
Materialinformation – Bärkassar i plast 

Polyeten – PE 

Detta är den vanligaste typen av plast. PE framställs när man i en katalysator 

polymeriserar Etengas. Då PE endast består av kolväten är en produkt baserad på PE 

lämplig att förbrännas i slutet av sin livscykel. 

LDPE – Låg densitet polyeten 

Detta är nyråvara och historiskt en vanlig råvara för plastbärkassar. Det som kännetecknar 

LDPE är att det är en seg plast med hög elasticitet och en densitet mellan 0.910–0.940 

g/cm3. En plastbärkasse i nyråvara är tillverkad av LDPE. 

HDPE – Hög densitet polyeten 

Detta är en nyråvara som är vanlig i tunnare påsar. HDPE har en högre densitet än LDPE 

970 kg/m3. Med en högre denistet sitter molkylerna tätare och på så vis ger det ett styvare 

material. Detta uppfattas av konsument som prassligt, därav smeknamnet prasselpåse. 

LDIR – Industrial recycled 

Detta är ett av ovan nämda material som vid produktion kasseras på grund av 

konstruktionsdefekter. Detta material kan då användas igen för tillverkning av ny film som 

sedan blir en bärkasse. LDIR är således inte en återvunnen produkt i ordets rätta 

bemärkelse. En fördel med LDIR är att slutprodukten får ett utseende som nästan liknar en 

produkt tillverkad av prima LDPE. 

PCR – Post consumer recycled 

Detta är ett återvunnet material i ordets rätta bemärkelse. I detta stängda kretslopp 

hämtas överbliven plastfilm ute på marknaden. Detta kan exempelvis vara krympfilm eller 

sträckfilm som använts för att lastsäkra pallar. Filmen tas till producentens egen 

återvinningsfabrik. I denna fabrik sorteras plastfraktioner i olika kvalitetsgrader. Därefter 

mals filmen ner, den tvättas med vatten som återvinns i processen, smälts ner och blir till 

ett nytt granulat. Detta granulat används sedan för att tillverka en ny film som sedan blir 

en bärkasse. En produkt baserad på PCR beräknas ge ett CO2 avtryck som är mer än 50% 

lägre än en påse i ny LD/HD under sin livscykel.


