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Tarkett – en stor aktör…

omsättning

> €2.7 
MRD

golv sålt varje  dag

1.3
MILJONER M2

förvärv de 
senaste 10 åren
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…globalt och lokalt…

anställda

12,500
egna fabriker

34
länder

100Aktiva i 
mer än
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MER ÄN

130
ERFARENHET

ÅRS
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…med en lång historia…



BROMMA FLYGPLATS

1952

TARKETT
VINYLPLATTOR
INSTALLERADE
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…och långlivade produkter…
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Räcker ett jordklot….?



POOF! Borta!

Bla bla

Då tar råvarorna slut – för alltid…
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Bla Bla



TARKETT PRESENTATION 2017 10

Hur länge räcker resurserna….?
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…om vi inte återvinner?
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Earth Overshoot Day
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Earth Overshoot Day

Sverige I 6 april

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5p-eFouvaAhVCUlAKHQ5aAJgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.abc.net.au/news/2017-08-03/earth-overshoot-day:-today-the-earth-goes-into-the-red/8770040&psig=AOvVaw3CDnvHkvJDp0aDPbz_KXmA&ust=1525496118981084
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Det mesta går åt fel håll…
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Höga och flukturerande råvarupriser…
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9 Miljarder människor 2050 - Globala utmaningar för framtiden

URBANISERING RESURSBRIST KLIMATFÖRÄNDRINGAR

70% bor i storstäder

90% av vår tid inomhus
World Overshoot Day 29 juli 2019

3 Mdr extra medelklass
Max 1,5° =>

Stoppa alla nettoutsläpp senast
2027
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2 650 Gigaton CO2 => 1,5 ° uppvärmning av planeten

Kl 7:31 i morse hade vi släppt ut:

2 303 Gigaton

Max kvar att släppa ut om vi ska nå 1,5 ° målet:

347 Gigaton

Världens total utsläpp per år:

42 Gigaton
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Från gammal linjär ekonomi…

Hämta Tillverka Använd Kasta
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…till en ny cirkulär ekonomi

BIOLOGISK CYKEL TEKNISK CYKEL
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Cirkulär ekonomi enligt Ellen McArthur Foundation



Cirkulär ekonomi enligt Ellen McArthur Foundation

“A circular economy is one that is restorative and regenerative 

by design and aims to keep products, components, and 

materials at their highest utility and value at all times, 

distinguishing between technical and biological cycles. 

This new economic model seeks to ultimately decouple global 

economic development from finite resource consumption. 

A circular economy addresses mounting resource-related 

challenges for business and economies, and could generate 

growth, create jobs, and reduce environmental impacts, 

including carbon emissions.“
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Doing good. Together.

Design för
livet

Slutna
kretslopp

Samarbete

Tarkett EMEA sustainability presentation



2020 Roadmap
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Område 2020 mål

Good material

100% av våra råvaror bedömda av 3:e part

75% av våra råvaror ska inte bidra till resursutarmning

Resource 
stewardship

100% slutna vattensystem

20% lägre utsläpp av växthusgaser (jfr 2010)

People friendly 
spaces

100% ftalatfria & lågemitterande

100% installations- och skötselsystem enligt C2C

Reuse

0 industriellt avfall till deponi

Fördubbla vår återvinning jämfört med 2010



Hur långt har vi kommit?
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INDOOR AIR QUALITY

100%
av Tarketts plastgolv som säljs i 

Norden är helt fria från ftalater

TAKE-BACK
& RECYCLING

375 ton
Tarkett-spill samlas in årligen i Norden. 

Av detta tillverkar vi motsvarande

100.000 kvm nya golv

WATER

68%
av våra tillverkningsenheter har infört

slutna system för recirkulering av

processvatten

RENEWABLE ENERGY

27%
av den energi och el vi förbrukar

kommer från förnyelsebara källor

GOOD MATERIALS

70%
av våra råvaror bidrar inte till 

resursutarmning

GOOD MATERIALS

98%
av våra råvaror har blivit genomgångna 

och bedömda av 3:e part



Återvinning
av
installations-
spill
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Inamling av installationsspill – så funkar det!
Endast installationsspill!
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Ca 10% spill
vid
installation

EJ svetstråd, 
ändskydd, 
annan plast



Vad händer med spillet?
Sverige: Tarkett administrerar insamlingen för hela golvbranschen
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Spillet
sorteras i 
Ronneby

I Sverige heter
systemet GBR 
Golvåtervinning
och omfattar alla
tillverkare av
plastgolv



Vad händer med spillet?

