende biopolymerer?
Herunder: viden, pris, infrastruktur, tilgængelighed, produktudvikling, andet?
Kunne virksomheden være interesseret i at implementere biopolymerer i deres produkter og hvorfor?
Hvad kunne være en driver for at iværksætte implementeringen af biopolymerer i deres produkter?
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9. Bilag 2 - Spørgeguide til fase 2 til virksomheder
Hvad er jeres produkt?
Hvem er (potentielle) kunder?
Merpris ved bio-version? Hvad er konkurrenten?
Hvorfor har I satset på dette? Hvilket marked sigter I mod?
Hvad er målet for omsætning inden for 3, 5, 10 årig periode? Og hvad bygger I denne forventning på?
Eksporterer i produktet? Hvis ja, hvor stor en del af produktionen og til hvem? Hvis nej, forventer i at
komme til at eksportere inden for de kommende år?
Importerer I (rå)materiale til jeres produktion og producerer I i Danmark?
Hvilke barriere ser I som værende afgørende at overkomme for at kunne realisere potentialet af biobaserede polymere i jeres produkt og produktion?
Hvordan indgår produktet i CØ? Affaldssystem?
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10. Bilag 3 - Spørgeguide til fase 2 til forskning
Kendskab til forskningsgrupper i DK der forsker i biopolymere og bioplast?
Vedr. forskningen sig syntesen af monomerer eller nye plasttyper?
Hvilke fonde støtter disse forskningsaktiviteter?
Hvad er TRL på den forskning der foregår?
Hvilke industrielle partnere deltager i projekterne?
Bliver evt. udviklede teknologier patenteret?
Hvilken produktions skala er projekterne ført frem til, herunder pilot skala?
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11. Bilag 4 – De otte mest patenterende virksomheder i verden inden for biopolymerer
Hvis virksomhederne bag patenterne analyseres er der enkelte virksomheder i globalt, som for alvor
springer i øjnene. De fire førende selskaber er japanske:
• Toray Industries en multinational virksomhed hovedkvarter med udgangspunkt i Japan. Toray
industries fremstiller industrielle, kemiske produkter – herunder polymerer. Toray opfandt efter 2. verdenskrig sin egen version af Nylon – i konkurrence med Du Pont. Toray beskæftiger
omkring 45.000 medarbejdere15. Toray var verdens mest patenterende virksomhed inden for
biopolymerer fra 2003 til 2016 (med undtagelse af få år).
• Unitika16 arbejder med polymerer, avancerede materialer og fibre / tekstiler og har udgangspunkt i Japan. Virksomheden har rødder til 1889.
• Teijin17 er ligeledes japansk og blandt de meste patenterende virksomheder. Grundlagt i 1918
og hovedkvarter i Tokyo. Størstedelen af forretningen er materialer og primært salg til det japanske marked (55,6 % i 2017) – og mindre i Europa (8,1 %).
• Mitsui Chemicals Inc18 har over 13.000 medarbejdere og har hovedkvarter i Tokyo. Specialiserer sig i polymerer.
• Halliburton Energy Services19 er amerikansk med udgangspunkt i Texas og i olieindustrien.
• Mitsubishi Plastics20 har udgangspunkt i Japan, og har blandt andet polymerer baseret på majs
og soya.
• BASF21 er en globalt orienteret, tysk kemivirksomhed og Procter & Gamble22 er en amerikansk
virksomhed fra 1837 med en lang række forbrugerprodukter.

Torays website: https://www.toray.com/index.html
Unitikas website: https://www.unitika.co.jp/e/
17
Teijin website: https://www.teijin.com/
18
Mitsui Chemicals https://www.mitsuichem.com/index.htm
19
Halliburton https://www.halliburton.com/en-US/default.html
20
Mitsubishi Plastics (nu Chemicals): https://www.m-chemical.co.jp/en/index.html
21
BASF: https://www.basf.com/en.html
22
https://us.pg.com/
15
16
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FIGUR A. Top 8 - mest patenterende virksomheder.
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