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TINE Emballasje og Design

Morten Aas
• Lang fartstid i Tine

• Leder av E&D siden 2008

Emballasje og Design
• 5 emballasjeutviklere

• 5 grafiske designere

Innovasjon og Marked
• Lokalisert i Lakkegata, Oslo



TINE: Noen nøkkeltall

Resultatutvikling i 2016

▪ Omsetning 22,6 milliarder kroner

▪ Driftsresultat 1.962 millioner kroner

▪ Resultat før skatt 1.862 millioner kroner

Industri

▪ 31 meierier

▪ 2 sentrallagre

▪ 14 terminaler

▪ Hel- og deleide datterselskaper

Ansatte

▪ 5.400 

Eiere

▪ Over 11.000 bønder 

Råvare levert (melk – ku og geit)

▪ 1.437,7 millioner liter



TINE er en stor bruker av emballasje 

2 979 591 836
Kesambeger

1.000 artikler

1,4 milliarder pakninger

TOTALT

29 000 000 kg

=

145 x Norge

på langs!

(13g)



Våre prioriterte områder



Tinemelk - en reise
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Den «nye» reisen…  
Med biobasert emballasje
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Materialer, leverandører og teknologi

PE – rett og slett…
Drikkekartonger laminert med «grønn» PE, det samme materialet i korker og 
hals. To leverandører, ulik teknologi…

• Grønn PE fra sukkerrør - single source

• Grønn PE fra biologisk avfall - massebalanse

• Grønn PE fra biprodukter fra treforedling - massebalanse

= utfordrende med helhetlig kommunikasjon

Fleksibel folie av grønn PE, test på brunostposer

Utfordringer:

• Pris

• Tilgjengelighet

• Friksjon

• Forsegling



Design for gjenvinning

Forskjell på hvilke materialer som kan:

- Materialgjenvinnes

- Energigjenvinnes

• Vil få strengere krav fra myndighetene (EU-
forskrifter) om bruk av materialer som kan 
materialgjenvinnes

• Materialgjenvinning av plast, fiber og metall 
reduserer klimagassutslipp, energibruk og utslipp 
av helse- og miljøfarlige stoffer

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU49W7s5HLAhWBiSwKHXgMCj4QjRwIBw&url=http://www.grontpunkt.no/emballasjemerking/plastemballasje.html&bvm=bv.115277099,d.bGQ&psig=AFQjCNG1GqTpfMPGFVGnVsmLM7PzEqQ-gQ&ust=1456437693371819


Tiltak - design for gjenvinning

• Forskningsprosjektet «Design for gjenvinning»
- PP og PET-flasker er høyverdige returmaterialer det finnes et marked for

- Carbon Black som pigment gjør at emballasjen ikke blir lest, og derfor ikke sortert

- IML-dekor er bedre egnet for gjenvinning enn sleeves og etiketter

- Ingen etterspørsel etter gjenvunnet PS. Flere sorteringsanlegg sorterer ikke lenger ut PS, det går i restfraksjonen

• Underbane (beger) Tine revet ost: Fra PS og laminat til MonoAPET, endre 
farge fra sort til grå

• Underbane skivet ost: Fra laminat (også innfarget) til transparent 
MonoAPET



Emballasje engasjerer…

Takk for 
oppmerksomheten!


