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Af og til kan en vision få brug for
et afgørende teknologisk løft
v/Lars Germann, Centerchef

Teknologisk Institut har strategien frem
til 2019 klar. Vi tror, at vi kan hjælpe
danske virksomheder med at opnå en
bedre konkurrenceevne. Vi vedgår, at
vi bekender os til teknologi og vi tror
på, at teknologien kan øge værdien af
dansk fremstillede produkter. Vi tror
også på, at “It’s all about innovation”,
for innovationen skaber resultater og
er et helt central omdrejningspunkt for
vores virke – sammen med de traditionelle ydelser, hvor vi tester og benchmarker industriens produkter, uddanner
og rådgiver.

Teknologisk Institut råder over topmoderne faciliteter, hvor flere end
1.000 medarbejdere årligt hjælper over
10.000 virksomheder med at løfte udviklingen. Uden at prale kan vi med god
ret hævde, at vores ekspertise bidrager
til løsninger, der af og til ændrer virksomheders verdensbillede – det gælder
også for Emballage og Transports
kunder.
Emballage og Transport har i de
seneste tre år fokuseret meget på emballagematerialerne og de muligheder
de giver for at tilpasse sig et verdensbillede, hvor stadigt mere avancerede
funktioner efterspørges for at mindske
madspild, tilpasse sig forbrugernes

stadigt større forventninger til bæredygtighed eller, at mad skal være nemt
og hurtigt, med en stadigt forøget
oplevelse af kvalitet.
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Industriel udnyttelse af nye materialers potentiale er således en strategisk styrkeposition for Teknologisk
Institut og for Emballage og Transport. I vores optik er materialer blevet
dagsordenssættende for industriens
vækstmuligheder. Afstanden fra universiteternes materialeforskning til
industriens umiddelbare anvendelse
heraf er ofte for stor og indbefatter
en række barrierer, som hindrer en
optimal udnyttelse af materialernes
fulde potentiale - hvilket især er gældende for mindre virksomheder med
begrænsede udviklingsressourcer. Vi
har set flere eksempler på, at fokus
på anvendelse af nye og innovative
materialer sætter danske virksomheder i stand til at konkurrere på
parametre som avanceret produktion
og produkter med intelligente egenskaber. Det er ikke nemt, for det
fordrer, at smart design sammentænkes med udnyttelse af materialernes potentiale på nye måder og at
smart design kan skaleres til industriel produktion. Men det kan bestemt
lade sig gøre.
Evnen til at udnytte de potentialer,
som nye emballagematerialer og
produktionsteknologier giver, vil være
en væsentlig faktor i danske emballageproducenters og fødevarevirksomheders konkurrencedygtighed.
Tilgængelig viden, kompetencer og
produktudviklingsrelevant infrastruktur er helt nødvendigt for opretholdelse af en dansk produktion og
produktionsarbejdspladser.
I USA har Obama-administrationen
iværksat ”materials genome initiative” med det formål at fordoble
hastigheden og reducere omkostningerne i forbindelse med at opfinde,
udvikle og anvende nye avancerede
materialer i industriel sammenhæng.
Tilsvarende er fokus i Europa-Kommissionen på avancerede materialers
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anvendelse udtrykt som ”key enabling technology” (KET) og ”future
and emerging technology flagship”
(FET-flagship).
Også dansk produktionsindustri
efterlyser anvendelige resultater på
materialeområdet. På tilsvarende vis
kalder Dansk Industri materialer for
den usynlige vækstfaktor. Specielt
områder som avancerede cellulosekompositter, additive manufacturing,
funktionelle overflader og skræddersyede, funktionelle emballageløsninger udgør potentielt store
vækstområder for dansk industri.
Industrien efterspørger også løsninger, der tilgodeser den cirkulære
ressourceudnyttelse - ikke mindst på
materialeområdet.
Emballage og Transport råder sammen
med det øvrige Teknologisk Institut over Danmarks mest udbyggede
materialelaboratorier, hvilket sætter os i stand til konstant at udvikle,
producere, karakterisere, validere og
dokumentere nye materialeløsninger
med relevans for industrien. Sammen med vores tætte kollegaer har vi
gennem de seneste fem år gennemført flere end 100 materialerelaterede FoU-projekter – de fleste med
international deltagelse - og med
vores mere end 3000 kunder sikrer vi,
at vores udviklingsstrategi er solidt
forankret i industriens reelle udfordringer.
Vi medgiver, at overstående kan
virke svært og uoverskueligt og hvor
finder man som en travl virksomhed
tid til at sætte sig ind i alle disse nye
muligheder? Det behøver ikke at være
så svært: Tag telefonen og ring til
Emballage og Transport. Så fortæller
vi gerne om netop dine muligheder,
og hvordan vi sammen kan udvikle,
samarbejde og give din vision et afgørende teknologisk løft.
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TEKNOLOGISK INSTITUT OG
PRODUKTION I DANMARK*
INVITERER TIL:
Open Lab Seminar
Bæredygtige
emballagematerialer
12. november 2015, kl. 10.00-17.00
Teknologisk Institut, Gregersensvej,
Indgang 6, Taastrup

*) ”Produktion i Danmark” er et fælles initiativ taget af de to GTS-institutter; Teknologisk Institut
og FORCE Technology. Initiativet tager afsæt i en Resultatkontrakt med Styrelsen for Forskning og
Innovation under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
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Open Lab seminar...
PROGRAM
9:30

Kaffe

10:00 Velkommen og Agenda, Lars Germann, Centerchef ved
Emballage & Transport og Søren Rahbek Østergaard,
Sektionsleder ved Emballagesektionen, DTI
10:15 Sustainable nanoscience for a sustainable future, Kostya Ostrikov,
Queensland University of Technology and CSIRO
11:00 New materials and technologies for the development of environmentally-friendly packaging, Laura Crowther-Alwyn and David Guérin,
Centre Technique du Papier
11:35 Væske- og gasbarrierecoatings til formstøbte celluloseflasker,
Steffen Sønderby, DTI
12:00 Sandwich og Netværk
13:00 Sustainble packaging solutions, paper and board packaging,
Peter Désilets, Pacoon AG
13:35 Atmospheric pressure plasma processing – perspectives in food
packaging applications, Yukihiro Kusano, DTU
14:00 Bæredygtig emballage til opvarmning af fødevarer i mikrobølgeovn,
Alexander Bardenshtein, DTI og Lars Lindvold, Stensborg A/S
14:35 Sustainable fibres for packaging materials, John Mark Lawther, DTI

Leder du efter bæredygtige
emballageløsninger til dine
produkter?
• Kom og mød eksperter
anerkendt inden for bæredygtige emballager og design. De vil tale om nye
udviklingstendenser,
produktionsteknologier og
applikationer.
• Få en guidet Lab Tour i
Teknologisk Instituts pilotproduktionsanlæg i Taastrup.
• Netværk med kolleger og
samarbejdspartnere fra
emballageindustrien.
Detaljer:
Tilmelding kan ske via
www.teknologisk.dk/k54098,
senest den 9. november.
Arrangementet er gratis.

15:05 Bæredygtig emballage til opretholdelse af kølekæden i forbindelse
med udbringning af fødevarer, Stanislav Landa og Karina KjeldgaardNielsen, DTI
15:30 Kaffe, Kage og Netværk
15:45 Lab Tour
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”Omnichannel” – nye
udfordringer i handel og
logistik
v/Finn Zoëga,
chefkonsulent,
eMBA, HD

Forskere, eksperter og branchefolk fra
dele af detailhandelen er ved at koge
over i begejstringen over de store
stigninger i nethandelen, som vi har
set de senere år. Ja, flere spår sågar
de fysiske butikkers snarlige død og
nogle mener, at alle dele af handelen
straks må indføre nethandel, hvis de
skal have en chance for at overleve i
fremtiden.
Denne udvikling, er da også til at få
øje på inden for visse dele af detailhandelen. Imidlertid er der visse
udfordringer, dels inden for dele af
det sortiment vi, som forbrugere
efterspørger, dels den fysiske håndtering af varerne og ikke mindst når
vi fortryder et køb.
En ting er sikkert en voldsom vækst
i transport må forudses, som følge
af den øgede e-handel, hvilket også
fremgår af den analyse, som Ernest &
Young (2015) fornyeligt har præsenteret ved ”Consumer Goods Forum”
i London i februar i år. Heri angives
tillige, at det forventes, at andelen af
salg fra fysiske butikker vil falde over
de næste fem år.
Leveringsoplevelsen afgørende for
kundeoplevelsen
Virksomhederne har de seneste
år fået tudet ørerne fulde af, at
det drejer sig om online synlighed
- dermed ikke sagt, at virksom-
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“Omnichannel”...

