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Østfoldforskning – nasjonalt 
forskningsinstitutt

Lokalisert i Fredrikstad og Forskningsparken Oslo - 
21 forskere (9 PhD)
Verdikjede- og kretsløpsperspektiv – Life Cycle 
Assessment (LCA) metodikk

• Miljødokumentasjon av produkter, prosesser, 
tjenester

• Nettverksbaserte innovasjonsprosesser
⇨ Miljøinnovasjon og strategisk utvikling -  

bedrifter og offentlig sektor

6 fagområder:

www.ostfoldforskning.no



Det er viktig å få bort tekstiler fra restavfallet

• Tekstiler har store miljøbelastninger

*Grøv analyse og rask sammenstilling for klesinnsamlingsdagen, 2015.

Type av 
miljø-kostnade
r

«Kostnader» for 1 kg 
tekstil *

kg CO2 19

Liter vann 4081

ml kjemikalier 981



Foto: Stella Wergeland 



Mengder tekstiler i restavfall, Norge

• For Norge oppgir forskjellige kilder tall fra 8,6-10 kg 
tekstiler i restavfallet per innbygger per år (e.g. Raadal et al. 2009, 
Miljøstatus Norge 2015, SSB for 2011) 

9kg per innbygger per år, 1/10/2015 var det 5 205 434 
personer bosatt i Norge (http://www.ssb.no/) ▬► 46 850 tonn 
tekstilavfall i restavfallet i året i Norge.

• For Fredrikstad viser plukkanalyse (Mepex 2015) 7,6 kg 
tekstiler pr. innbygger pr. år her, som tilsvarer ca 581 tonn 
tekstil i restavfall pr. år.

http://www.ssb.no/


Mengder tekstiler i restavfall – hvorfor så 
mye?

• Norske forbrukere kjøper mye tekstiler (klær og 
hjemmetekstiler). Import av «tekstiler og varer derav»: 23 
kg / innbygger i 2016 (SSB)

• 25-30% av det som kastes i restavfallet er mulig å 
ombruke eller gjenvinne (Palm et al., 2014)

➢ stort potensial for råvare som ikke bidrar til nevneverdig 
økning i miljøbelastninger, men kan bidra til 
verdiskapning. 

• Årsaken til liten innsamling er i hovedsak tilknyttet tillit og 
tilgjengelighet (Watson et al. 2014, Raadal et al. 2015). 



Nordisk LCA tekstilavfall
Noen funn:
• Ombruk i nordiske land, eller andre land i verden, gir klart den største 

miljøgevinst (sammenlignet med gjenvinning og energigjenvinning*).
• Gjenvinning av klær er stort sett nedvinning (down-cycling), men der 

det erstatter nye tekstiler er det mest verdifullt.

*even with substitution     
rates as low as 10%

 

http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A957517&dswid=-198



Nordic Commitment

• Link

https://docs.google.com/presentation/d/11Yq66vRnljGfB5HJ0G9zcsfnLFY6NQpzjaCOY2h4iOo/edit#slide=id.p3


UFF, Fretex, 
Myrörna og 
H&M har 
samarbeidet 
med Nordic 
Commitment 
prosjektet



Flere løsninger kommer på banen
• Fjell kommune har testet ut dette i 8 - 9 måneder (får 

tilsendt nye to-pose pakkene nå primo november)
• Røros - delte ut to-pose pakkene for en uke siden 

http://roros.kommune.no/nyheter/pilotprosjekt-roros-k
ommune-fretex-soker-single-sokker/ 

• BIR - skal teste ut to-pose pakkene i et begrenset 
område i sitt avfallssug i sentrum. Posene blir 
kraftigere slik at de skal tåle påkjenningen.

Det oppleves at å formidle at man tar 
alt av tekstiler betyr at folk leverer mer 
og mye av det er mulig å ombruke.

http://roros.kommune.no/nyheter/pilotprosjekt-roros-kommune-fretex-soker-single-sokker/
http://roros.kommune.no/nyheter/pilotprosjekt-roros-kommune-fretex-soker-single-sokker/


Kommunenes rolle for tekstiler?
• Kommuner er sentral i å legge til rette for best mulig avfallsheiraki 

for tekstiler
– Ombruk, Redesign, materialgjenvinning …

• Grunnlag for miljøkrav i anbudsprosesser?
– Kan man stille et krav som tillegges stor vekt, i stedet for mange som blir 

uviktig? 
– Ombruk og redesign grad er viktig. 
– Det er viktig å still kvalitetskrav for tjenesteleverandøren. Nordic 

Commitment sertifisering kan være nyttig for dette (men leverandøren kan 
velge formen dokumentasjonen skal ha – obs 3. parts gransking?)

• Det bør dokumenteres hvor tekstilene sendes og hvordan de 
behandles. Hvilke ombruks- og gjenvinningsgrader oppnås?



Kommuner er sentral for sirkulærøkonomi


