
Materialinformasjon – Bæreposer i plast 

Polyeten – PE 

Dette er den vanligste typen plast. PE lages når man polymeriserer etengass i en katalysator. Da PE kun består av 

hydrokarboner er et produkt basert på PE egnet for å forbrennes i slutten av sin livssyklus. 

LDPE – Lav densitet polyeten 

Dette er nyråvare og historisk en vanlig råvare for plastbæreposer. Det som kjennetegner LDPE er at det er en seig plast 

med høy elastisitet og en densitet mellom 0.910–0.940 g/cm3. En plastbærepose i nyråvare er produsert i LDPE. 

HDPE – Høy densitet polyeten 

Dette er en nyråvare som er vanlig i tynnere poser. HDPE har en høyere densitet enn LDPE 970 kg/m3. Med en høyere 

densitet sitter molekylene tettere og på den måten gir det et stivere materiale. Dette oppfattes av forbruker som raslete, 

derfor kallenavnet raslepose. 

LDIR – Industrial recycled 

Dette er ett av ovennevnte materialer som ved produksjon kasseres på grunn av produksjonsdefekter. Dette materialet 

kan da brukes igjen for produksjon av ny plastfilm som siden blir en bærepose. LDIR er således ikke et gjenvunnet 

produkt i ordets rette forstand. En fordel med LDIR er at sluttproduktet får et utseende som nesten ligner et produkt som 

er produsert i prima LDPE. 

PCR – Post consumer recycled 

Dette er et gjenvunnet materiale i ordets rette forstand. I dette lukkede kretsløpet hentes plastfilm som er til overs ute i 

markedet. Dette kan eksempelvis være krympefilm eller strekkfilm som har vært brukt til å lastesikre paller. Filmen tas til 

produsentens egen gjenvinningsfabrikk. I denne fabrikken sorteres plastfraksjoner i ulike kvalitetsgrader. Deretter males 

filmen ned, den vaskes med vann som gjenvinnes i prosessen, smeltes ned og blir til et nytt granulat. Dette granulatet 

brukes siden for å produsere en ny film som siden blir en bærepose. Et produkt basert på PCR beregnes å gi et CO2-

avtrykk som er mer enn 50% lavere enn en pose i ny LD/HD i løpet av sin livssyklus. 