hederne ikke skal fortsætte det lange
seje træk med fortsat at tiltrække
kunderne til websitet – men leveringsoplevelsen, og dermed logistikken, har en afgørende betydning for
fastholdelsen af kunden og muligt
mersalg. Data fra Google Analytics
viser, at 50 % af kunderne tabes ved
check-out-flowet. Rådet går derfor
på ikke at bruge alle pengene på
søgemaskineoptimering, Adwords og
annoncering via de sociale medier.
Som e-handelsvirksomhed er man
jo lige vidt, hvis leveringsoplevelsen ødelægger den samlede kundeoplevelse, der desuden ofte vil
finde vej til eksempelvis trustpilot.
dk. Der er således behov for at se på
den samlede værdikæde, hvor kæden
naturligt skal tænkes helt ud til
slutbrugeren. Kunderne måler nemlig i højere grad webshoppen på ”the
last mile”, herunder også oplevelsen
med løsninger for eventuelt at kunne
returnere de modtagne varer dvs. returlogistikken. Det drejer sig således
om at designe et godt check-out flow,
hvor der i webshoppen anvendes ord
som kunderne faktisk forstår.
Individuelle løsninger til kræsne
kunder
Normen er endvidere i stigende grad,
at kunderne ikke skal behandles
ens! Det lyder umiddelbart ikke som
et solidarisk leveringsprincip. Men
på grund af trenden om alt magt til
forbrugerne skal alle kunder behandles forskelligt. Det er kunderne selv,
der bedst selv ved, hvordan de vil
behandles. Som e-handelsbutik skal
man ikke vælge transportører, der
siger vi kan alt, men i stedet vælge
transportører med forskelligartede og
komplementære services. I gennemsnit anvender danske virksomheder
– lige fra produktionsvirksomheder til
handelsvirksomheder 2,4 forskellige
transportører (EDISOFT 2014). Opgaven går ud på, at vælge den rigtige
kombination af transportløsninger:
privat, erhverv, egen bil etc.

afhenter varen på en opsamlingscentral. Således har fx webshoppen
billigegolfbolde.dk sparet 40.000 kr.
om måneden ved at tilbyde kunderne
mulighed for afhentning og samtidig
opnået en højere kundetilfredshed
med leveringen. Cykelpartner.dk er
et andet eksempel på en e-handelsvirksomhed, der har valgt droppointlevering, men med en kombination af
”Swipbox” og GLS. Det drejer sig om
at vælge flere, og de rigtige, leverandører/leveringsmuligheder.
Omni-channel en mulighed
Virksomheder må i dag have flere
salgs- og distributionskanaler ”Omnichannels”, dvs. Order from Anywhere,
Fulfill from Anywhere and Return
from Anywhere. Omni-channel er
brugen af en række forskellige kanaler i kundernes shopping-oplevelse,
inkluderende logistik, indkøb, bestilling mv.
Svaret er ikke en 100 % online-butik
eller en 100 % offline-butik. Fremtiden peger på, at vindere bliver
butikker, der kan kombinere de to
salgsformer, og hvor det er kunden,
der er udgangspunktet og ikke it-systemerne. Dermed sættes transport og
logistik i fokus, det bliver afgørende,
hvordan virksomhedens logistik
integreres i forhold til kombinationen
fysisk butik og e-handel. Det er
således relevant at overveje lagre, der
giver mulighed for levering og privat
afhentning inden for to timer. Derfor

skal lagerstatus kunne vises i real-tid.
Det skyldes, at kunderne og markedet
kræver differentiering og det er netop
på leveringen, at e-handelen for alvor
kan differentiere sig fra anden detailhandel, der kun har én leveringsoption, hvor webhandel i modsætning hertil har mulighed for at give
kunderne et overblik over leveringsmulighwederne, og på denne måde
ikke spilder kundernes tid. Måske er
”dag til dag” endda ikke godt nok.
Hvorfor udvides leveringsvinduet ikke
med levering samme dag, weekend
eller aften? Det er ikke utænkeligt, at
dette vil ske i de kommende år – det
drejer sig om at servicere kunder med
forskellige præferencer i forhold til
tid og penge. For den travle del af forbrugerne drejer det sig om bekvemmelighed, bekvemmelighed, bekvemmelighed og her udgør logistik for
størstedelen af e-handelsbutikkerne
en af de sværeste discipliner, eksempelvis opsætningen af en fleksibel
returnering.
Coop.dk er et godt eksempel på en
virksomhed, der igennem mange år
har udviklet sin løsning fra at være en
afhentningsløsning i butik med reservation af varen til at være en ”ægte”
e-handelsbutik med landsdækkende
distribution, eller som alternativ med
afhentning i nærliggende Coop-butik.

Den seneste udvikling tyder på, at
selvafhentning er den nye trend
dvs. droppoint-levering eller selvhenterprincippet, hvor kunden selv
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“Omnichannel”...

Matas er et andet eksempel på en
butikskæde, der har udviklet en
omnichannel strategi, hvor kæden
vil møde kunderne på deres præmisser i flere distributionskanaler ved at
tænke de fysiske butikker sammen
med Matas-webshoppen. Dette er
sket ved kontinuerligt at arbejde med
forbrugertests for hele tiden at gøre
kundeoplevelsen bedre. Matas har
herigennem opnået en højere konverteringsrate ved at tilbyde hele fem
leveringsmuligheder, herunder også
afhentning i butik.

parter - PostNord Danmark, System
Transport, Lomax og DI Transport - i
et projektforsalg som p.t. søger finansiering.
Målet for projektet er at udvikle
operationelle og bæredygtige transportløsninger, der også er økonomisk
optimale – hvor temaerne omhandler
strategier for ”Omnichannel”, styring
af returlogistikken, planlægning og
udvikling af transportløsninger, bæredygtighed, sporbarhed, og udvikling af
tekniske løsninger for plukke-, pakkeog forsendelsesmetoder.

Transporten og logistikken under
pres
Det stiller store krav til de fremtidige forsyningskæder, når kunderne
forventer at kunne browse, købe og
returnere varer gennem forskellige
kanaler på alle tider af døgnet. Mange
og mere fleksible salgskanaler, øget
kompleksitet i lager og distribution
samt kraftigt stigende mængder af
returgods betyder ikke blot økonomisk pres på forsyningskæden, men
også øget transport.
Kunden skal selv have mulighed for at
bestemme, hvor hurtigt man vil have
varerne leveret. Det betyder fx for
beklædning og fodtøj, at man i stedet
for at prøve tøj i butikken vil bestille
3 stk. online og returnere de 2.
Viden mangler – miljø- og bæredygtighed
På en række områder findes ikke den
nødvendige viden og erfaring i dag,
især den samfunds- og driftsmæssige
effekt af, at e-handelen er stigende,
og at vi som forbrugere vælger forskelligt og differentierede løsninger,
når vi handler varer på nettet eller i
butikkerne.
Problemstillingerne kan sammenfattes under temaet “miljø- og bæredygtighed” – og behovet ser ud til at
være at få udviklet logistikløsninger,
som tilgodeser forbrugernes behov
samtidig med, at udviklingen kan
ske på en miljørigtig og bæredygtig
facon. Disse udfordringer i logistikken
adresserer Transportens Innovationsnetværk (parterne Teknologisk Institut og DTU Transport) og en række

Medlemsinformation 5/2015

7

Optimer din kørsel, administration og online-booking med IT
Har du en mindre vognmandsforretning eller transportvirksomhed? Så kom og hør,
hvordan du kan bruge IT-løsninger til at optimere kørselsplanlægning, administration samt online salg eller markedsføring. Deltag gratis i en række arrangementer,
hvor du får vejledning til, hvilke overvejelser du skal gøre dig, så du vælger den
helt rigtige IT-løsning for din virksomhed.

