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ABSTRACT 
Microplastics is a growing problem for the environment and the risk that microplastics reaches our 
food and water is constantly increasing. Microplastics also affects animal life and it is more and more 
common that fishes, birds and even whales dies because of malnutrition since their stomachs are full 
of microplastics. The purpose of this project is to eliminate the generation and spreading of 
microplastics from the plastic industry. This is done by developing a method to locate where 
microplastics is generated and finding solutions on how they can be contained. The project has been 
conducted in collaboration with Tarkett Ronneby where a mapping of their facilities has been made, 
showing where they generate and spreads microplastics. The project has also included generating ideas 
and solution on how to solve the issues with microplastics at Tarkett Ronneby and other plastic 
industries. The method on how to eliminate the spread of microplastics from the plastic industry 
consists of ten different steps. The method including different protocols and a step by step template 
including everything from finding where microplastics are generated to implement solutions to 
eliminate the spread of microplastics. This method can be used not only by Tarkett Ronneby but also 
on other companies and factories with similar production and problems. 
 
Keywords: Microplastic, Tarkett, Plastic Industry, Design Thinking, Environmental Sustainability 
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SAMMANFATTNING 
Mikroplaster är ett allt växande problem för miljön och riskerar att i allt större utsträckning 
hamna i maten vi äter och vattnet vi dricker. Det påverkar även djurliv och det är allt vanligare att 
fiskar, fåglar och till och med valar dör på grund av undernäring, på grund av att deras magar är fulla 
av plast. Syftet med detta projekt är att minska utsläppet av mikroplaster från plastindustrin genom att 
ta fram en metod för att lokalisera och åtgärda utsläpp av mikroplaster. Projektet har gjorts i samarbete 
med Tarkett Ronneby där en kartläggning av deras fabrik och vart de genererar mikroplaster har 
genomförts. Även lösningsförslag och åtgärder för att minska utsläpp av mikroplaster har tagits fram, 
dels på Tarkett Ronneby men som även andra aktörer inom samma bransch kan implementera. 
Metoden för att eliminera utsläpp av mikroplaster från plastindustrin består av tio steg som innefattar 
bland annat olika protokoll och inkluderar allt från att lokalisera utsläpp till att åtgärda dessa. Denna 
metod är applicerbar på alla plastindustrier, både som producerar plastgranulat men också som 
använder plast för att tillverka andra produkter.  
 
Nyckelord: Mikroplast, Tarkett, Plastindustrin, Design Thinking, Hållbarhet 
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FÖRKORTNINGAR OCH FÖRKLARINGAR 
 
mm  Millimeter = 10-3 Meter = 0.001 Meter 
 
μm  Mikrometer = 10-6 meter = 0.001 Millimeter 
 
nm  Nanometer = 10-9 meter = 0.001 Mikrometer 
 
Mikroplast  Ingen fastställd standarddefinition. Definieras i denna rapport som 

plastfragment som är mindre än 5 millimeter i någon dimension. 
 
Porstorlek  Storleken på ”hålen” i ett filter, alltså hur små partiklar filtret släpper 

igenom. 
 
Downcycling  Ett begrepp som används då produkter och material återvinns men bli till 

en produkt av lägre kvalitet än ursprungsprodukten. Återvunnet 
kontorspapper blir till exempel toapapper. 

 
Supervisor  Övervakare/ förman på en specifik linje. Chef för respektive linjer. 
 
Heat-map Karta som visar vart det är mest aktivitet. Används i denna rapport för att 

visar vart den största mängden och den största risken med olika utsläpp 
sker i fabriken.  

 
Snowballing En metod för att hitta rapporten och vetenskapliga artiklar. Går ut på att 

kolla referenserna från en rapport som har varit givande för att då hitta 
ytterligare rapporter som kan vara av intresse.  

 
Korvar Refererar i denna rapport till långa cylinderformadelängder av material 

(se figur 106) som senare valsas ut och blir till matta. 
 
PVC PVC är förkortning för Polyvinylklorid (Polyvinyl chloride på engelska). 

PVC är en plast som framförallt är svårantändlig, lätthanterlig och styv 
men kan blandas med mjukgörare för att få önskad effekt. 

 
Granulat Liten bit av ett material (<5 mm), oftast kulformad. 
 
Flakes Mindre tunn bit av ett material, dock större än granulat men kan vara 

tunnare. 
 
Payback-period Tiden det tar för en investering att bli lönsam. Exempel: en investering 

som kostar en miljon kronor och som besparar företaget på 250 000/år 
har en payback-period på fyra år. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Mikroplaster är ett allt större problem i dagens samhälle och det krävs därför nya lösningar för att 
åtgärda detta. Mikroplaster förorenar idag våra vatten och riskerar att hamna i maten vi äter och 
vattnet vi dricker. Forskare är ännu inte säkra på vare sig hur det påverkar djur och växtliv eller hur det 
påverkar oss människor, speciellt inte under lång tid. Det kommer allt fler lagar och regler som 
kontrollerar hur plaster och mikroplaster får användas och hur dessa får spridas till vår miljö. Inom en 
snar framtid kommer det med största sannolikhet finnas ännu fler och hårdare regler kring hur dessa 
mikroplaster hanteras. 
 
Det finns ännu ingen exakt definition om vad som räknas som mikroplast, dock är de flesta forskare 
och organisationer, inklusive kemikalieinspektionen [1], överens om att alla plastpartiklar som är 
mindre än 5 millimeter, i den största riktningen, räknas som mikroplaster. Det finns för tillfället inte 
någon undre storleksgräns men i framtiden kommer troligtvis mikroplaster delas upp i flera olika 
storlekskategorier. Kemikalieinspektionen [1] delar upp mikroplaster i två olika kategorier, primära 
mikroplaster och sekundära mikroplaster. Till primära mikroplaster räknas plastgranulat, plastpellets, 
plastkorn eller plast i andra former som används som råmaterial vid industriell plastproduktion. 
Primära mikroplaster är alltså tillverkade plastbitar med en storlek mindre än 5 millimeter. Denna 
rapport kommer främst fokusera på primära mikroplaster då lösningen kommer anpassas för industriell 
användning där dessa mikroplaster förekommer. Sekundära mikroplaster uppstår oavsiktligt när olika 
plastprodukter slits eller går sönder. Plastpartiklar frigörs då från den tänkta produkten och sprids ut 
till naturen och vattendrag. Detta kan till exempel hända när syntetiska kläder tvättas, när 
plastprodukter kommer ut i naturen eller när bildäck slits mot asfalten, med mera.   
 
Mikroplaster genereras från flera olika områden, både primärt och sekundärt. Det största utsläppet av 
mikroplaster kommer från däckslitage som Naturvårdsverket [2] uppskattar genererar 8 190 ton per år. 
Därefter kommer konstgräsplaner som genererar mellan 1 640 - 2 460 ton per år följt av båtskrov, 
tvättvatten och industriell produktion och hantering av primära mikroplaster. Dessa genererar upp till 
1 000 ton mikroplaster per år, var.  
 
Mycket forskning har bedrivits kring mikroplaster för att få en bättre förståelse om hur dessa påverkar 
växter och djurliv och oss människor. Genom denna forskning hoppas forskarna att öka kunskapen 
och förståelsen kring mikroplaster och på så vis kunna påverka institutioner, organisationer, företag, 
regeringar, privatpersoner med fler till att arbeta aktivt mot utsläpp av mikroplaster. Även att mycket 
forskning har bedrivits om mikroplaster är förståelsen om hur den påverkar miljö och oss människor 
relativt liten. Forskarna vet ännu inte exakt hur de kan påverka oss människor varken kortsiktigt eller 
långsiktigt men en ökad risk för cancer och andra sjukdomar, främst i kina där stora delar av 
befolkningen dagligen kommer i kontakt med olika plaster, har upptäckts [3]. Forskare har sett att 
mikroplaster även påverkar djurlivet dels i vattnet men även på land och i luften. Det är främst 
mikroorganismer som påverkas direkt av mikroplaster då dessa kan täppa igen blodkärl med mera 
vilket har bevisats leda till bland annat reducerad fotplanteringsförmågan vilket då leder till att minska 
den biologiska mångfalden. Även större djur, mestadels fåglar, som dels äter fiskar som innehåller 
mikroplaster men även större plastföremål, kan dö på grund av undernäring, trots att deras magar är 
fulla [4] (se figur 1). Dessa plaster kan även påverka större djur och i mars 2019 hittades en val på 
Filippinerna som hade 40 kilo plast i magen. Valen hade dött av undernäring och uttorkning på grund 
av att magen var helt full av plast [5].  
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Figur 1. Bild på albatross som har dött och delvis förmultnat där magarna är fulla av plast. 

