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Våre verdier
Mennesker
Vi er modige og ekte, og opptatt av
samarbeid, mangfold, respekt
og utvikling
Merkevarer
Vi produserer merkevarer av høy
kvalitet, og satser på innovasjon og
solid håndverk
Moro
Vi jobber for arbeidsglede og
godt samvær
Miljø
Vi tar samfunnsansvar og har en
bærekraftig drift
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Emballasje
Vi jobber med å redusere vekt på
emballasje
Har de siste tre årene fjernet mange
tusen tonn plast og papp fra
produksjonen
Økt bruk av resirkulert plast, reduserer
unødvendig bruk av plast og designer
for gjenvinning
Hansa Borg har tatt initiativ til et
samarbeidsprosjekt med bryggeri- og
drikkevarebransjen for å se på mer
miljøvennlige løsninger til drikkebeger
på festival
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Festivalkrus i
resirkulerbar PET-plast
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Gjennom panting gjør
man noe smått som
bidrar til noe stort!

7

STORE MILJØGEVINSTER – NOEN TANKER!
Hva skal vurderes i ressurs og miljøsammenhengen.
Sirkulær økonomi uten å diskuterer ressurseffektivitet er meningsløst:
Hvor mye ressurser i form av materialforbruk, CO2, kWh eller andre faktorer vil forbrukes for å selge et gitt
volum av en vare eller tjeneste – i dette tilfellet antall liter med øl og mineralvann til feststemte
festivaldeltagere!
Målet må være å holde forbruket på lavest mulig nivå. Det finnes ikke nullutslippsløsninger!
Hva er engangsplast? – plast som brukes en gang før det destrueres (med eller uten energi!)
Hva er plast som brukes om igjen og om igjen? – ikke engangs!
Forskjellige gjevinningsformer, velge den som gir lavest forbruk.
Plast er et meget godt alternativ i de fleste sammenhenger, men skal ikke slippes ut i naturen – pant gir et
økonomisk insentiv til å lever tilbake kruset som er til låns!
Problemet er ikke plasten, men folks holdning til forsøpling – ref koronaturgåere!
En hovedproblemstilling med ombrukssystemer, alle opererer med for høyt tripptall!

Side 8

Nå vil («engangs») plast-drikkekrus for festivaler og tilsvarende
arrangementer hentes av Infinitum og fraktes til vårt resirkuleringsanlegg.
Plasten resirkuleres, og blir råstoff til produksjon av nye krus eller flasker.
Drikkekrusene har pant som betales når man kjøper et glass øl eller annen
drikke i barene på festivalområdet. Panten refunderes når kruset leveres inn
igjen i baren.

Side 9

STORE MILJØGEVINSTER
Østfoldforskning har beregnet miljøeffekten av å gjenvinne drikkevareemballasje i
PET-plast. Det er denne typen plast som blir benyttet i festivalkrusene.
• Analysene inkluderer miljøbelastning for produksjon av jomfruelig materiale,
resirkulering av innsamlet materiale, all transport og forbrenning av eventuelt
andelen som ikke samles inn.
• Dette inkluderer også panteautomat, som ikke vil bli brukt i festivalsystemet.
Det gjør vår analyse konservativ/«worst case»
• Analysen viser at resirkuleringskrus gir vesentlig lavere miljøbelastning enn
alternativene.

Miljøgevinstene vil variere med et par viktige faktorer:
• Andelen som blir levert tilbake (innsamlingsandel). Jo høyere andel, jo mer blir resirkulert.
Det som ikke samles inn antas kastet i restavfallet, og blir energigjenvunnet.
• Andel resirkulert råstoff i festivalkrusene. Jo høyere andel, jo høyere miljøgevinst (lavere
energiforbruk, lavere CO2 utslipp). En høy innsamlingsandel vil også forsvare en høy
andel resirkulert råstoff, ettersom det sikrer tilførsel av materiale som kan resirkuleres.
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KUN 5,2 GRAM CO2 PER KRUS
Basert på krusets størrelse og livsløpsanalysene fra Østfoldforskning får vi
følgende nøkkeltall:
Vekt for et 0,4 l festivalkrus i PET-plast
10,5 gram
Utslipp i gram CO2 per krus dersom:
Kruset inneholder 60 % resirkulert plast