v/Sanne Schibsbye,
projektleder

Gådigital.dk er navnet på den gratis landsdækkende kampagne, der
sætter fokus på digitalisering i bl.a.
mindre transportvirksomheder. Bag
kampagnen står Erhvervsstyrelsen
og en række erhvervsorganisationer.
Den skydes i gang d. 20. oktober med
gratis arrangementer og gådigital.dk
- en online portal med inspiration
og vejledning. Innovationscenter for
eBusiness (IBIZ-Center) har bidraget til
udviklingen af konceptet og deltager
på arrangementer i Høje Tåstrup, Ishøj
og Aalborg. Læs mere og tilmeld din
virksomhed på gådigital.dk.
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Styrk virksomhedens konkurrenceevne
IT-løsninger kan være med til at gøre
det lettere at styre det administrative arbejde i din virksomhed, og de
kan også hjælpe dig med at få sat din
kørsel i system, så du udnytter ressourcerne bedst muligt, og dermed
sparer tid og penge.
Vælger du at benytte online salg og
markedsføring, kan du opnå større
synlighed på nettet, og det betyder
flere kunder i kartoteket. Også de
sociale medier kan hjælpe din virk-

somhed, fordi der her er mulighed for
at gå i dialog med kunderne.
Det behøver ikke være svært at
komme i gang med at anvende nye
IT-løsninger, men nogle virksomheder
tøver, fordi de tror, at det både er dyrt
og besværligt. Men skal virksomheden
overleve i en tid med stor konkurrence, er det faktisk risikabelt at lade
være.
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Optimer din ....
Hvordan kommer du i gang?
Har du en vognmandsforretning eller transportvirksomhed med max.
50 ansatte? Så har du mulighed for
at deltage i et forløb, hvor du kan få
overblik over dine muligheder for at
høste gevinster ved IT-anvendelse og
få vejledning til at komme godt i gang
at med vælge den helt rigtige IT-løsning for din virksomhed.
Arrangementerne består af et inspirationsmøde og to sammenhængende
workshops. Det er muligt at tilmelde
sig et eller flere arrangementer og det
er altså ikke et krav at deltage i alle
arrangementer.
Arrangementerne er fordelt på tre
dage og løber af stablen over tre uger,
hvor du skal regne med sætte cirka
tre timer af til hvert arrangement. Vi
lover, at du bliver inspireret. Deltag på
følgende datoer:

Generel vejledning om IT og digitalisering
IBIZ-Center inspirerer og vejleder
virksomheder om digitale muligheder
og gevinster. Har du spørgsmål til
kampagnen eller vil du vide mere om
din virksomheds digitale potentiale, er
du velkommen til at kontakte Sanne
Schibsbye på sanne@ibiz-center.dk
eller 7220 1751. Du kan også finde
videocases, vejledninger, værktøjer
til afklaring af dit IT-behov og meget
mere på www.ibiz-center.dk

Høje Taastrup/Ishøj

•

2. november – Inspirationsmøde
(Høje Taastrup)

•

9. november og 16. november Workshop 1+2 (Ishøj)

Optimér forretningen med IT integration
En sammenlægning af alle IT-systemer til ét system betød store
besparelser og bedre overblik hos Thurah Transport A/S.

Aalborg

•
•

4. november – Inspirationsmøde
11. november + 18. november Workshop 1+2

Hvem står bag?
I forbindelse med Vækstplan for
Digitalisering i Danmark etablerede
Erhvervsstyrelsen i begyndelsen af
året et digitale partnerskaber for hhv.
Transport og for Detail- og engroshandel. Bag arrangementerne for danske transportvirksomheder står det
partnerskabet for transportområdet,
der består af Dansk Erhverv, Dansk
Transport & Logistik, Danske Busvognmænd, Danske Speditører, DI ITEK,
DI Transport, Fagligt Fælles Forbund,
IT-Branchen, International Transport
Danmark og Transport- og Bygningsministeriet.
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Mindre administration og bedre kundeservice
Takket være IT sker 98 % af faktureringen hos Per Damgård Transport ApS automatisk.
Øg salget med booking og markedsføring
Finanskrisen tvang Papuga A/S ud i digitalisering. Nu kommer 50 %
af ordrerne fra nettet.
Simpel IT gav bedre overblik og mindre administration
Et miljøregnskab gav en grøn profil og mange nye kunder. For at
mindske det administrative arbejde samarbejde Anders Bennedsen
med en IT-rådgiver.
Læs mere om virksomhedernes udbytte af IT her:
https://startvaekst.virk.dk/gaa-digital-transport
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Også i år var der en vis dominans af
fiberbaserede bidrag i konkurrencen,
men hvad kan man ellers forvente
af en nordisk konkurrence? Både
nye innovationer og variationer på
ældre var en del af bidragene. Juryen
blev konfronteret med alt fra nyskabende kartonemballage, nye poser
af polymere materialer til forskellige
typer af bægre. Selvfølgelig kan man
ikke sammenligne disse emballager
med hinanden, fordi de er så forskellige – hver emballage skal vurderes
for sig selv.
- Vi havde både industri- og forbrugeremballage til fødevarer, display og
transport og logistik til at bedømme,
og det var en interessant spændvidde,
siger Anders Engström fra Intressentforeningen Packforsk, der var formand
for dette års konkurrence.
- Måske var det årets to højdespringere dels en transportemballage, der
med meget små justeringer fik en
ekstra beskyttende funktion for en
fødevare eller den genlukkelige ehandelsemballage der var mest
spændende, men det er op til den
enkelte at vurdere, hvad man føler er
bedst blandt vinderne.
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Drøftelserne var som sædvanlig
mange og lange for juryen om bidragene til dette års ScanStar-konkurrence. Juryen samledes uden for
Stockholm i midten af september for
gennemgå de 28 modtagene bidrag.
Flere virksomheder havde indgivet
mere end ét bidrag til konkurrencen.
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Pressemeddelelse fra Intressentforeningen Packforsk redaktionelt bearbejdet
v/Betina Bihlet, Centersekretær
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I juryen sad foruden Anders Engström også Allan Dickner fra IKEA,
Ole-Kristian Vestbekken af Mills i
Norge, Lasse Lavrsen af Toms Gruppen
i Danmark, Bo Wallteg Nord Emballage Magazine i Sverige og Marie
Hiltunen fra Stora Enso i Finland.
SPA-observatør var Kari Bunes fra
Emballasjeforeningen i Norge, som afholder konkurrencen næste år. SPA er
sammenlægningen af emballageforeningerne i de nordiske lande.
Det skal tilføjes, at et af bidragene
til konkurrencen var indgivet af
Stora Enso og til vurderingen af dette
bidrag deltog Marie Hiltunen ikke.
Juryen var temmelig hård i sin vurdering af dette års bidrag. Ni af de
modtagne bidrag fik en ScanStar og
har således mulighed for at deltage i
WorldStar-konkurrencen.
Af de emballager, der valgte at deltage i WorldStar-konkurrencen fik
seks en WorldStarpris, heraf var to
danske - Clip-Lok Simpack Danmark
og RPC Superfos.

NG

–

Her er ScanStar 2015 vinderne - i
vilkårlig rækkefølge:

Clip-Lok SimPak
Virksomhed:
Clip-Lok SimPak,
Danmark
Blev belønnet med
en ScanStar for sin
nye, brugervenlige
løsning til tunge laster. Den smarte
løsning kan åbnes og lukkes uden
brug af værktøj, og det gør det
muligt let at skelne mellem forskellige materialer til efterfølgende
genanvendelse. Løsningen er genanvendelig og eliminerer behovet for
søm eller hæfteklammer. Desuden
kan kasserne opbevares plano
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Ruutu Packaging for Ittala
Virksomhed: Pyroll Oy, Finland
Blev belønnet med en ScanStar for et design,
der fremhæver det produkt, der er emballeret.
Det er en iøjnefaldende gaveindpakning med
materiale- og printkvalitet i overensstemmelse
med mærkets image. Formen giver mulighed for
forskellige muligheder for display.

Emballage til
gulvafløbet
Virksomhed:
Orapac, Finland
Belønnes med
en ScanStar i
erkendelse af
en ressourceeffektiv løsning med
fremragende display af produktet
og integration af relaterede oplysninger.

Nomad Takheis
Virksomhed: Peterson
Packaging AS, Norge
Jury tildeler denne emballage
en ScanStar for konstruktion af
ind-lægget, som
består af en del,
der effektivt
låser og beskytter produktet. Alle
dele af emballagekonstruktionen
er af det samme
materiale, hvilket
gør genvindingen

Safe Storage Corner
Virksomhed: Smurfit Kappa, Sverige
Denne Emballage får en ScanStar af juryen som
anerkendelse af en teknisk designændring af en
papkasse, hvor beskyttelsen er forstærket på
en meget enkel og omkostningseffektiv måde.
Den store fordel er, at løsningen reducerer produktskader og fødevarespild.
Løsningen kan anvendes til mange andre formål.

Tork Carry Box
Virksomhed:
DS Smith, Sverige
Tork Carry Box får
en ScanStar for sin
veldesignede konstruktion med en
velgennemtænkt løsning, der tager
hensyn til de daglige brugeres ergonomi. Særlig interessant er sammenfoldningen af kassen gennem
det nye greb i bunden af den. Let at
åbne, let at bære og let at genbruge.
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On the go Easy
Snacking
Virksomhed: RPC
Superfos, Danmark
Juryen tildeler denne
emballage en ScanStar
for et nyt, elegant,
firkantet design, der
opfylder kravene til
en emballage til “onthe-go”-markedet. En
komplet løsning, der virker. Låsefunktion er en ekstra fordel, der
gør det let at stable emballagen,
hvilket er pladsbesparende både på
hylderne og under transporten. Et
velafbalanceret design, hvor formen
kombinerer det bedste af runde og
firkantede alternativer. In Mould
Labelling giver en meget glat overflade, og det er nemt at få adgang
til skeen og indholdet. Det er en
komplet løsning.