Credit to Chris Jordan, Midway: Message from the Gyre, 2009 - 2019 [6] 
 
Mikroplaster kan spåras från våra närområden ända ut till mitten av de stora världshaven och de hinner 
kontaminera platser människan ännu inte har kunnat upptäcka. Detta är ett ständigt växande problem 
och forskare beräknar att år 2025 [7] kan det finns mer plast i våra hav än fisk. Filmen ”plast överallt” 
[3] visar hur barn i kina fiskar i deras lokala vattendrag. De fiskar dock inte på samma sätt som vi i 
västvärlden är vana vid. Istället går de och plockar fiskar för hand som ligger på strandkanten som 
antingen redan är döda eller så sjuka att de inte kan simma, troligtvis på grund av all plast de har 
utsatts för. Dessa fiskar äts sedan i hemmen och spridningen av mikroplasterna har då gått från 
mikroorganismer till fiskar till människor [3]. Det är dock inte enbart i Kina som detta inträffar. Även 
vanlig fisk som köps i en vanlig mataffär innehåller idag med största sannolikhet mikroplaster. Ett 
annat exempel är att de mikroplaster som idag renas i svenska reningsverk fastnar till största del i 
slammet (>70% av alla mikroplaster som kommer in till reningsverket [8]). Detta slam används sedan 
som gödsel på gårdar för att odla mat till djur och människor. Det har ännu ingen bevisad spridning till 
matindustrin men mikroplaster bryts inte ner i jorden på flera tusen år så det kommer troligtvis 
påverka åkermarken på lång sikt och kanske även den mat som odlas där.  
 
Eftersom mikroplaster är oerhört svåra att bryta ner fungerar inte kemiska eller biologiska processer 
för rening av mikroplaster. Dessa metoder är annars vanliga i svenska reningsverk för att få bort 
oönskade partiklar och bakterier från avloppsvatten [8]. För rengöring och separering av mikroplaster 
från vatten behövs alltså en mekanisk rening i form av olika typer av filtreringsmetoder. Förslag på 
olika metoder dels som fungerar idag men också framtida alternativ som kommer att finnas 
tillgängliga inom en snar framtid beskrivs i rubrik 2. Relateras arbete. 

1.2 Bakgrund Tarkett Ronneby 
Tarkett Ronneby producerar idag plastmattor från granulat som sedan säljs till konsumenter. Tarkett 
Ronneby är medvetna om att granulat och mikroplaster sprids dels inom fabriken så väl som utanför 
fabriken och vidare ner i avlopp och dagvattnen. Tarkett Ronneby vet dock inte utsträckningen av 
dessa utsläpp och var dessa utsläpp sker. Tarkett Ronneby vill därför kartlägga potentiella risker för 
utsläpp för att sedan kunna åtgärda dessa och minimera utsläppen av mikroplaster för att uppnå en 
bättre arbetsmiljö och en mer hållbar produktion. I åtgärdsplanerna kan allt från att täta läckage till 
filtrering av vatten som har blivit kontaminerat vara aktuellt. Arbetet på Tarkett Ronneby kommer 
fungera som en fallstudie där en metod för kartläggning och prioritering kommer att tas fram och 
testas samt att lösningar för Tarkett Ronnebys utsläpp kommer att genereras.  
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1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att hitta en process och skapa ett verktyg för att minska mängden 
mikroplaster som genereras och släpps ut från industrier som producerar eller hanterar plaster. Detta 
inkluderar även att hitta befintliga lösningar och komma på nya lösningar för att minska mängden 
mikroplaster som genereras och sprids ut från plastindustrin. Syftet med arbetet är också att utföra en 
fallstudie på Tarkett Ronneby för att testa de olika metoderna, förbättra dessa samt utveckla och ta 
fram olika lösningar som kan implementeras för att minska Tarkett Ronnebys utsläpp av mikroplaster. 

1.4 Mål 
Målet med examensarbetet är att ta fram en mall för att lokalisera och hantera utsläpp av mikroplaster 
på ett effektivt sätt. Detta ska innehålla alla steg från kartläggning av utsläpp till uppföljning av 
åtgärder. Mallen ska vara ett enkelt verktyg som alla plastindustrier ska kunna använda för att 
minimera/ eliminera sina utsläpp av mikroplaster.  

1.5 Frågeställningar 
För att uppnå önskat resultat har flertalet frågeställningar tagits fram baserat på syfte och önskat 
resultat. 

1. Hur kan luft filtreras/ renas från mikroplaster? 
2. Hur kan vatten filtreras/ renas från mikroplaster? 
3. Finns det standardiserade lösningar som kan implementeras på plastindustrin för att minska 

eller eliminera utsläpp av mikroplaster? 
4. Är det säkert för ett företag inom plastindustrin att släppa ut mikroplaster till reningsverk då 

dessa klarar av att rena vatten från mikroplaster? 
5. Hur kan utsläpp av mikroplaster på en plastindustri kartläggas på ett effektivt sätt? 
6. Hur kan utsläpp av mikroplaster kategoriseras och prioriteras utifrån dessa kategorier?  
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1.6 Teori 
1.6.1 Forskning om mikroplaster 
Eftersom det ännu inte finns någon fast definition om vad som räknas som mikroplaster har GESAMP 
[24] föreslagit en storlekskategori som följer SI-enheterna mer korrekt för att få tydligare och fler 
storleksuppdelningar (se tabell 2.2.1). Ett stort problem med mikroplaster är att vissa sjunker i vatten 
medan andra flyter, detta gör att separeringen av mikroplaster från vatten försvåras avsevärt. Detta 
beror på att mikroplasternas storlek, form och densitet kan variera i ofantligt många kombinationer. På 
grund av den bristande kunskapen om mikroplaster, att det inte finns någon standard om vad som 
räknas som mikroplast samt att de är svårt att hitta och mäta mikroplaster (en person får sitta med 
mikroskop och räkna antalet partiklar manuellt i en liten mängd vatten) gör det väldigt dyrt att mäta. 
Detta är en av anledningarna till varför Karlskrona reningsverk ännu inte har gjort några mätningar på 
mängden ingående och utgående mikroplaster från reningsverket [8].  
 
Tabell 1.6.1 Tabell över föreslagna storlekskategorier för plaster enligt GESAMP [24]. 

Nanoplaster <1 mikrometer (<10-6 meter) 
Mikroplaster 1 mikrometer - 1 millimeter (10-6 - 10-3 meter)  
Mesoplaster 1 millimeter – 2,5 centimeter (10-3 - 2,5×10-2 meter) 
Makroplaster 2,5 centimeter – 1 meter (2,5×10-2 - 1 meter) 
Megaplaster >1 meter 

 
För att göra det enklare och billigare att mäta mikroplaster har IVL (svenska miljöinstitutet) tagit fram 
en egen densitetsseparator för mikroplast i sediment. Detta kan i framtiden bli en standardiserad 
mätningsmetod vilket tillsammans med en fastställd definition av vad som räknas som mikroplaster 
hade gjort mätningar av dessa betydligt enklare. Denna lösning har dock inte publicerats ännu men 
Mikael Olshammar [13] skriver att IVL själva använder denna lösning som bygger vidare på en 
tidigare version [11]. Denna produkt fungerar genom att tillsätta luft i botten av ett glasrör med vätska 
som då bildar luftbubblor. De tyngsta partiklarna sjunker då till botten där de senare kan samlas upp 
samtidigt som lättare partiklar flyter på vattennivån och de allra minsta partiklarna flyter upp med 
skummet som bildas i toppen av behållaren. Dessa partiklar kan sedan enkelt separeras från vätskan 
och koncentrationen av mikroplaster kan då beräknas inklusive andel tunga, mellan och lätta partiklar. 
 