17,2

Kruset inneholder 80 % resirkulert plast

9,1

Kruset inneholder 90 % resirkulert plast

5,2

Kruset inneholder 100 % resirkulert plast

1,9

Vi mener det er realistisk å få en innsamlingsgrad på 95 % på festivaler. Det er svært lite
«lekkasje» ut fra festivalområdet, ikke minst fordi krus som bruker ikke panter vil samles inn av
andre for å få utbetalt panten - ødelagte krus vil også utløse pant.
90 % resirkulert innhold er også godt oppnåelig og vanlig i dag. Innsamlingsgraden sørger for nok
råstoff til å forsvare dette. Scenariet med 5,2 g CO2 per krus er derfor mest realistisk.
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ULIKE SYSTEMER MED ULIKE VERDIKJEDER
Dersom alt materiale brukes i nye krus, får vi over 90 % resirkulert innhold og Infinitums
system gir utslipp på ca. 5,2 g CO2 per krus (for hver gang et krus brukes).

Bruk

Samles ikke
inn (svinn)

95 %
Samle inn
på festival

Transport
til festival

Transport til
selger / lager

5%

Kruset brukes én gang, men
materialet resirkuleres og blir
til nye krus.
Frakt til
Infinitum

> 93 % resirkulert (95 * 98)
Produsere
nye emballasje
Tap i
prosessen

98 %
2%

Resirkulere
plastmateriale
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ULIKE SYSTEMER MED ULIKE VERDIKJEDER
Vi ser her et alternativt system som er beskrevet av britiske Hope Solutions som har
beregnet et avtrykk på 32 g CO2 per krus for hver gang det brukes*
I vår beregning med HOPE sine tall og norsk energimiks har ombrukskrusene 22,5 g CO2 utslipp pr bruk, og ved 8
gangers bruk.
Bruk
Første gangs bruk:
Transport
til festival

5%
95 %

Kruset brukes først én gang, og det
kontrolleres og vaskes før det brukes
Igjen. Med svinn og utsortering går
hvert krus maks 7 – 10 turer.
Tilbake til
bruk

Krus med skader
eller for mye forurensning

Samle inn
på festival

Til lokalt
vaskeri

85 - 90 %
Resirkuleres

Samles ikke
inn (svinn)

Kontroll, vask,
klargjøring.

5 - 10 %
* Hope Solutions presentasjon, «reusable plactic cups», snitt på 8,5 turer.
Hope bygger på et scenario der krusene vaskes lokalt (på eller nær festivalen)

Side 13

ET SYSTEM MED OMBRUKS-KRUS I NORGE
VIL BENYTTE SENTRALISERT VASK
Basert på tall fra Hope Solutions med norsk energimiks ser vi på forskjellene. Med utgangspunkt
i et scenario der ombrukskruset går 8 turer. Ved 90 % resirkulert plast er utslippet kun 23 % fra
resirkulerbare krus i forhold til ombrukskrus. Infinitums tall er fra Østfoldforsknings rapport, som
inkluderer all transport fra hele Norge etc.:
Ombruk, 8 runder med vask og produksjon:

Infinitum, 8 lass med krus:

Ombruks-krus
Første gangs bruk:

Antall krus kg CO2
Produksjon vaskbare krus
158 000
26 544
Transport fra fabrikk til festival
158 000
700
Sum
27 244
Deretter, for hver tur:

Transport til vask
Vaskeprosessen
Transport fra vask
SUM
SUM første gang pluss turer:

158 000
158 000
158 000

70
34 Med norsk strømprod., HOPE 253
70
173,9
Antall turer vask (1. tur fra prod):
28 461
7,0

Dersom vi legger til grunn at kruset brukes 8 ganger, er fortsatt resirkulering-krus bedre:
med 90 % resirkulert innhold er CO2 avtrykket under halvparten enn for ombruk.
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INFINITUM HAR EN EKSISTERENDE OG
EFFEKTIV INFRASTRUKTUR
• Infinitum har eksisterende infrastruktur, med transportsystem,
mottaksanlegg og gjenvinning; for permanent bemanning og drift.
• Festivalglass kan representerer 1 % av PET volumet og vil absorberes i
eksisterende struktur.
• Produksjon av plastkrus kan foregå når det er gunstig, og evt. lagres til
sesongen (sommer).
• Materialet fra seneste festival/konsert vil få andre anvendelser i
mellomtiden.
• Det er ikke nødvendig å binde plastmateriale i verdikjeden. I snitt vil
materialet brukes 7,5 ganger pr år.
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Gjenvinning og pant av

1 kilo plast
sparer

16 kilo olje
Foto: Infinitum
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Takk for oppmerksomheten!
Kjell Olav A. Maldum | Infinitum
Stina Kildedal-Johannessen | Hansa Borg Bryggerier
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