Valio Eila Cream
Pudding
Virksomhed: RPC
Superfos a/s, Danmark
Juryen tildeler denne
emballage en ScanStar for en ny og
innovativ løsning. Det
er en emballage med
“merværdi”, der skaber
en ny måde at servere
indholdet på. Emballagen skaber
et samspil mellem forbrugeren
og brandet. Det er en funktionel
nytænkning og et skridt i retning
af større brugervenlighed. Hvordan
man serverer er tydeligt beskrevet
på emballagen. Resultatet er et
pænt arrangement på tallerkenen.

Postemballage med returmulighed
Virksomhed: Glomma Papp, Norge
Juryen tildeler denne emballage en ScanStar for en løsning på en af de største
udfordringer i e-handel, at bruge en
transportemballage, der også kan bruges
til returforsendelser. Denne løsning gør det muligt for kunden at plombere transportemballagen uden brug tape eller andre tætningsmaterialer.
Emballageintegriteten er meget høj i begge transportretninger.
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Emballageskolen
2015-16
v/Søren R. Østergaard,
sektionsleder Emballage

Teknologisk Institut har gennem 50
år tilbudt en grundlæggende skole i
faget at emballere. Emballageskolen
henvender sig til følgende grupper:
• Emballageansvarlige i alle emballageforbrugende virksomheder,
der ønsker at optimere deres
emballage
• Nyansatte i branchen, der hurtigst
muligt skal tilegne sig et branchekendskab
• Personer med branchekendskab,
der har brug for teoretisk viden bag
praktisk erfaring ved salgsfremstød
m.m.
Deltagerne kommer fra emballageforbrugende eller emballageproducerende
virksomheder, design- og reklamebranchen, fødevareindustrien, den
farmaceutiske industri, elektronikindustrien og fra transportbranchen o.a.
Mål for Emballageskolen
Emballageskolen tilsigter, at deltagerne efter gennemførelsen af skolen
har kendskab til følgende:
• Fremstillings- og konverterings
metoder for de væsentligste
emballagematerialer
• Fordele og ulemper ved de mest
almindelige emballagematerialer
med hensyn til forskellige an-		
vendelsesområder
• Metoder for systematisk konstruktion og dimensionering af emballager
• De variabler, som indvirker på den
totale pakkeproces
• Emballagens rolle i distributionsforløbet
• Hvordan man tester emballagens
evne til at modstå påvirkninger
under distribution og transport
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• Emballagens funktion i afsætningen
• Lovgivningskrav vedrørende emballage
• Aktiv og intelligent emballage
• Bæredygtighed
Indhold i Emballageskolen
Indholdet i Emballageskolen er undervisningsmateriale, 5 brevopgaver, 3
dages personlige kursusdage samt tre
praktiske opgaver, se nedenfor.
Undervisningsmateriale
• Lærebog (på engelsk)
• Noter
• Videosekvenser af et antal praktiske
situationer
• 5 breve med opgaver

Emballageskolens opgavebreve
Brevskolen består af i alt 5 opgavebreve. Hvert brev indeholder en række
opgaver, som deltageren skal løse.
Besvarelserne returneres til Teknologisk Institut, som retter opgaverne.
Deltageren kan under hele forløbet
søge råd og vejledning hos Teknologisk Instituts lærerkræfter.
Skolens 5 brevopgaver behandler følgende emner:
1. Pap og papir
Fremstillingsmetoder, genbrug, klassifikation af typer, test ift. transport
mv.
2. Plast
Plast og levnedsmidler, laminater,
tamper evidence, permeabilitet,
lystransmission mv.
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3. Emballageskonstruktion, lovgivning
og standarder
Lovgivningskrav, migration, EU’s Emballage og Emballageaffaldsdirektiv,
farligt gods, børnesikret emballage
mv.
4. Emballagen i varekæden - logistik og
salg
Moduler og systemer, paller, stregkoder, containere, minimering mv.
5. Test af emballager – fysiske og
markedsføringstest
Vibrationstest, faldtest, stabelstyrke,
fokusgrupper
Emballageskolen følger med tiden
Oprindelig var Emballageskolen 3x1
uges almindelig klasseundervisning med studiebesøg i producerende
virksomheder. Omkring hvert tiende
år er Emballageskolen blevet tilpasset forholdene. Sidste gang flyttede
vi med succes klasseundervisningen
over til en brevskole og kun 3x2 undervisningsdage. Erfaringen den sidste
årrække har vist os, at deltagerne
er blevet mere og mere individuelle.
Derfor har det været nødvendigt at
tilpasse Emballageskolen, således at
skolen kan gennemføres, når behovet
er der. Deltagerne har svært ved at
vente indtil der er samlet et helt undervisningshold.
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Vi kan nu tilbyde Emballageskolen,
så man starter straks efter, at man
har tilmeldt sig kurset. Undervisningen i hold er erstattet af individuel
undervisning, hvor deltageren har sin
personlige instruktør. Denne undervisningsform har mange fordele for
deltageren, som kan få undervisningen tilpasset individuelle behov både
i indhold og tidsplan. Kurset kan på
denne måde gennemføres på mellem
3-8 måneder. Selvfølgelig mangler
det sociale element med gode diskussioner mellem flere deltagere. På den
anden side kan deltageren heller ikke
”gemme” sig. Det bliver også muligt
at tilpasse cases og opgaver til egen
virksomheds behov. Derved bliver
kurset en hybrid mellem undervisning
og rådgivning.
Største problem i udviklingen af dette
nye kursus er, at det ikke er muligt at
gennemføre virksomhedsbesøg. I det
tidligere kursus besøgte en gruppe
deltagere 4-5 virksomheder indenfor
emballagefremstilling og -pakning.
Det gav et godt, men begrænset
indblik i fremstilling af emballage og
forskellige pakkeprocesser. Til erstatning af disse besøg er der udviklet et
bibliotek af videoklip, som viser disse
processer hjemme hos deltageren.
Man kommer til at mangle størrelse

og fabrikslarm. Det man får i stedet
for er indblik i mange, mange flere
pakkeprocesser end det er muligt at
vise ved fabriksbesøg.
Teknologisk Institut glæder sig til at
undervise mange nye ansatte i emballagebranchen og vi er sikre på, at
Emballageskolen på denne måde giver
deltagerne et endnu bedre grundlag
for at blive professionelle emballagespecialister.
Diplom og titel
Når deltageren har gennemført de 3
kursusdage samt løst de 5 breve og de
3 praktiske opgaver på tilfredsstillende vis, udleveres diplom og deltageren
kan titulere sig som emballageteknolog.
Dansk: Emballageteknolog.DK (Emb.
tek.DK)
Engelsk: Packaging Technologist, DK
(Pack., Tech., DK)
Pris
Prisen for deltagelse på Emballageskolen er kr. 37.500.
Medlemmer af Emballage og Transport
kan deltage for kr. 32.800
Hertil kommer moms i henhold til
gældende regler.
Tilmelding
www.teknologisk.dk/k54011
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Er en certificeringsordning
vejen til at få godstransporten
ud af byerne i myldretiden?
v/Finn Zoëga,
chefkonsulent,
eMBA, HD