1.6.2 Regler för användning och spridning av mikroplaster 
Det finns idag flera vardagsprodukter som medvetet innehåller mikroplaster för att få en önskad effekt 
från produkten. Dessa är främst smink och annan kosmetik, schampo, tvål, tandkräm och andra 
rengöringsprodukter där mikroplaster används för en rengörande och polerande effekt. Detta har visat 
sig väldigt effektivt och har därför använts i många produkter, nu har dock regeringen insett faran med 
dessa mikroplaster och börjat lagstadga förbud angående mikroplaster i olika produkter. Från och med 
den 1 juli 2018 får ej kosmetiska produkter som innehåller mikroplaster säljas i svenska affärer 
(kvarvarande lager får säljas ut fram tills den 1 januari 2019 då det blir totalförbud) [14]. Detta är ett 
exempel på hur mikroplaster kan förhindras från att spridas ut i naturen och vattendrag. Genom att 
lagstadga förbud mot mikroplaster, hur de används, vilka produkter de får förekomma i samt hur de 
hanteras kommer företag bli tvungna att ändra på hur de använder och hanterar mikroplaster och 
utsläppen av mikroplaster kommer då att minska.  
 
Även lagen om plastpåsars begränsning i butiker är ytterligare ett bevis på regerings satsning mot att 
utsläpp av mikroplaster [15]. Detta påverkar långt ifrån alla industrier men det är en tydlig indikation 
från regering att fler och tydligare lagar kring plaster och framförallt mikroplaster är på ingång.  
 
Idag finns det inga direkta förbud angående hur mikroplaster används inom industrin eller hur de 
hanteras efter användning (spill i avloppsvatten med mera) mer än i miljöbalken 2 kap. 2 – 5 §§ (se 
tabell 1.3.2) som hänvisar till företagets egna ansvar. Detta kommer med all sannolikhet att ändras 
inom en snar framtid och företag kommer få allt hårdare regler gällande mikroplaster att förhålla sig 
till.  
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Det finns idag hårda krav på vattenkvaliteten som kommer ut från svenska vattenverk som berör allt 
från färg, lukt, mikroorganismer, pH-värde, järn-, klorid- och sulfat-halt, med mera. Dessa krav 
reglerar dock inte mikroplaster på något sätt, det innebär i princip att vatten- och reningsverk kan idag 
släppa ut mikroplaster helt utan någon kontroll eller krav på åtgärder. Det finns inte heller någon 
direkt lag som förbjuder eller hindrar företag från att släppa ut mikroplaster direkt i avloppsvattnet. De 
lagar som finns som reglerar mikroplaster är enbart förordning (1998:944) [14] som förhindrar företag 
från att medvetet använda sig av mikroplaster i kosmetikprodukter. Det finns även hänsynsregler i 
miljöbalken [16] 2 kap. 2 - 5 §§ som företag ska följa men som är väldigt otydliga och diffusa, se 
tabell 2.2.2. 
 
Tabell 1.6.2. Miljöbalken 2 kap. 2 – 5 §§ [16] 

Miljöbalken 2 kap. 2 – 5 §§ [16] 
2 § ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig 

den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning 
för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenheter.” 

3 § ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för 
att förebygga, hindra eller motverka att verksam- heten eller åtgärden medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet 
användas bästa möjliga teknik.  

4 § ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika 
att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan 
befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana 
produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i 
frågan om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk 
organism. Lag (2006:1014).” 

5 § ”Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi 
samt utnyttja möjligheterna att 

1. Minska mängden avfall, 
2. Minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,  
3. Minska de negativa effekterna av avfall, och 
4. Återvinna avfall. 
 

I första han ska förnybara energikällor användas. 
Lag (2016:782).” 

6 § ”För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas 
en pla0s som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång 
och olägenhet för människors hälsa och miljön. 
 
Vid prövning av frågor enligt 7 kap., tillståndsprövning enligt 9 och 11 kap., regeringens 
tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. och prövning av verksamheter enligt 9 kap. 6, 6 a och 6 b 
§§, 11 kap. 9 a § och 12 kap. 6 § ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. tillämpas endast i de fall 
som gäller ändrad användning av mark- eller vattenområden. 
 
Ett tillstånd eller dispens får inte ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser 
enligt plan- och bygglagen (2010:900). Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen 
eller bestämmelserna inte motverkas. 
Lag (2013:758).” 

 
Till dessa regler finns även en rad undantag (bland annat rimlighetsavvägning 2 kap. 7 § i miljöbalken 
[16] ”Kraven i 2 - 5 §§ och 6 § första stycke gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att 
uppfylla dem…”) vilket gör det näst intill omöjligt att fälla en aktör för brott mot dessa lagar särskilt 
på grund av den begränsade kunskapen som finns om mikroplaster och dess miljöpåverkan. Det finns 
inte heller något krav varken på kontroll eller utsläpp av mikroplaster ens från vatten- och reningsverk 
[8], än mindre för utsläpp av mikroplaster från industrin. 
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1.7 Avgränsningar 
Arbetet kommer inte involvera plastprodukter så som plastpåsar/soppåsar, plastmuggar med mera. 
som används på Tarkett. Arbetet kommer alltså enbart fokusera på preliminära mikroplaster så som 
granulat, rester av granulat, finkornigt damm eller andra restprodukter från granulat eller återvunnet/ 
återanvänt material.  
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2 RELATERAT ARBETE 

2.1 Metoder för att eliminera spridning av mikroplaster 
Liknande undersökningar om mikroplaster finns i en begränsad skala men dessa fokuserar främst på 
hur det går att mäta mängden mikroplaster i vatten [9], [10], [11] och som jämför fördelar och 
nackdelar med dessa. Dessa går tydligt igenom hur mätningen och kategoriseringen går till och vilka 
steg som genomförs men hjälper inte för att minska utsläppen av mikroplaster utan endast för att 
konstatera vart och hur stort utsläpp som sker.  
 
Det finns även mindre och lättare guider om hur det går att minska spridningen av mikroplaster. Dessa 
fokuserar dock främst på att använda så lite material, vatten, processteg och plastprodukter som 
möjligt i produktionen och inte hur industrin kan arbeta mot att eliminera samtliga utsläpp av 
mikroplaster. Dessa lösningar är dock redan implementerade i en hög utsträckning av västerländska 
tillverkningsföretag för att minska produktionskostnaderna och för att möta andra miljökrav.  
 
Ocean clean wash [12] har skrivit en handbok för att minska spridningen av mikroplaster från 
textilfabriken och tvätterier. Handboken går igenom flera processteg som används vid främst 
tillverkning men även åtgärder för att minska utsläpp av mikroplaster när kläderna tvättas. Fördelen 
med denna handboken är att den är väl inriktad till den specifika produktionen och går igenom flera 
processteg väldigt tydligt. Den föreslår även åtgärder till näst intill alla processteg och beskriver även 
för och nackdelar med dessa som ska tas in i beräkningen. Nackdelen är att flera lösningar är liknande. 
vissa strider mot krav från kunder och går emot andra processteg samt att även dessa baseras på att 
minimera användningen av material och vatten. Ett exempel på en lösning är att tvätta kläderna en 
gång innan de skickas ut till försäljning då den största mängden mikroplaster lossnar vid den första 
tvätten. Vattnet som används i denna tvätt ska sedan gå igenom ett vattenreningsverk som renar vattnet 
från mikroplaster istället för att hamna i avlopp. Nackdelen med denna lösning är dock att samtliga 
kläder behöver tvättas ytterligare en gång, tillverkarna behöver investera stora pengar för det extra 
processteget, extra vattnet och en ny reningsanläggning. Samtliga dessa utgifter blir tillsammans 
väldigt stora och det kommer inte resultera i några nya besparingar eller ytterligare inkomster och 
många företag kommer därför se detta som en dålig investering. 
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2.2 Existerande lösningar för filtrering av vatten 
Vid filtrering av vatten finns flera olika metoder för att separera föroreningar från vattnet. Flera av 
dessa metoder fungerar även för separering av föroreningar från luft och den huvudsakliga 
effektiviteten (hur små partiklar som kan filtreras bort) beror på hur små maskor (porstorlek) som 
används i filtret snarare än vilken typ av metod som används.  
 
När vatten filtreras behöver det oftast gå igenom två eller flera steg för att optimera processen och 
säkerställa vattnets kvalitet. Vid det första steget filtreras större partiklar bort, anledningen till detta är 
att de finare filtren som används senare i processen annars kommer sättas igen och stoppa flödet. Vid 
denna första filtrering finns en rad olika metoder som kan användas som kort kommer förklaras nedan, 
vilken metod som används väljs främst efter flödet av vatten samt vilken plats som finns att tillgå. Hur 
väl vattnet ska filtreras har inte någon större betydelse i detta steg då det endast är de större partiklarna 
som filtreras bort här och de mindre partiklarna [17] filtreras bort vid ett senare steg.  