375 ton Tarkettspill insamlat 2018:

• Sverige 285 ton

• Norge 60 ton

• Danmark 25 ton

• Finland 5 ton

3/4 av spillet blir till nya golv

• HO => blandas med produktionsspill och blir till nya HO-golv i Ronneby

• HE/RR/LVT => skickas till Clervaux, granuleras och används i baksidor på våra

heterogena golv.

• (ca 25 % « skräp » i säckarna => förbränning)

Återvunnet spill = 100.000 kvm nytt golv

100.000 kvm golv av « skräp »
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375 ton 
insamlat i 
Ronneby 
2018



Är det inte dåligt för miljön när man 
transporterar spillet?

Bakgrundfakta: 

• När man återvinner 1 kg plast sparar man ca 2 kg CO2* 

• En lastbil släpper i genomsnitt ut 0,1 kg CO2/tonkm**

Exempel:

• Om man samlar in 5 ton plast för återvinning så sparar man 10 ton CO2

• En lastbil med 5 tons last släpper ut 0,5 kg CO2/km

• För att släppa ut 10 ton CO2 så måste lastbilen köra 10.000/0,5 = 20.000 km

Slutsats:

• När lastbilen kört 20.000 km (= ett halvt varv runt jorden) så är lastbilens CO2-

utsläpp lika stora som den CO2 besparing man gör när man återvinner plasten.

Återvinning av plast innebär en miljönytta som vida överstiger de negative 

effekterna av långa transporter

Halvvägs runt jordklotet…
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Återvinning
gör stor
miljönytta!



Självklart att installationsspill ska återvinnas!
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Alt.1 Skicka spillet för återvinning

• Ingen kostnad för beställaren

• 1 ton resurser sparas varav ett halvt ton olja***

• 2 ton i minskade CO2-utsläpp**

Exempel: Projekt med 3000 kvm plastgolv (3 kg/kvm) => 10% spill = ca 1 ton

Alt. 2 Skicka spillet till förbränning

• Kostnad ca 100 Euro i avgift****

• Mer jungfrulig råvara måste användas för att göra
nya golv

• 1 ton CO2 släpps ut när spillet eldas*****

Referenser till exemplen sid 17 & 18:

* Återvinningsindustrierna anger att återvinning
av plast ger en klimatnytta om 2,7 kg CO2 eqv/kg 
jämfört med förbränning. Klimatnyttan har i detta
exempel satts till 2kg CO2 då PVC golv till viss
del består av salt och mineraliska fyllmedel som
ej har samma klimatpåverkan som olja.

**O,12 kg CO2 eq/tonkm är genomsnittet för
samtliga registrerade tunga lastilar i Sveroge
2013 enligt Trafikanalys Rapport 2015:12

*** PVC-golv består i princip av  1/3 mineraliska
fyllmedel samt PVC och mjukgörare vilka båda är
oljebaserade. Sammansättningen kan dock 
vaiera mycket beroende på golvets
användningsområde, pris mm.

**** Varierar mellan 70 – 200 Euro/ton hos
avfallsanläggningar i Norden.
*
***** Förbränning av 1 kg ren PVC avger 1,4 kg 
CO2. 1 kg mjukgörare (DINCH) ca 2,7 kg. iQ
Granit innehåller45% PVC, 17% DINCH och  
resten mineraliska fyllmedel => 1 kg Q Granit 
avger 1,1 kg CO2 vid förbränning



Återvinning
av gamla
plastgolv
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145 miljoner 
kvm plastgolv 
= ½ miljon 
ton råvara

m2

Delresultat från IVL-projekt 2B:08/17 



Vissa gamla plastgolv kan bli ny råvara…
…om vi bara kan få bort lim o spackel från baksidan.
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Tarketts industriella tvättprocess
Lanserades februari 2019
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Tvättar bort lim & spackel från gamla golv