Omfanget af CO2-udledning sammenholdt med fremkommelighed i
forbindelse med distribution af gods
og trafik i bykernerne har fostret en
række ideer om, hvad man kan gøre
ved dette for at sikre større økonomisk og miljømæssig bæredygtighed
og sikre, at trafikken ikke går helt
i stå og unødigt mange ressourcer
spildes.
Transportministeriet udgav i efteråret
2010 publikationen ”Effektiv godstransport i byerne”, som adresserer
en række af de problemstillinger, der
er forbundet med at sikre en mere
effektiv og miljørigtig distribution i
og til byerne. Det typiske billede for
en række byer er, at vejnettet ofte
er fyldt rigtigt godt op med distributionsbiler og varevogne mellem kl.
9–11, hvor det er muligt at få bragt
varer ind til butikker og virksomheder. Dette har bl.a. affødt ideen
om at udnytte ydertimerne uden for
myldretiden til denne form for distribution i større udstrækning.
I regi af Center for Grøn Transport
under Trafikstyrelsen har der i perioden 2009 – 2013 været gennemført
to projekter – henholdsvis projekt
24T og DYT – Distribution i Ydertimerne, som har haft til hensigt at få
afprøvet forskellige løsninger til effektivisering af distributionsarbejdet,
nedbringe CO2-udledningen og øge
fremkommeligheden i byområderne.
De gennemførte forsøgsprojekter
i 24T og DYT har vist, at der er et
betydeligt effektiviseringspotentiale
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(økonomi og miljø) ved indførelse af
innovative distributionsformer samtidigt med, at leveringsperformance kan
forbedres.
Det har imidlertid også været en
kritisk forudsætning, at der systematisk arbejdes for at gennemføre
distributionsopgaver med fokus på
at minimere generne for naboer til
butikker, herunder især støj. Særligt
er der behov for at kunne reducere
støjbelastningen for naboer til dagligvarebutikkerne. Undervejs i de to projekter er der gjort en række erfaringer
med, hvor meget støjkravene betyder
for virksomhedernes muligheder for
at distribuere varer. Dette har affødt,
at Trafikstyrelsen og Miljøstyrelsen
sammen med DYT-projektet og 24Tprojektet besluttede at igangsætte
et projekt, der skal lette virksomhedernes muligheder for at distribuere
varer i ydertimerne uden at komme i
konflikt med de gældende støjregler.
Resultatet foreligger i form af
Miljøstyrelsens rapport ”Støjsvag
varelevering til butikker” - Metoder
og beregningsmodellen RUMLE Miljøprojekt nr. 1596, 2014.
Men er dette tilstrækkeligt for at
virksomheder og kommunerne kan se
mulig-hederne for at mere godstransport flyttes til ydertimerne?
Certificeringsordning for leverancer i
ydertimerne?
Støj vil fortsat være en væsentlig
udfordring for at levere i ydertimerne.
Men det er også en konklusion fra de
tidligere projekter, at der er behov for
virkemidler, som kan skabe et incitament for virksomhederne til at øge
indsatsen mod nye distributionsformer, og for udvikling og implementering af teknologier, som gør levering i
ydertimerne mulig.

I Holland er der fx indført en certificering-/godkendelsesordning for
natlevering - den såkaldte PIEKCertificering. Indførelse af lignende
ordninger i Danmark kan være et
middel. Som det er i dag – indebærer
den eksisterende praksis stor risiko
for, at en evt. investering eller tiltag
fra en virksomhed kan vise sig at
være forgæves. Det er bl.a. sket, at
forsøgsprojekter er blevet stoppet,
fordi andre transportvirksomheder
begyndte at levere i ydertimerne uden
de nødvendige tiltag, hvilket skævvrider indsatsen. En certificerings-/
godkendelsesordning vil kunne skabe
sikkerhed for virksomhederne, at de
overholder støjgrænserne, og samtidig
skaber et marked for støjsvagt udstyr.
Derfor kunne et udviklingsprojekt
være vejen til at finde en løsning på
denne udfordring.
Som det væsentligste resultat i
denne henseende gælder dog reduktion af støj ved et antal konkrete
leverancesteder, der i dag betegnes
af såkaldte “miljøbutikker”, og som
derfor som målsætning kan tages
ud af denne kategori. Dette skal ske
gennem udvikling og indførelse af
støjsvage løsninger med lastbiler,
hjælpematerialer og uddannelsesprogrammer.
Derudover kan forventes en række
afledte resultater og fordele ved at
distribuere gods i ydertimerne i byer
og bycentre fx
• Mindre trængsel på vejene – en
distributionsrute ville tage kortere
tid
• Reduktion i det tidstab vare- og
lastbiler påfører andre trafikanter
• Mindre trængsel betyder også mindre tomgang, mere glidende
kørsel og reduktion af omvejskørsel og dermed mindre energiforbrug og CO2 udledning. Desuden
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Er en certificering...

betyder det mindre energiforbrug,
at der potentielt åbnes for
anvendelse af andre køretøjstyper
på el, hybrid og gas/biogas.
For at udvikle en certificerings-/
godkendelsesordning skal der derfor
gennemføres konkrete beregninger
med den af Miljøstyrelsen udviklede
model ”RUMLE” på specifikke leveringsadresser inkluderende alle
teknologiske udviklingstiltag før og
efter forsøgenes igangsætning, som
efterfølgende kan opregnes til et
samlet støjniveau for den enkelte leveringssituation og leveringssted.
Ved at gennemføre disse specifikke
beregninger i en større række tilfælde vil det være muligt at afdække
ligheder og forskelle i effekter, og
derigennem benchmarke resultaterne
med henblik på at opnå størst mulig
viden samt indsigt i hvor de specifikke
tiltag, der virker med henblik på vurdering af en samlet certificeringsordning generelt og specifikt.

Lagerstyring og
disponering
9. -10. november 2015
Er din virksomhed robust overfor
uforudsete hændelser?
Opleves for mange restordrer, utilfredsstillende leveringssikkerhed og
store lagre, medfører det store omkostninger. Restordrer koster ekstra
håndtering, papirarbejde og transport. Utilfredsstillende leveringssikkerhed koster i sidste ende kunder.
Store lagre øger ikke nødvendigvis
leveringssikkerheden, men øger med
sikkerhed spild, ukurans, pladsbehov
og den bundne kapital, der kunne
være investeret i produktivitet og
salg.
Målet med kurset er, at deltagerne
får metoder og værktøjer til at gøre
lagerstyringen effektiv - dvs øge
leveringssikkerheden samtidig med
at omkostningerne sænkes.

Deltagerprofil
Primært ledere og medarbejdere der
beskæftiger sig med lager og indkøb
Udbytte
• Indsigt og øvelse i at vurdere
disponering i et logistikperspektiv
- Hvilke varer skal være på lager?
- Hvornår skal en ordre placeres?
- Hvor meget skal bestilles?
• Metode til at få overblik over
lageret og dets mange varenumre
• Viden om, hvordan du udvikler og
optimerer lageret
Praktiske oplysninger
Sted:
Kurset afholdes hos Teknologisk Institut i Taastrup

Indhold
• Indkøbsdisponering
• Lagerstørrelser, omkostninger,
omsætningshastigheder, mankoer
og efterspørgsel
• ABC-analyse
• Sikkerhedslager og serviceniveau
• Økonomi og nøgletal
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Kursusledere:
Peter Dam, seniorkonsulent

Yderligere information og tilmelding
På www.teknologisk.dk/k43009
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Kursus

Introduktion
til Emballagedirektivet
3. november 2015
Kursets formål er at give deltagerne
en introduktion til de vidtgående
krav, som emballagedirektivet stiller.
Kurset vil endvidere give enkelte
guidelines til, hvordan direktivets
krav kan opfyldes, så de samtidig
giver den enkelte virksomhed en
konkurrencefordel. Gevinster ved indførsel af direktivets krav er bl.a.:
Optimeret emballage - tættere
kontakt til kunder og leverandører
- større opmærksomhed på slutkundernes krav - større kendskab
til logistikkædens sammensætning
- forbedret kendskab til centrale krav
til produktets fysiske og funktionelle
egenskaber.
Indhold
Kurset vil gennemgå følgende områder:
• Hvad siger loven? Gennemgang af
direktivets opbygning.
• Hvem er ansvarlig for, at direktivet
overholdes? Den markedsførende
virksomhed er underlagt disse
krav.
• Hvilken indflydelse har direktivet
på forsyningskæden?
• Hvordan kan direktivet indarbejdes
i virksomheden?
• Direktivet som effektiviseringsmulighed.
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Kurset vil endvidere give enkelte
guidelines til, hvordan direktivets
krav kan opfyldes samt et forbedret
kendskab til centrale krav til produktets fysiske og funktionelle egenskaber.
Udbytte
• kendskab til de vidtgående krav,
som stilles gennem emballagedirektivets krav
• kendskab til, hvordan kravene kan
opfyldes - det kan give din virksomhed en konkurrencefordel
Bemærkninger
Den danske lovgivning er fastlagt
i Bekendtgørelse nr. 1049 af 10.
november 2011 om visse krav til
emballager. Her siges det, at dokumentation skal kunne udleveres til
Miljøstyrelsen i op til fem år, efter
at et produkt er taget af markedet,
samt at strafferammen for forsætlige
overtrædelser er fængsel i op til to
år.