2.2.1 Galler 
Som första steg används ofta ett vanligt galler med en hålstorlek på 2 - 3 mm. Detta galler kan fånga 
upp allt från toapapper till större plastbitar och diverse andra restprodukter. Oftast rengörs detta 
automatiskt där restprodukterna går till förbränning och används till uppvärmning av bostäder eller 
fabriker.  

2.2.2 Sandfilter 
Sandfilter används idag i flera svenska reningsverk som ett sista steg för att rena vattnet. Även om 
sandfilter kan filtrerar bort en viss mängd mikroplaster är denna andel väldigt låg och det är främst de 
större partiklarna (0,15 – 1,2 mm) som denna process filtrera bort effektivt. Mindre partiklar kan dock 
fastna på och mellan sandkornen men det är ingen metod som i framtiden kommer används för 
rengöring av mikroplaster då de allra minsta mikroplasterna helt enkelt sipprar igenom sandkornen 
tillsammans med vattnet [8]. 

2.2.3 Mikrofiltrering 
Mikrofilter är det membranet som är billigast av de alternativen som presenteras i denna rapport men 
också det filtret som är avsett för störst partiklar, mellan 0.05 - 3 µm [18]. Mikrofilter kan vara ett 
lämpligt försteg till ultrafilter, nanofilter eller omvänd osmos då de rensar vattnet från partiklar som 
annars skulle sätta igen de andra filtren. På grund av dess mindre porstorlek är det inte heller tvunget 
att använda någon högre tryckskillnad mellan membranet för att processen ska fungera (självklart 
behövs ett visst flöde) vilket gör att även driftkostnaden blir lägre jämfört med de filtren med en 
mindre porstorlek.  

2.2.4 Ultrafilter 
Ultrafiltrering är en filtreringsprocess som kan filtrera bort mikroplaster och andra små partiklar ner 
till en storlek på 10 nm (10-9 meter). Vattnet sätts under tryck (ca 0.5 - 10 bar [19]) och flödar med hög 
hastighet parallellt med en membranyta. Vattnet kan då flöda igenom membranet medan mikroplaster 
och andra orenheter fastnar. Dessa membran kan sedan enkelt sköljas av och rengöras från 
mikroplasterna som då kan återvinnas eller sorteras på ett korrekt sätt. Ett ultrafilter kan klara att 
behandla upp till flera tusen liter vatten i timmen, är behovet ännu större går dessa att parallellkoppla 
för önskad effekt.  

2.2.5 Nanofilter 
Nanofilter bygger på samma princip som ultrafilter. Skillnaden mellan nanofilter och ultrafilter är att 
nanofilter har mindre porstorlek, det släpper alltså inte igenom lika stora partiklar [20] som ultrafilter 
gör. Nanofilter kan filtrera bort partiklar ner till en storlek på 1 nm [19]. På grund av den lägre 
porstorleken i filtren krävs det ett högre tryck (ca 2 - 40 bar [19]) i processen för att vattnet ska kunna 
filtreras vilket leder till en högre energiförbrukning. Eftersom nanofilter är av högre kvalitet (mindre 
porstorlek och högre toleranser) blir även inköpspriset för nanofilter högre jämfört med ultrafilter.  
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2.2.6 Omvänd osmos 
Omvänd osmos är den mekaniska process som kan filtrera bort de allra minsta partiklarna. Omvänd 
osmos används för att filtrera bort partiklar mindre än 1 nm (0,1 – 1 nm), detta betyder att det i teorin 
filtrerar bort näst intill alla partiklar som förorenar vattnet, inklusive lösta salter i vattnet [19]. Omvänd 
osmos används framförallt för att rena havsvatten till dricksvatten i områden där det är brist på 
dricksvatten så som runt medelhavet eller på oljeriggar och fartyg. Även omvänd osmos fungerar med 
samma princip som ultrafilter och nanofilter men är ännu tätare än de andra filtren. Detta betyder då 
också att det krävs ett ännu högre tryck (ca 5 - 70 bar [19]. 

2.2.7 MBR – Membranbioreaktor 
En MBR-anläggning kombinerar en aktiv slamprocess som används i vanliga reningsverk med ett 
membranfilter för att uppnå en optimal rening av avloppsvatten. Detta innebär att en MBR-anläggning 
kan rena avlopp och industrivatten till dricksvatten på ett väldigt effektivt och smidigt sätt då det 
ersätter flera processer som används i reningsverk som annars tar upp stor yta (bland annat sandfilter). 
Ytterligare en fördel är att en membranbioreaktor kan i högre grad (beroende på vilken typ av filter 
som används) rena vatten från mikroplaster och andra mikroorganismer som inte hade renats genom 
ett sandfilter. Detta gör att en membranbioreaktor hade varit det bästa alternativet för ett företag inom 
plastindustrin att implementera för att rena industrivatten från mikroplaster.  

2.2.8 Reningsprocess i svenska vatten- och reningsverk 
Reningsprocessen i svenska vatten- och reningsverk är relativt lika men det finns vissa variationer. 
Dessa variationer beror på flera variabler där allt från kapacitet och storlek till önskad vattenkvalitet, 
pris eller om vattnet som renas ska bli dricksvatten eller släppas ut i sjöar och hav [8].  
 
Alla vatten- och reningsverk går igenom 3 huvudsteg, mekanisk rening, biologisk rening och kemisk 
rening. I den mekaniska reningen rensas de allra största resterna i avloppet med hjälp av ett galler som 
har en hålstorlek på 2 - 3 mm. Restprodukter som är större än detta fastnar i gallret och bildar då 
ytterligare en yta som också fungerar som ett filter vilket leder till att även mindre partiklar kan fastna 
i detta steg. Vattnet fortsätter sedan till ytterligare en filtreringsstation som ofta består av ett sandfång 
där de allra tyngsta partiklar så som olika metaller, sand/grus och andra orenheter sjunker till botten. 
Som ett sista steg i den mekaniska reningen sedimenteras vattnet, det innebär att de allra största 
partiklarna sjunker till ytan där de skrapas bort. Även fett och andra lätta föroreningar som flyter kan 
separeras här med hjälp av en ”skrapa” som skrapar bort de föroreningar som ligger på vattenytan.  
 
När den mekaniska reningen är klar påbörjas den biologiska reningen där olika organiska material, 
fosfor och kväve bryts ner av mikroorganismer. Dessa mikroorganismer bildar sedan ett slam som 
sjunker till botten av en bassäng och som sedan kan återanvändas som gödsel på bondgårdar. Detta är 
en flerstegsprocess där vattnet går igenom flera olika avdelningar för att till sist gå vidare till den 
kemiska reningen. I den kemiska reningen tillsätts olika kemikalier för att vattnet ska få en högre 
kvalitet genom att ta bort bland annat fosfor. I vissa vattenverk används också UV-ljus för att 
eliminera vissa bakterier och andra föroreningar som är känsliga för ljus för att förbättra vattenkvalitén 
ytterligare.  
 
Efter de tre stegen återupprepas ett mekaniskt steg där vattnet filtreras ytterligare en gång. Detta kan 
skilja sig något beroende på om det är ett vatten- eller reningsverk och hur höga kraven på 
vattenkvaliteten är. Här kan vattnet antingen filtreras genom en tjock sandbädd där vattnet filtreras 
mellan sandkornen där olika partiklar (bland annat mikroplaster) kan fastna mellan och på sandkornen. 
Denna metod är dock inte påförlitlig vad det gäller filtrering av just mikroplaster och på grund av detta 
har andra metoder blivit allt vanligare då det kontinuerligt blir högre krav på vattnet och medvetenhet 
om mikroplaster blir allt större. Nyare anläggningar kan därför använda sig av andra filtreringsmetoder 
så som ultrafilter och nanofilter för att få bort mikroplaster och andra mikroorganismer i en högre 
utsträckning, för att öka vattnets kvalitet. 
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Det finns flera variationer på reningsprocessen inklusive lokala avvikelser där speciella krav ställs på 
grund av specifika miljöomständigheter. I och med den fortlöpande utvecklingen av reningsprocesser, 
den ökade noggrannheten, ökade kunskapen om farliga ämnen samt den ökade användningen och 
utsläppen av olika mediciner, kemikalier och mikroplaster förändras och förnyas reningsprocessens 
kontinuerligt [20].  
 