• Inga rester av lim, spackel eller “tvättmedel”

• Förstklassig råvara

• Inga miljöfarliga tvättkemikalier

Alla ftalatfria golv från Ronneby kan återvinnas:

• iQ Granit, Optima, Eminent, Megalit, Suface m fl (2011 - )

• iQ Natural (2009- )

• Vi kan garantera framtida återvinning av all HO vi säljer idag.
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Fenix

Parkettgolv med slitskikt
av återvunnen ek

Augusti 2019



Vår första råvaruleverans

Vår första omgång med råvara: 

• 1000 kvm massiv parkett från en lagerlokal i Lille, norra Frankrike

• Installerat på 70-talet

• Renovering/ombyggnad sommaren 2017 till bostäder & butiker

• Materialet rensas från spik/metall och fuktangripna delar

• Bearbetas till slitskikt anpassad till en nyutvecklad design

Parkettgolv med slitskikt av återvunnen ek

39

Golvet
innan
utrivning

Sorteras
och läggs
på pall

Rensas
från metall
och fukt-
angrepp

Tarkett Fenix – Säkjkonf aug 2019



Tarkett Fenix – Säkjkonf aug 2019 41

Tarkett Fenix Twirl

Teknisk data:

Uppbyggd kring (nytt) mellanmaterial och

baksidesfanér av gran/fur

Total tjocklek 16 mm

Bredd 194 mm, längd 1940 mm

Slitskikt min. 2,5 mm (återvunnen ek)

Limfritt låssystem 2-lock

Matt lack (Proteco Natura) - laserad



Råvaruförsörjning Alt 1

• Pågår hos 4 kunder nära Hanaskog

• Material skickas till Hanaskog för

sortering och omlastning till Polen

• Test pågår av olika typer av containers 

och « inredning » 

• Tarkett bekostar/hanterar transport 

från kund till Tarkett

Utriven parkett läggs i  container placerad hos kund
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Råvaruförsörjning Alt 2

• Löses från fall till fall

• 3 projekt i Norge (> 3500 kvm) - klart

• NCC:s HK Solna – på G

• Lastas på pall för direkt transport till 

Polen

• Tarkett bekostar transport från

projekt till Tarkett

Enstaka projekt
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Fenix Twirl installerad
AMF Fastigheter, Stockholmsverken
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iD Revolution
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Krav för Svanenmärkta golv

• hög andel förnybart och/eller återvunnet material (> 70%*)

• hårda krav på hälso- och miljöfarliga ämnen

• garanterar låga emissioner

• energieffektiv tillverkning

• god slitstyrka

Varför klarar iD Revolution kraven?

Världens första Svanenmärkta plastgolv!

PLA
(förnyelsebar)

11%

Additiv

17%

PVB
(återvunnen)

23%

Fyllmedel

49%



Transparens
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Environmental Product Declaration & Material Health Statement – finns på www.tarkett.se
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…några exempel…

Återvunnen

CaO3 => 

fyllmedel

375 ton 
installations-

spill => 
100.000 kvm
nya plastgolv

Valmötter
=> 

pigment i 
linoleum

Gamla
fisknät => 

garn till 
textila plattor

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIuuP0je7ZAhWFWsAKHcZNBn4QjRx6BAgAEAU&url=https://www.organicfacts.net/health-benefits/seed-and-nut/health-benefits-of-walnuts.html&psig=AOvVaw3xi1u-D5ynzXb4qOmJadV2&ust=1521195735088906
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…några exempel…

Ricinolja => 

mjukgörare
Utrivna

trägolv => 
nya slitskikt

Flyg-
uniformer

=> 
textilmattor
till flygplan

PVB från
vindrutor => 

råvara till 
plastgolv
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…några exempel…

iD Revolution 

=> världens

första

svanenmärkta

plastgolv

Återvinning
av gamla
plastgov –
på riktigt

EPD och 
MHS => 

transparens

Lokala
miljömål för
tjänstebilar, 
resor och 

kontor



Filmtajm

https://youtu.be/3CM_KkDuzGQ

17 minuter som förklarar allt
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https://youtu.be/3CM_KkDuzGQ


Tack för

uppmärksamheten!

D.D Nov 2017