Yderligere information og tilmelding
På www.teknologisk.dk/k54009
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Værktøjer til logistikstyring
4. -5. november 2015
Kurset behandler forsynings-, produktions- og distributionssystemernes
opbygning og styring.
Ud over dette vil logistikomkostningerne blive diskuteret og behandlet
ud fra en overordnet økonomimodel,
så det tydeliggøres, hvad de dækker,
samt hvor de bliver genereret.
Endelig vil både den strategiske og
organisatoriske betydning blive belyst,
så deltagerne ved, hvilke fordele og
ulemper der er forbundet med forskellige organisationsformer og strategiske planer.
Herved gives konkrete redskaber, som
kan reducere logistikomkostningerne,
samt forbedre kundetilfredsheden.
På kurset kommer vi bl.a. ind på følgende:
•
•
•

Logistiklayout
Systemtankegangen
Aktuelle koncepter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logistik- og totalomkostninger
Stamdatas betydning for effektiviteten i logistikken
Model for måling af logistikkens
effektivitet
Logistikken i økonomisk og organisatorisk sammenhæng
Grundlæggende logistikbegreber
Værktøjer til måling af distributionens kvalitet og effektivitet
Indkøb – lager, værktøjer
Markedsorienteret logistik
Supply Chain Management
Kvalitetsstyring, transportkvalitet

Udbytte
Kursisten får et indblik i den overordnede referenceramme med vægt
på helheden i styringen af virksomhedens logistik. Herudover fås metoder og værktøjer til at analysere og
effektivisere virksomhedens vareflow.

Undervisningen foregår som en
kombination af korte foredrag og
indlæg samt øvelser i brug af de
gennemgåede værktøjer.
Som afslutning løses en stor gruppeopgave med et praktisk tilsnit,
således at færdigheder i brugen af alle
værktøjer gennemprøves.

Yderligere information og tilmelding
På www.teknologisk.dk/k54005
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Kursus

Periodisk prøvning og eftersyn
af IBC’s til farligt gods
11. - 12. november 2015
Dette kursus giver kursisten tilstrækkelig viden om, hvad der er farligt
gods, og hvad der skal afprøves og
undersøges ved periodisk prøvning og
eftersyn af IBC’s, således at kursisten
bliver i stand til selv at udføre periodisk prøvning og eftersyn af IBC's.
Som en del af kurset skal der afholdes
individuelle (eller i grupper) praktiske
øvelser, der omfatter tæthedsprøvning, gennemgang af periodisk prøvning og eftersyn af IBC's efter tjekliste/
kontroljournal.
Kurset i periodisk prøvning og eftersyn af IBC's er et kompetencegivende
kursus, der giver mulighed for at opnå
bevis til at kunne foretage periodisk
prøvning og eftersyn af IBC's.

Indhold
Kurset gennemgår internationale
regler for transport af farligt gods,
klassificering, mærkning, IBC's typer,
typeprøvning og -godkendelse samt
eftersyn.
Efter kurset har du fået
• Kendskab til kravene til IBC's i
de tre transportkonventioner for
henholdsvis sø-, bane- og landevejstransport af farligt gods
• Praktiske øvelser
• Kendskab til typeprøvning og
typegodkendelse af IBC's
• Kendskab til opbygning af tjekliste
og kontroljournal

Yderligere information og tilmelding
På www.teknologisk.dk/k54017
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Kort
nyt
PET genanvendelse når rekord på
57%
66 milliarder 1,5 liters PET-flasker
blev indsamlet og genanvendt i
2014 - svarende til 57% af flasker
og beholdere, der blev markedsført,
annoncerede industriorganisationen
Petcore Europe i september måned.
PET indsamling og genbrug fortsætter med at stige, og PET er det mest
genvundne plastmateriale i Europa.
“Men vi kan gøre det endnu bedre,
og bidrage aktivt til den europæiske
cirkulære økonomi” sagde Petcore
Europes administrerende direktør
Patrick Peuch.
“Selvom indsamlingsprocenten er
steget med 1,3% i forhold til tallene
fra 2013, illustrerer den behovet for
en tosidet tilgang,” sagde Peuch.
“På den ene side, har vores industri
arbejdet sammen om at tilpasse
processerne for indsamling til at
levere øgede mål for genanvendelse.
På den anden side har forbrugerne
været mere engagerede. Nøglen er
er at øge forbrugernes bevidsthed
om betydningen af deres egen rolle i
processen for indsamling og værdien
af genbrug, især i forbindelse med
Europa-Kommissionens Cirkulære
økonomitilgang”
Indsamlingsprocenterne varierer
betydeligt i hele Europa, og flere
medlemsstater overstiger den
gennemsnitlige indsamlingsprocent
på 57%, mens mange andre stadig
halter bagefter, og meget mere kan,
og bør gøres.
Kilde: www.eupackaginglaw.com, 22. september
2015

EU skal bibringe livscyklustilgang
til emballage i ny CEP, siger EUROPEN
Emballage skal betragtes fra et
fuldt livscyklus perspektiv, sagde
industrien, og bekendtgjorde fælles
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anbefalinger til en ny cirkulær
økonomipakke (CEP), som forventes
forslået fra Europa-Kommissionen
ved udgangen af året.
Den Europæiske Organisation for
emballage og Miljø (EUROPEN) og
28 andre foreninger * herunder
PlasticsEurope, som repræsenterer
en lang række brancher og sektorer, opfordrer til en langsigtet
strategisk EU-rammepolitik, der
muliggør og fremmer bæredygtig
ressourceudnyttelse fra et fuldt
livscyklusperspektiv, tilskynder
stordriftsfordele og tager hensyn til
værdikæder på alle niveauer, hver
med deres forskellige funktionelle
behov, udbud og efterspørgsel.
“Vi opfordrer EU til at sikre, at en
fuld livscyklustilgang til emballage og at princippet for det indre
marked er fast forankret i fremtidige EU-foranstaltninger, som det
er i dag, i direktivet om emballage
og emballageaffald (PPWD), “ siger
Martin Reynolds formand for EUROPEN.
Industriorganisationen PlasticsEurope har udsendt en erklæring,
hvor de også byder anbefalingerne
velkommen. “De fælles anbefalinger,
er et klart signal om, at forskellige
brancher er forpligtet til at bevæge
sig i retning af et mere ressourceeffektivt Europa. Samtidig bidrager vi
til innovation, jobskabelse og vækst
i Europa, “siger Karl-H. Foerster,
administrerende direktør for PlasticsEurope.
“En langsigtet strategi skal gå
endnu videre, med juridisk bindende restriktioner for deponering, ikke bare af emballage, men på
deponering af alt genanvendeligt
og andet affald som kan genvindes
fra forbrugerne. Kun dette vil give
den lovmæssige retssikkerhed for
de nødvendige investeringer i affaldshåndteringsinfrastrukturen, “
fortsatte Foerster.
De fælles anbefalinger fra industrien udstedt den 21. september
opfordrer EU til at sikre, at den
cirkulære økonomi pakke:
• Indeholder beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer den frie bevæge-

lighed for emballage og emballerede
varer i EU’s indre marked;
• Sikrer fuld gennemførelse og
håndhævelse af eksisterende
EU-lovgivning; især affaldsrammedirektivet og emballage og
emballageaffaldsdirektivet
(PPWD);
• Styrker EU’s retslige rammer for
EPJ for brugt emballage herunder en klar definition,
bindende EU-minimums krav til
ydeevne og udarbejdelse af
vejledning;
• Etablerer en solid, sammenlignelig og harmoniseret beregningsmetode til emballeringsgenvindingsrater, der mulig at
implementer for alle emballagematerialer;
• Opstiller realistiske og opnåelige
genanvendelsesmål for emballage, baseret på kendte basislinjer, de forskellige emballageinfrastrukturer og implementeringskapaciteten i de 28
medlemslande; og
• Omdirigerer emballage fra deponering til fordel for genanvendelse og / eller energiudvinding.
For mere information: De fulde
anbefalinger kan findes på følgende link http://www.europenpackaging.eu/component/news/
news/91-packaging-value-chainindustries-launch-joint-recommendations-for-a-resource-efficientcircular-economy.html
Kilde: www.eupackaginglaw.com, 22. september
2015