Detta är en viktig del i arbetet med att minska utsläppen av mikroplaster då vatten- och reningsverk är 
det sista steget innan vattnet släpps ut i miljön eller når våra kranar. Med en högre förståelse om hur 
vatten- och reningsverk fungerar kan dels metoder som används här även implementeras inom 
industrin för att stoppa utsläppen i ett tidigare steg men även för att veta hur bra eller om vatten- och 
reningsverk ens renar mikroplaster.  
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2.3 Existerande lösningar för filtrering av luft 
Vid filtrering av luft finns det flera olika metoder som kan användas (se lista nedanför), dock fungerar 
flera metoder på liknande sätt och den verkliga skillnaden är vilken typ av filter som används snarare 
än vilken metod. Likt som vid filtrering av vatten finns det en mängd olika luftfilter med porstorlekar 
som ger olika resultat och som går att kombinera med varandra för en så effektiv rening av luften som 
möjligt. Skillnaden mellan rening av vatten och luft är att vatten ofta har en större intervall som ska 
renas. Vatten kan till exempel innehålla både väldigt stora föremål som inte kan sväva fritt i luften 
men även salter och andra partiklar som kan vara lösta i vattnet samt olika bakterier och virus. Detta 
gör att luftrening oftast är en enklare process jämfört med rening av vatten.  

2.3.1 Metoder för luftrening  
• Panelfilter – Den vanligaste typen av filter. Ser ut som ett fönster där filtret monteras i en ram 

och luft passeras genom filtret som renar luften beroende på porstorlek på filtret. Kan bestå av 
flera olika material så som papper, diverse syntetmaterial, glasfiber med mera, kan även vara 
dränkt i en trögflytande vätska (oftast olja) vilket då kallas för ett visköst panelfilter. 

• Patronfilter – Används ofta i bilar och andra liknande fordon. Fungerar på samma sätt som ett 
panelfilter men är mer kompakt och anpassat efter omgivningen.  

• Rullande och roterande filter – Fungerar som vanliga panelfilter men rullar eller roterar för 
automatisk rengöring av filtret. 

• Påsfilter – Påsar med små hål som filtrerar luften som går igenom men behåller damm och 
andra finkorniga material (beroende på porstorlek) i påsen. Vanligaste applikationen är 
dammsugarpåsar. 

• Aktivt gasfilter – Använder kol som binder olika partiklar och på så vis renar luften. Används 
i flera olika applikationer i allt från gasmasker till reningsverk.  

• Partikelfilter (EPA-, HEPA- och ULPA-filter) – Oftast det sista steget i en 
filtreringsanläggning. Renar luften från väldigt små och fina partiklar, används i allt från bilar 
till stora luftreningsanläggningar på industrier. 

• Elektrostatiskt filter – Renar luften från partiklar med hjälp av elektrisk laddning. Finns både 
torra elektroniska filter där damm och andra partiklar samlas i en behållare samt våta 
elektroniska filter som automatiskt kan sköljas av med vatten. 

• Kemikaliska gasrenare – Använder en kemikalisk vätska som binder partiklar till större och 
mer lätthanterliga korn. 

 
Det finns ytterligare metoder som inte nämns ovan som kan användas på specifika anläggningar där 
speciella krav ställs. Dessa filtreringsmetoder kan sedan kombineras för att uppnå önskat resultat oftast 
med någon form av grövre rullande eller roterande panelfilter som första steg och ett finare filter 
(HEPA- eller ULPA-filter) som sista steg [21] [18].  
 

2.3.2 HEPA- och ULPA-filter 
HEPA- och ULPA-filter används båda oftast som sista steg vid filtrering av luft för att filtrera bort de 
allra minsta partiklarna. HEPA-filter renar runt 99.95 – 99,995 % av alla partiklar mellan 0.1 - 0.2 µm 
(klarar självklart att filtrera bort större partiklar också men dessa ska helst redan vara bortfiltrerade i 
ett tidigare steg) medan ULPA-filter renar 99,9995 – 99,999995 % [18]. Dessa filter renar även från 
mindre partiklar men inte i lika stor grad, detta ses dock som en väldigt god filtrering där luften håller 
en hög kvalitet, oftast flera gånger bättre än luften i en storstad. 
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3 METOD 

3.1 Litteraturstudier 
För att hitta information har jag läst flera rapporter, vetenskapliga artiklar och undersökningar för att 
få en bättre förståelse om området. Dessa inriktningar sig främst på mikroplaster, hur de kan separeras 
från luft och vatten, vilka tekniker och lösningar som finns idag samt hur mikroplaster påverkar oss 
människor, djur och miljön i stort. För att hitta säkra källor till information har främst BTH summon 
använts men även Google scholar för att hitta andra relevanta vetenskapliga texter. Även så 
kallad ”snowballing” i olika rapporter och artiklar har använts. Detta innebär att kolla på källorna till 
rapporterna som har lästs för att hitta ytterligare rapporter av intresse.  

3.2 Design thinking 
Desing thinking handlar om att generera eller skapa en produkt (kan vara en fysisk produkt, en 
mjukvara, ett system eller en handlingsplan med mera) som har ett värde hos dess potentiella kunder. 
Design thinking processen utgår från att skapa en produkt som dels folk vill ha (desirability), som är 
möjlig att skapa/ tillverka (feasability) samt att det är genomförbart och ekonomiskt hållbart 
(viability). För att uppnå dessa krav på en produkt genomgås fyra olika steg som visas i figur 2 nedan. 
Dessa är: Initiation (uppstart), inspiration (inspiration), ideation (idegenerering) och implementation 
(implementation). Dessa involverar att hitta, undersöka och definiera ett problem som finnas idag som 
behöver lösas. För att lösa problemet behövs först inspiration som övergår till idéer, förslag eller 
åtgärder som kan fungera för att lösa problemet. Dessa idéer övergår sedan till prototyper som i sin tur 
kan testas och i förlängningen implementeras. För att uppnå ett optimalt resultat kan dessa steg 
upprepas i flera iterationer där produkten utvecklas och förfinas. 
 
Design thinking har använts för att generera dels de lösningar som beskrivs i resultatet som kan 
implementeras på Tarkett Ronneby men även för att generera och förbättra mallen som beskrivs i 
punkt 4.5 Kartläggningsprotokoll och prioriteringsprotokoll för företag inom plastindustrin. I design 
thinking är det framförallt viktigt med iterationer där nya idéer blir förbättringar på en befintlig 
prototyp eller en helt ny, för att på så vis utveckla prototypen till en färdig och fungerande produkt.  

 
Figur 2. Graf som visar de olika faserna i Design Thinking. 
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3.3 Observationer på Tarkett 
Flera observationer på Tarkett har genomförts på diverse maskiner dels där mikroplaster kan spridas i 
form av finkornigt damm och/eller större bitar av granulat samt maskiner där plaster kommer i kontakt 
med vatten som sedan kan förorena dagvattnet. Även rengöring av maskiner har observerats där 
mikroplaster kan spridas dels genom luften och försämra arbetsmiljön där de kan spridas till och 
förorena dagvattnet. Dessa observationer har skett kontinuerligt under arbetet på flera olika maskiner 
och processer för att få en så bred förståelse av problemet som möjligt. 
 
Dessa observationer har genomförts i samarbete med personalen vid varje maskin för att få en bättre 
förståelse av de vanligaste problemen, vart det finns risk för läckage samt hur mikroplaster kan spridas 
vid rengöring. En karta över Tarketts verksamhet (se figur under rubrik 4.1 Kartläggning över utsläpp 
av mikroplaster på Tarkett Ronneby) har använts för att lokalisera samtliga riskområden där det finns 
risk för spridning av mikroplaster dels på grund av läckage eller kontinuerlig spridning av 
mikroplaster men också vid rengöring av maskinen. 

3.3.1 Kartläggning av mikroplaster 
Kartläggningen av mikroplaster på Tarkett Ronneby gjordes i samarbete med supervisorns och 
tekniker på samtliga linjer i produktionen. Varje supervisor/ tekniker fick vissa sin linje och potentiella 
utsläpp av mikroplaster samt riskområden där mikroplaster kan produceras och spridas. De fick i 
samarbete med mig fylla i ett Excel-dokument som beskriver varje enskilt utsläpp i detalj. Det fanns 
sex stycken olika kategorier per utsläpp som skulle fyllas i, dessa var: 

1. Typ av utsläpp (fraktion). Damm, granulat, korvspill eller annat 
2. Storlek på partiklarna (<5 mm för mikroplaster) 
3. Kilo/vecka som släpps ut 
4. Orsaken till utsläppet, normal drift, haveri, handhavande med mera. 
5. Omhändertagande, dammsugs det upp? Går det till återvinning? 
6. Vart utsläppet sker (både övergripligt på områdeskarta och i detaljritningar) 

 
Detta sammansattes sedan till bland annat en heat-map som visar vart de största och mest riskabla 
utsläppen sker samt vilken typ av utsläpp som är vanligast. Den sammanställer även mängden material 
som varje vecka går förlorad till förbränning eller försvinner ut via avlopp/ dagvatten. Denna 
kartläggning har sedan varit grunden för att hitta åtgärder till att minska utsläppen av mikroplaster.  

3.3.2 Frågeställningar Tarkett Ronneby 
För att få en bättre förståelse om vart och hur mikroplaster sprids på Tarkett Ronneby utgår resultatet 
över detta från nedanstående frågeställningar. 

1. Var finns det risk för läckage av mikroplaster på Tarkett Ronneby? 
2. Var finns det risk för spridning av mikroplaster vid rengöring av maskiner på Tarkett 

Ronneby? 
3. Var finns det risk för spridning av mikroplaster via vattnet på Tarkett Ronneby? 
4. Var finns det risk för ytterligare spridning av mikroplaster på Tarkett Ronneby? 
5. Hur kan maskiner på Tarkett Ronneby optimeras för att minimera risken för spridning av 

mikroplaster genom luften och till arbetare? 
6. Hur kan maskiner på Tarkett Ronneby, där plaster kommer i kontakt med vatten, optimeras för 

att minimera risken för mikroplaster sprids till dagvattnet?  
7. Hur kan maskiner på Tarkett Ronneby rengöras på ett säkerts sätt så att risken för spridning av 

mikroplaster till industrimiljön minimeras? 
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3.4 Intervjuer på Tarkett 
Flera intervjuer med personal på Tarkett har utförts dels för att hitta potentiella problem med maskiner 
där det finns risk för spridning av mikroplaster men även för att få förslag och idéer på förändringar 
som kan förbättra maskiner eller processer för att minimera spridningen av mikroplaster.  

3.5 Intervjuer med andra företag 
3.5.1 Karlskrona reningsverk 
Ett besök på Karlskronas reningsverk ihop med en intervju med Jakob Johansson [8] var genomförd 
för att få en bättre insikt i hur en reningsprocess på ett svenskt reningsverk fungerar. Tanken med detta 
besök var att få bättre insikt i hur reningsverk hanterar mikroplaster idag och om det finnas metoder 
som kan implementeras direkt till industrin. Besöket ägdes rum på Karlskronas reningsverk som är 
beläget på Koholmen strax utanför Karlskrona centrum. Besök inklusive intervju tog ungefär en timme 
då hela anläggningen visades upp med viss dokumentering med bilder samt flera frågor besvarades 
angående hur Karlskronas vatten- och reningsverk hanterar mikroplaster.  

3.5.2 Intervjuer med andra företag 
Flera intervjuer med företag som tillverkar olika filter, maskiner eller andra produkter som antingen 
direkt eller indirekt (vissa delar av deras produkt) kan användas för att minska spridningen av 
mikroplaster inom industrin har genomförts. Eftersom dessa intervjuer är gjorda med företag och inte 
oberoende organisationer kan vissa siffror som används i rapporten vara diskutabla men eftersom alla 
företag jobbar på samma sätt kan de ändå ses som valida (dock viktigt att ta hänsyn till detta). 
Intervjuer har bland annat gjorts med Karmaseal som gör uppblåsbara tätningslister, Nilfisk som 
tillverkar och säljer städmaskiner, centraldammsugare och dammavskiljare, Pow tech som säljer 
diverse maskiner till plastindustrin och Björks rostfria som bland annat säljer membranbioreaktorer för 
rening av industrivatten. Ingen specifik mall har använts under intervjuerna då alla områden skiljer sig 
från varandra och kontakten har skett i flera omgångar.  
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3.6 Idégenerering 
I flertalet fall kom direkt feedback och idéer på förbättringar från personal stationerade vid de 
specifika maskinerna. Även under observationer genererades flera idéer, ibland väldigt självklara 
lösningar, som sedan förfinades under tid. Dessa idéer kombinerades och förfinades sedan ytterligare 
för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. I vissa fall där problemet var mer komplex utfördes även 
diverse metoder för att generera nya och kreativa lösningar.  

3.6.1 Brain Writing 
Brain writing är en idégenereringsmetod i grupp som går ut på att generera många snabba ibland även 
lite galna idéer under kort tid. Brain writing sker i en grupp med 3 – 6 medlemmar (fungerar säkert 
med ännu fler medlemmar men kan då eventuellt vara bättre att dela upp sig i två mindre grupper) där 
varje gruppmedlem får ett häfte med post-it lappar. Under fem minuter ska varje gruppmedlem skriva, 
rita eller förklara minst 3 olika idéer på en post-it lapp. När fem minuter har gått ger varje 
gruppmedlem sin lapp till personen till vänster och får då också en ny lapp med andra idéer från 
personen till höger. Lappen som kommer från höger används som inspiration till nya idéer alternativt 
en möjlighet att bygga vidare på dessa idéer. Processen upprepas flera gånger tills alla lappar har gått 
ett helt varv och alla gruppmedlemmar får tillbaka sina första lappar. När detta är gjort skrivs alla idéer 
ner på ett A4a (där vissa idéer kanske behöver förklaras mer noggrant av personen som skrev den) för 
att sedan eventuellt delas upp i olika kategorier eller kombineras med varandra. Denna process kan 
sedan itereras flera gånger vid behov för att generera ytterligare förslag på lösningar.  

3.6.2 Brainstorming 
Brainstorming kan vara en lämplig metod att använda efter en brain writing process. Här kan idéerna 
från brain writing sessionen skrivas/ritas på en whiteboard tavla och gruppmedlemmarna får sedan 
generera fler och nya idéer från dessa alternativt helt nya förslag. Dessa kan då diskuteras i gruppen 
och fler förslag eller variationer kan hittas med hjälp av detta. Denna process kan också itereras flera 
gånger för ett bättre resultat.  

3.6.3 Workshop med supervisors 
För att generera ytterligare förslag på lösningar kallades samtliga tekniker och supervisors från alla 
linjer i produktionen till en workshop. Workshopen startade med en genomgång av kartläggningen av 
alla utsläpp av mikroplaster på Tarkett Ronneby för att samtliga medverkande ska ha koll på vilka 
källor som genererar utsläpp av mikroplaster. De delades sedan in i grupper om fyra för att genomföra 
en brain-writing. Detta genererade en stor mängd bra idéer och förslag på åtgärder som kan 
implementeras för att minska utsläppen av mikroplaster från fabriken. När brain-writing sessionen var 
färdig fick varje grupp sammanställa, kombinera och generera ytterligare nya idéer tillsammans inom 
gruppen. Detta resulterade i ungefär femtio mer eller mindre unika lösningar som kan implementeras 
på företaget. Grupperna fick sedan prioritera sina idéer utifrån hur mycket varje åtgärd kostade, hur 
mycket utsläppet minskar samt risken för att utsläppet annars kunde nå havet, naturen, dagvatten eller 
avloppet. Varje grupp fick sedan presentera sina tre högst prioriterade lösningar för de andra 
grupperna som då gav feedback på deras förslag. Detta resulterade i ännu fler och förfinade lösningar 
och varianter på lösningar som i framtiden kan implementeras på Tarkett Ronneby.  
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3.7 Fallstudier av kartläggningsprotokoll och 
prioriteringsprotokoll 

För att ta fram kartläggningsprotokoll och prioriteringsprotokoll har arbetet inletts med en 
kartläggning av alla utsläpp från Tarkett Ronneby. Utifrån detta har sedan lösningar tagits fram på hur 
dessa kan åtgärdas för att minska eller eliminera samtliga utsläpp av mikroplaster på Tarkett Ronneby. 
När arbetet med att kartlägga hela anläggningen och ta fram lösningsförslag på hur dessa kan åtgärdas 
skapades ett kartläggningsprotokoll som involverar alla delar av kartläggningsarbetet. Efter detta 
skapades även ett prioriteringsprotokoll och dessa ska kunna användas av andra företag inom 
plastindustrin för att kartlägga och åtgärda utsläpp av mikroplaster. 
 