Coca-Cola forsvarer sin depositumpolitik
Coca-Cola kæmper ikke mod pantordninger, det er snarere forbrugere, der er ved at miste interesse i
returflasker. Det er budskabet fra
Coca-Colas Sustainability Direktør,
Ulrike Shapiro, der anfægter en
nylig påstand fra den belgiske miljøforkæmper Buurman.
I en debatartikel, afviste Shapiro,
Rob Buurmans påstand om, at CocaCola, på trods af at genopfyldelige
flasker er vejen frem for at nå frem
til en cirkulær økonomi, ”kæmper
mod indførelsen af depositumordninger for drikkebeholdere i Belgien
fortsættes næste side
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Kort nyt...
og Skotland” og “ aktivt undergraver sådanne ordninger i lande, hvor
de allerede er fuldt operationelle,
og hvor de spiller en vigtig rolle i
forebyggelsen af affald og opnåelse
af et højt niveau af genbrug og
genanvendelse.”
Shapiro insisterede på, at CocaCola “arbejder succesfuldt med
genbrugsemballagesystemer i alle
lande, hvor de opererer, herunder
pantordninger,” men henviser til
nogle negative aspekter ved pantsystemet.
“Når drikkevareemballage på grund
af pantordninger fjernes fra husstandens indsamling af affald,
mangler den bredere genbrugsudfordring, da det bliver mindre
rentabelt at indsamle og genanvende andre emballager benyttet i
husstanden.
“Genbrugssystemer, der dækker alle
genanvendelige emballager anvendt
i husstanden er bekvemmelige for
forbrugeren, giver økonomisk mening og kan opnå lignende genanvendelsesresultater, hvis de forvaltes
godt via et stærkt regelsæt.”
I et debatindlæg kritiserede Buurman Coca-Cola for at udfase deres
genopfyldelige 0,5 og 1,5 liters
plastikflasker i Tyskland og 1 liters
genopfyldelige glasflasker i Belgien.
Shapiro erkendte, at hendes virksomheds beslutning om at sætte en
stopper for to af sine syv størrelser af genopfyldelige PET-flasker
i Tyskland “have forårsaget megen
furore blandt nogle cirkulær økonomi fans”.
“Men lad os se på kendsgerningerne,” sagde hun. “Coca-Colas
andel af genopfyldelige flasker i
Tyskland udgør stadig 56% af den
samlede solgte mængde, mens det
gennemsnitlige tyske marked for
genopfyldelige flasker er faldet til
omkring 27%, og vores konkurrenters gennemsnitlige anvendelse af
genopfyldelige flasker er nede på
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omkring 17 til 18%. Disse tal viser,
at markedet allerede er flyttet væk
fra genopfyldelige flasker.
“Der er mange grunde til dette:
omkostninger, forbrugernes præferencer, logistik og detailhandelens
struktur,” fortsatte Shapiro. “CocaCola Tyskland tilpasser sig bare det
ændrede miljø.

Kilde: www.eupackaginglaw.com, 7. september 2015

Madspildet i Danmark er på fem år
faldet med 25%
En nylig rapport fra den danske
regering viste, at madspild er faldet
25% i Danmark i de sidste fem år. En
af grundene til denne succes, siges
at være Stop Spild Af Mad bevægelsen, som blev sat i gang i 2008 af
Selina Juul.
Som et resultat af Stop Spild Af
Mad-kampagnen, er danskerne i
stigende grad villige til at købe og
forbruge fødevarer som fx mejeriprodukter, der har overskredet
”mindst holdbar til” datoen og det
har medvirket til at gøre danskerne,
verdensmestre i kampen mod madspild.
“Vi går efter forbrugerne. Hvis vi
har brug for at afslutte den globale
madspildsskandale, er vi nødt til at
starte med os selv. Stop madspild
er et meget positiv scenarie - du
kan spare tid, penge, og samtidig
hjælpe miljøet. Vi kan endda påvirke
industrien til at sælge ”grimme”
produkter som krumme agurker og
andet frugt og grønt, der ikke lever
op til normal standard. Fordi vi, som
forbrugere kan stille disse krav, har
vi en utrolig magt,” siger Selina Juul
på sin hjemmeside.
Fokus på forbrugerne var en effektiv strategi, da forbrugere er
ansvarlige for 36% af Danmarks
madspild i forhold til detailhandlen
(23%), fødevarer producenter (19%)
og de primære producenter (14%)
(Tal fra Miljø og Fødevareministeriet).

Nu, fordi det er blevet en trend ikke
at spilde mad, er virksomhederne,
fødevareproducenterne og detailhandlen også begyndt at arbejde
for mindre madspild. Sammenlignet med andre lande, er Danmark,
i øjeblikket, det land, der har de
fleste supermarkeder, der gør noget
for at reducere madspild.
Dansk Supermarked og Coop, landets største detailhandlere, gør en
enorm indsats for at markedsføre
fødevarer, der er tæt på udløbsdatoen, og salgstallene viser, at den
strategi virker. Dansk Supermarked
bruger ny teknologi til at overvåge,
hvilke fødevarer de spilder mest, og
bestiller så mindre af det. Supermarkedet har også dedikeret mere
plads til at sælge ældre brød med
rabat, hvilket har skåret spildet
med 60%.
En ny butik kaldet WeFood åbner
snart, den drives af frivillige, og
skal sælge lav-pris mad, som supermarkederne ikke kan sælge på
grund af mærkningsfejl, beskadiget
emballage eller udløbsdatoer. Overskuddet går til at støtte non-profit
maddistributionen i Afrika.
Frugt og grønt har altid været
vanskelig, fordi det skal se friskt
ud. Nogle gange har vi måske været
for hurtige til at smide frugt og
grønt ud, men nu, hvor folk er så
fokuseret på madspild, kan vi for
eksempel tage de ydre, visne blade
af en salat og sælge den til nedsat
pris.
Ifølge Juul, er der kulturelle årsager
til, at Danmark har været en succes
med hensyn til at mindske madspild. “Danmark er et landbrugsland,
hvilket betyder at danskerne sætter
en ære i produktion af fødevarer.
Det handler om respekt for maden.
Respekt for landmændene. Respekt
for dyr. Respekt for folks arbejde.
Respekt for ressourcerne.”

Kilde: www.eupackaginglaw.com, 7. september 2015
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Krav om genbrug af plast i Europa
stiger betydeligt
Europas plastgenvindingsindustri
forventes at være på vej ind i en
periode med betydelig vækst,
drevet af EU-regler, der har til
formål at øge genanvendelsen af
husholdningsemballageaffald i 2020.
Op til 300 nye sorterings- og genbrugsanlæg til plastaffald vil blive
bestilt i hele EU i 2025.
Dette er budskabet i en ny rapport fra den tyske konsulentfirma
ecoprog GmbH, som forudsiger, at
der i 2025, vil blive bestilt anlæg til
sortering og genbrug af affald med
en anslået kapacitet på 5,2 millioner
tons.
Dette boom skyldes EUs Affaldsrammedirektiv, som indførte “forureneren betaler-princippet” og som
kræver at medlemsstaterne i 2020
genbruger eller genanvender mindst
50% af visse typer husholdningsaffald, herunder papir, metal, plast og
glas.
“Inden for affaldssektoren, vil
genanvendelsen således være det
vigtigste vækstmarked i de kommende år,” sagde Marcel Siebertz,
konsulent i ecoprog.
I øjeblikket har næsten ingen
medlemsstater nået dette mål,
og flere lande, herunder gamle
medlemsstater som Storbritannien,
menes at være i risiko for ikke at nå
målet - en situation, der vil skabe
økonomiske udfordringer.
“Europa har det største markedspotentiale: Frankrig, Spanien og
Italien er tre tæt befolkede lande,
som har meget at nå,” siger rapporten, “mange europæiske affaldssystemer, der betragtes som
mere avancerede har heller ikke
nået MSW’s genanvendelseskvoter
endnu. Dette gælder for Holland,
Danmark, Østrig, Sverige og Norge.
Disse stater bliver nødt til at
mindske andelen af plastaffald, der
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sendes til varmegenvinding, for at
øge deres genanvendelseskvoter.”
For mere information: Den fulde
rapport er tilgængelig via http://
www.ecoprog.com/en/publications/
waste-industry/plastic-recycling.htm
Kilde: www.eupackaginglaw.com, 22. september

”At perfektionere dekretet var
svært indtil sidste øjeblik,” sagde
ministeren, der forklarede at “De
store detailkæder bad om tilladelse
til at bruge de eksisterende lagre af
poser, men dette er udelukket.
Kilde: www.eupackaginglaw.com, 15. september
2015

2015

Frankrig vil forbyde engangsplastposer fra januar 2016
Frankrigs miljøminister Ségolène
Royal annoncerede sidste fredag, at
hun vil frigive et dekret om at forbyde engangsplastposer fra landets
butikker fra 1. januar 2016.
I en erklæring offentliggjort den
11. september sagde Royal, at
forbuddet ikke kun vil gælde for
supermarkederne, men også for
små butikker. Fra 1. januar 2017
vil forbuddet derefter udvides til
engangsplastposer, der anvendes til
bære brød, frugt, grøntsager, kød og
fisk.
Ministeren sagde, at franskmændene bruger 17 milliarder poser om
året, hvoraf 8 millioner ender i
miljøet og bliver spist af fugle og
havdyr. I et forsøg på at beskytte
miljøet, vil engangsplastposer blive
erstattet af genanvendelige eller
biologisk nedbrydelige plastposer. I
2014 skulle biologisk nedbrydelige
poser indeholde 30% plantemateriale, det skal øges til 60% i 2025.

Genanvendelsesprocenten for glas
topper med 70%
EU-lande opnåede en gennemsnitlig
genanvendelsesprocent på 73% glas
i 2013 (det seneste år, for hvilket
der foreligger resultater) offentliggjorde European Container Glass
Federation (FEVE).
Den øgede genanvendelsesindsats
gjorde Europa til det kontinent
med de højeste genbrugsrater for
glas.” Danmark var øverst på listen
(2012-tal) med 98%, mens Tyrkiet
og Malta havde de laveste niveauer
for genanvendelse af glas.
FEVE sagde, at de seneste data
viser, at mere end 25 milliarder
glasbeholdere fortsat genanvendes
i en flaske-til-flaske lukket sløjfe,
hvilket gør glas til ”en model for
cirkulær økonomi”, i tiden op til
genudgivelsen af Europa-Kommissionens cirkulære økonomipakke.
Kilde: www.eupackaginglaw.com, 14. september
2015

Ifølge ministeren, er forbuddet mod
plasticposer en reel mulighed for
at skabe job inden for den grønne
økonomi i Frankrig, da 80% af den
plast, der forbruges i landet importeres, dette tal stiger til 90% for
plastkasser, der anvendes til frugt
og grønt. Forbuddet mod engangsplastposer vil ”hjælpe virksomheder, der fremstiller biologisk
nedbrydelige poser til at udvikle og
skabe arbejdspladser i Frankrig,”
sagde hun.
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Offentliggjorte forslag
DSF M299806
Svarfrist: 2015-09-25
Identisk med ISO/DIS 12625-4 og prEN
ISO 12625-4
Relation: CEN
Tissue-papir og tissue-produkter –
Del 4: Bestemmelse af trækkraft,
stræk ved brud og trækenergioptagning
This part of ISO 12625 specifies a test
method for the determination of the
tensile strength, stretch at maximum
force and tensile energy absorption
of tissue paper and tissue products.
It uses a tensile-testing apparatus
operating with a constant rate of
elongation.
It also specifies the method of calculating the tensile index and he tensile
energy absorption index.
DSF M299446
Svarfrist: 2015-09-25
Identisk med ISO/DIS 12625-5 og prEN
ISO 12625-5
Relation: CEN
Tissue-papir og tissue-produkter –
Del 5: Bestemmelse af vådtrækstyrke
This part of EN ISO 12625 specifies a
test method for the determination of
the wet tensile strength of tissue paper and tissue products after soaking
with water, using a tensile strength
testing apparatus operating with a
constant rate of elongation. Currently,
two types of tensile strength testers
are commercially available, one where
the test piece is positioned vertically
and for the other horizontally. This
European Standard applies for both.
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For vertical tensile strength testers, a
device, which is held in the lover grip
of the tensile strength tester, called a
Finch Cup, is used to achieve the wetting. For horizontal tensile strength
testers the soaking device is placed
between the clamps.
DSF M299437
Svarfrist: 2015-09-25
Identisk med ISO/DIS 12625-6 og prEN
ISO 12625-6 rev
Relation: CEN
Tissue-papir og tissue-produkter –
Del 6: Bestemmelse af fladvægt
This part of EN ISO 12625 specifies a
test method for the determination of
grammage of tissue paper and tissue
products. Grammage may be measured
by determining the mass of a test
piece of test pieces of tissue paper
or tissue products cut to specified
dimensions, or by determining the
mass and area of a specified number
of units of finished tissue products.

Nye Standarder
DS/CEN/TS 16861:2015
DKK 412,00
Identisk med CEN/TS 16861:2015
Plast – genvundet plast – Bestemmelse af udvalgte markørforbindelser i genvundet polyethyleneterephtalat (PET) til fødevarer
This Technical Specification specifies
analytical method for testing good
grade, recycled polyethylene terephthalate (PET). This analytical method
provides / is intended to be used as a
quality control check. This test identifies and quantifies certain specified
contaminants. Such contaminants are
referred to as Marker Compounds.
The analytical method is applicable
for use on PET samples and products
at all stages in the recycling process and will therefore be useful to
recycling companies producing commercial, recycled PET for food contact
materials and articles, and the manufacturers of such articles.
This Technical Specification is without
prejudice to any existing legislation.
NOTE – Marker compounds are known
to originate from two sources:
-from the PET material itself (i.e.
residual monomers, degradation products or reaction/breakdown products);
-from food products that the PET has
contacted during its first use
WARNING: The use of this Technical

Specification may involve hazardous
materials, operations and equipment.
Persons using this Technical Specification should be familiar with normal
laboratory practise. This document
does not purport to address all of the
safety problems, if any, associated
with its use. It is the responsibility
of the user to establish appropriate
safety and health practises and to
ensure compliance with any national
regulatory conditions.
IMPORTANT – It is absolutely essential that tests conducted according to
this Technical Specification be carried
out by suitable trained staff.
DS/EN 13094:2015
DKK 791,00
Identisk med EN 13094:2015
Tanke til transport af farligt gods –
Metaltanke med driftstryk, der ikke
overstiger 0,5 bar – Konstruktion og
fremstilling
This European Standard specifies
requirements for the design and
construction of metallic tanks with
a maximum working pressure not
exceeding 50 kPa gauge used for the
transport of dangerous goods by road
and rail for which Tank Code with letter ìGì is given in Chapter 3.2 of ADR
[2]. It also includes requirements for
a system of identification of materials used in the construction of these
tanks.
This European standard specifies requirements for openings, closures and
structural equipment.
NOTE 1 – This document does not
specify requirements for service
equipment.
This European Standards is applicable
to aircraft refuellers that are used on
public roads. It is also applicable to
intermodal tanks (e.g. tank containers and tank swap bodies) for the
transport of dangerous goods by road
and rail.
NOTE 2 – This document is not applicable to fixed rail tank wagons.
DS/ISO/TS 18891:2009
DKK 412,00
Identisk med ISO/TS 10891:2009
Transportenheder – RFID – Identifikationstag
ISO/TS 10891:2009 establishes:
a set of requirements for contain
tags, which allow the transfer of
information from a container to automatic processing systems by elec-
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tronic means;
a data coding system for container
identification and permanent related
information which resides within a
container tag;
a data coding system for the electronic transfer of both container
identification and permanent related
information form container tags to
automatic data processing systems;
the description of data to be included
in container tags for transmission to
automatic data processing systems;
performance criteria necessary to ensure consistent and reliable operation
of container tags within the international transportation community;
the physical location of container
tags on containers;
features to inhibit malicious or unintentional alteration and/or deletion of
the information content of container
tags when installed on a freight container.
It is intended to be applicable to
freight containers as defined in ISO
668 as well as to other containers not
defined in the ISO 668 and container
ancillary equipment such as road and
terminal chassis, generator sets and
power packs.
The use of container tags and the
equipping of containers for automatic identification are optional.
The purpose of ISO/TS 10891:2009 is
to optimise the efficiency of equipment control systems and to assist
in container security initiatives and
programs, including the optional usage of electronic seals in accordance
with ISO 18185, and any subsequent
International Standard. For this reason, any container tags system used
for identifying container shall be nonproprietary and conform to and be
compatible with ISO/TS 10891:2009.

Nye DS-godkendte
standarder fra CEN,
CENELEC og ESTI
DS/CEN/TS 15969-1:2015
Godkendt som DS: 2015-08-04
Varenummer: M283969
Tanke til transport af farligt gods –
Digital grænseflade for overførsel af
data mellem tankkøretøjet og stationære faciliteter – Del 1: Protokolspecifikation – kontrol-, måle- og
begivenhedsdata

Nye anmeldte tekniske forskrifter fra EU,
EFTA- og WTO-lande
EU-notifikationer
Emballage
2015/377/DK
Danmark
Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse
drikkevarer.
Fristdato: 2015-10-15
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Kurser i 2015
Oktober

20.-21.
28.-29.

Messeoversigt 2015
Maskindirektivet, Taastrup
Gør virksomheden klar til RFID, Taastrup

November

2.
Introduktion til RFID i logistikken, Taastrup
3.
Introduktion til Emballagedirektivet, Taastrup
4.-5.
Værktøjer til logistikstyring, Taastrup
11.-12.
Periodisk prøvning og eftersyn af IBCs til farligt gods,
		Taastrup

20.-23. oktober
Scanpack 2015		
Göteborg, Sverige
17.-20. november
PacPro Asia		
Shanghai, Kina
18.-19. november
EMPACK Madrid		
Madrid, Spanien

		
Se endvidere: www.teknologisk.dk/uddannelser

18.-21. november
PlastPak Indonesia		
Jakarta, Indonesien

Konferencer i 2015

25.-26. november
Plastics Recycling Show		
Bruxelles, Belgien

Plastics Caps and
Closures 2015

4.-5. november

Nice, Frankrig

10th European Bioplastics
Conference

5.-6. November

Berlin, Tyskland

Plastics and Paper in
Contact with foodstuffs 2015

1.-4. december

Barcelona, Spanien

23rd Annual European Ink
Jet Printing Conference

2.-4. december

Amsterdam, Holland