För att kunna ta fram ett pålitligt protokoll som kan efterföljas av andra företag senare måste arbetet 
först genomföras för att vet vilka punkter som är nödvändiga och vad som bör undersökas. Det är 
också viktigt för att sedan kunna testa protokollet mot det tidigare resultatet för att kunna validera 
resultatet från kartläggningsprotokollet samt prioriteringsprotokollet. 

3.7.1 Test av kartläggningsprotokoll 
För att testa kartläggningsprotokollet har tekniker på linjer själva fått protokollet utan någon 
ytterligare information mer än att de ska kartlägga utsläpp av mikroplaster. De har själva sedan fått 
följa protokollet och fylla i de delar som varit nödvändiga. Efter detta har resultatet från protokollen 
jämfört med resultaten från den tidigare kartläggningen som då gjordes av linjens supervisor i 
samarbete med mig.  

3.7.2 Test av prioriteringsprotokoll 
För att se hur användarvänlig och korrekt prototypen fungerar har två tester av prototypen genomförts. 
Dessa har utgått från resultatet från de tidigare kartläggningarna och bygger vidare med ytterligare 
information. Testpersonerna har fått fylla i hur stor risken är att varje specifikt utsläpp sprids utomhus, 
till avlopp och till dagvatten/ havet. Risken för att detta sker utgår från en skala på 1 - 10 där 1 är 
minimal risk och 10 är störst risk. Försökspersonerna har också fått ranka utsläppen utifrån deras egna 
bedömning hur utsläppen ska prioriteras. Resultatet från deras bedömning, min egen bedömning samt 
resultatet från prototypen har sedan jämförts för att hitta liknelser och skillnader.  
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4 RESULTAT 

4.1 Kartläggning över utsläpp av mikroplaster på Tarkett 
Ronneby 

 

 
Figur 3. Ritning över Tarkett Ronneby, södra delen. Visar alla utsläpp av mikroplaster. 

 
Ritningen visar överskådligt samtliga utsläpp av mikroplaster från fabriken. Blå områden på kartan är 
områden med ett lite utsläpp som har en låg risk att nå avlopp- och dagvattenbrunnar, havet eller 
naturen i övrigt. De gröna områdena på kartan är medelstora utsläpp eller utsläpp där risken finns att 
utsläppen når brunnar, hav eller natur. De gula områden är riskzoner med stora utsläpp eller där stora 
delar av utsläppet kan kontaminera avlopp/ dagvatten, nå havet eller kontaminera naturen på annat 
sätt. De röda zonerna är de största utsläppen eller de utsläpp som garanterat når avlopp/ dagvatten, 
havet eller den yttre miljön i stort. Vissa områden på kartan överlappar varandra vilket beror på att 
fabriken är uppbyggd i flera våningar, att vissa maskiner överlappar varandra och för att alla utsläpp 
inte kan bindas till en specifik maskin.   
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4.1.1 6 – 8-Hallen 
 

 
Figur 4. Utsläpp mikroplaster 6 – 8-Hallen 

 
1. Ficka 
2. Silos 
3. Transportband 
4. Påfyllning av antistatpulver 
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4.1.1.1 Fickor  

 
Figur 5. Ficka 1 

 
Vid fickan sker ett kontinuerligt läckage av finkornigt damm som sprids öppet i lokalen. Detta läckage 
sker dels vid normal drift på grund av att maskinen inte är tillräckligt tät men även vid rengöring då 
maskinen blås rent med hjälp av tryckluft. Damm och granulat hamnar då först på marken för att sedan 
blåsas åt sidan till en större hög med hjälp av tryckluft där det sedan sugs upp med hjälp av en 
centraldammsugare. Detta damm går sedan till förbränning istället för att användas till att producera 
ny matta. Trots att stora delar sugs upp är det även en del av detta damm som sprids vidare i lokalen 
och fastnar under skor och på kläder som då kan sprids till omkringliggande miljö och utanför Tarketts 
lokaler. Det finns totalt två fickor jämte varandra som fungerar på samma sätt med samma mängd och 
typ av utsläpp.  
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4.1.1.2 204 silos 

 
Figur 6. Behållare för restmaterial i 6 - 8-Hallen 

 
Restmaterial töms i en behållare (se figur 6) för att sedan skickas tillbaka i processen för 
återanvändning. Som bilden visar är det dock mycket damm som hamnar utanför påsen som bidrar till 
ett behov av kontinuerlig städning av personal vid linjen. Det damm som hamnar utanför behållaren 
blås sedan till större högar där det lättare kan dammsugas upp med centraldammsugare. Det damm 
som hamnar på marken och sugs upp går till förbränning istället för att hamna i påsen och skickas till 
återvinning. Dammet som hamnar utanför behållaren kan även spridas både i lokalen och försämra 
arbetsmiljön för de anställda vid linjen men det kan även spridas utanför lokalen via truckar eller 
personal och kan då hamna i naturen eller i dagvattnet.  
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Figur 7. Läckage vid silos till L204 i 6 - 8-Hallen 

 
Även i detta steg sprids stora mängder finkornigt damm både i och utanför lokalen. I figur 7 syns 
konsekvensen av läckaget tydligt och dammet kommer från ett kontinuerligt läckage när maskinen är 
igång vid normal drift. Detta damm blås också till större högar där det sedan sugs upp med 
centraldammsugaren och går till förbränning istället för att användas för att producera ny matta.  

4.1.1.3 Transportband 

 
Figur 8. Transportband 6 - 8-Hallen 
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På transportbandet placeras en låda som sedan förflyttas och fylls med granulat under munstycket som 
syns i figur 8. Vid påfyllning av granulat är det stor risk att en del granulat hamnar bredvid lådan och 
då istället på marken. Dessa granulat blås sedan mot väggen så att de senare kan sugas upp enklare 
med centraldammsugare. Dessa granulat kan dock fastna under skosulor och på truckdäck med mera 
och lämnar på så vis lokalen och ut till miljön. Detta kan dels vara en miljöfara om det sprids ut till 
miljön men är även en ekonomisk förlust då fullgott material går till spillo.  

4.1.1.4 Påfyllning av antistatpulver 

 
Figur 9. Tömning av antistatpulver från påse till maskin. 

 
Det är stor risk för spridning av mikroplaster dels när den nya påsen med antistatpulver sätts på plats 
såväl som när den tas bort, men även under normal drift. Vid byte av antistatpulver är det svårt att få 
påsen på rätt plats och att få allt tätt och det finns därför en överhängande risk att lite damm sprids i 
denna process. På grund av påsens och maskinens konstruktion är det svårt att tömma påsen helt från 
damm och detta leder till att det istället hamnar på marken där det sedan sprids i lokalen. Det sprids 
även när maskinen är i gång på normal drift. Detta är på grund av att det inte blir tätt mellan påsen och 
röret. Detta leder då till ett kontinuerligt spill och bidrar till ytterligare ett utsläpp av mikroplaster. 
Detta damm som samlas under maskinen sugs sedan till största del upp med centraldammsugaren där 
det sedan antingen går till återvinning eller förbränning. Trots att den största delen sugs upp är det 
fortfarande en stor del som sprids i och utanför lokalen, till avlopp och dagvatten.  
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4.1.1.5 Läckage från rör i 6 - 8-Hallen 

 
Figur 10. Externt läckage med okänd härkomst i 6 – 8-Hallen 

 
Det som syns i figur 10 är små granulat som har spridit sig från en maskin. Det är dock oklart riktigt 
hur detta har spridit sig men troligtvis är det från ett läckage i ett rör alternativt vid rengöring av en 
närliggande maskin. Dessa små granulat ligger precis jämte en avloppsbrunn och det har med stor risk 
redan ramlat ner granulat till avloppsvattnet som sedan kommer till reningsverket. Även om detta 
enbart är ett par kilo spill är det en osäkerhetsfaktor i produktionen. Dessa spill måste kontrolleras 
noggrannare och anledningen måste lokaliseras och åtgärdas direkt, det är endast då ett framtida spill 
kan isoleras och förebyggas.  
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4.1.2 Svetshallen, L241 och L244 
 

 
Figur 11. Ritning, utsläpp mikroplaster från svetsen, L241 och L244 

 
1. L241 
2. Lådvändare 
3. Påfyllning lådor 
4. Vattenkylning 
5. Filter (utomhus) 

 

4.1.2.1 Utsläpp av mikroplaster från L241 
L241 har ett fåtal mindre utsläpp av mikroplaster, bland annat i nedloppet där material åker ner mellan 
varm- och kylblandning. Detta blandas sedan och åker ner till en doseringsmaskin där det också finns 
risk för spill på grund av mindre läckage. Det sista steget där det finns risk för spridning av 
mikroplaster är vid accentdoseringen. Dessa spill är dock väldigt små och rengörs regelbundet med 
dammsugning och sopning.  
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4.1.2.2 Lådvändare L244 

 
Figur 12. Lådvändare till L244 

 
Vid användning av lådvändare är det stor risk att granulat spills från lådan och hamnar på marken. 
Dessa granulat sugs sedan upp med hjälp av en centraldammsugare och materialet går till förbränning 
istället för att användas till att producera matta. Det är även en onödigt riskabel och komplicera 
lösning för att tömma material från en behållare. För mer information om lådvändare läs kapitel 4.2.1 
Lådor och lådvändare.  

4.1.2.3 Materialpåfyllning 

 
Figur 13. Påfyllning av lådor 

 
När granulatet är krossat fyller det en av två lådor (se figur 13). Vid påfyllning sprutas granulaten ner i 
lådan, det är dock relativt hög fallhöjd från röret ner till lådan och granulat kan då hamna utanför och 
ner på golvet. De granulat som hamnat på golvet sugs senare upp med en centraldammsugare men det 
finns risk att dessa även spridas utanför lokalen via kläder och skor. För mer information om 
påfyllning av lådor läs kapitel 4.2.5 Krossar och påfyllning av lådor.  
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4.1.2.4 Vattenkylning av matta 

 
Figur 14. Kylning av matta 

 
När mattan är valsad har den en hög temperatur vilket kräver att den kyls ner. Detta görs i ett 
vattenbad där mattan passerar (se figur 14), mattan kan då eventuellt släppa ifrån sig mikroplaster som 
då kontaminerar vattnet i kylkaret.  Detta vatten töms sedan ut i avloppen vilket leder till att även 
mikroplasterna kan spridas ut från fabriken via avloppsvattnet. För mer information om vattenkylning 
läs kapitel 4.2.2 Vattenkylning. 

4.1.2.5 Filtrering av damm från L241 och L244 

 
Figur 15. Filter från centraldammsugare från L241 och L244 
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Figur 16. Dammrester från filter 

 
Damm från L241 och L244 som sugs upp med centraldammsugaren går till ett filter/dammavskiljare 
som filtrerar luften från dammpartiklar. Det finns dock en stor risk att mikroplaster sprids från denna 
process dels på grund av att filtret inte filtrerar bort alla mikroplaster utan släpper igenom en liten del 
som då hamnar utanför lokalen. Det sprids även mikroplaster på grund av mindre läckage från 
dammavskiljaren men även på grund av läckage mellan dammavskiljaren och behållaren (den blå 
behållaren till höger i figur 15. Ytterligare ett riskmoment är när den mindre blå behållaren är fylld och 
ska tömma. Dammet från den blå behållaren skyfflas då till den svarta lådan med en spade och det är 
då lätt att damm kommer utanför den svarta lådan, inte minst när det blåser. Detta damm förvaras 
sedan i den svarta lådan som visserligen är under ett skärmtak men fortfarande utomhus. På grund av 
att dessa läckage sker utomhus blir de extra riskabla då de direkt går till yttermiljön och dagvattnet/ 
havet. För mer information om filter/dammavskiljare se kapitel 4.2.6 Dammavskiljare.  
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4.1.3 L201 
 

 
Figur 17. Ritning utsläpp L201 

 
• Granulatkylning 
• Vågvagn/ Materialpåfyllning 
• Tömning av materialpåse (PVC) 
• Manuell påfyllning av material 
• Vattenkylning av korvar 
• Färgbyte i krossen 
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4.1.3.1 Granulatkylning 

 
Figur 18. Granulatkylning 

 
Största risken för utsläpp av mikroplaster vid granulatkylning inträffar vid rengöring av maskinen. 
Luckan på överdelen av maskinen öppnas då och tryckluft används för att blåsa rent ytorna för att 
undvika färgfel på produkten. De damm och granulat som då ligger i maskinen blås bort och hamnar 
runt om i lokalen. Dammet samlas då som ett lager runt om i lokalen, framförallt på balkar och andra 
svårt åtkommande ytor. Detta kan då vara väldigt svårt att få rent och det kontaminerar ständigt luften 
och försämrar arbetsmiljön för de som arbetar vid linjen. Detta damm kan även spridas till 
vattenkylningen (se figur 22) där det lägger sig på botten av kylkaret och blandas med vattnet. Detta 
vatten töms sedan med jämna mellanrum ut i avloppet och för då med sig mikroplaster från bland 
annat granulatkylningen ut till miljön. Dammet som sprids i resten av lokalen kan också försvinna ut 
till miljön via kläder och skor från de som vistas i lokalen. För mer information om rengöring med 
tryckluft läs rubrik 4.2.7 Rengöring av maskiner med tryckluft.  
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4.1.3.2 Vågvagn/ Materialpåfyllning 

 
Figur 19. Materialpåfyllning 

 
Vid materialpåfyllning ställs en låda under rätt munstycke där respektive material sedan matas ut ner i 
lådan. Det är dock stor risk att material hamnar utanför lådan alternativt att granulat studsar ut från 
lådan eller att damm bildas som sedan sprider sig i lokalen. Stora delar städas upp av personalen på 
linjen men material sprids även ut från lokalen delvis genom kläder och skor men det kan också 
hamna i vattenkylningen vilket sedan töms i avloppen och mikroplaster sprids då därifrån ut till 
miljön.  
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4.1.3.3 Tömning av materialpåse (PVC) 

 
Figur 20. PVC-påse 

 
PVC kommer till linjen i stora säckar som sedan öppnas i botten (se figur 20). Som figuren också visar 
är det en del material som kommer utanför behållaren och istället hamnar på golv och andra ytor runt 
om i lokalen. Största delen av dammet som hamnar utanför behållaren dammsugs upp med 
centraldammsugaren och går till förbränning. En viss del sprids även utanför lokalen då det kan hamna 
i vattenkylningen och blandas med vattnet som sedan töms i avloppet alternativt fastnar på kläder som 
sedan lämnar faciliteten. Det är även en dörr endast några få meter ifrån där säckarna töms som ofta 
står öppen under sommarhalvåret för bättre ventilation. Dammet från PVC-säckarna kan då också 
spridas ut genom denna dörr till yttermiljön.  
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4.1.3.4 Manuell påfyllning av material 

 
Figur 21. Manuell färgblandning 

 
I denna linje produceras inga större kvantiteter och färgblandningen sker därför manuellt. Dessa 
förvaras i öppna behållare vilket gör att spridningen av mikroplaster ökar då det genereras damm när 
dessa ämnen hanteras. Innehållet i respektive färg kan variera beroende på färg men de innehåller med 
säkerhet ämnen som inte ska släppas ut fritt i miljön. Även blandaren där materialen blandas runt kan 
generera ett utsläpp vid rengöring då överblivet material hamnar på golv och andra ytor runt maskinen. 
Detta sopas och dammsugs upp med centraldammsugare men det kan även spridas utanför lokalen via 
kläder, skor, till vattenkylningen och därefter ut till avloppet alternativt ut genom en närliggande dörr 
som ofta är öppen under sommarhalvåret.  
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4.1.3.5 Vattenkylning 

 
Figur 22. Kylning av korvar 

 
När materialet ska kylas ner åker det genom ett vattenkar (se figur 22). Det finns då en risk att 
materialet ger ifrån sig mikroplaster som kontaminerar vattnet. Det finns även risk att damm från 
andra maskiner hamnar i det öppna vattenkaret vilket då förorenar vattnet med ytterligare 
mikroplaster. Vattnet i kylkaret är ett slutet system men som rengörs regelbundet med några veckors 
intervall. Vattnet töms då ut i avloppet vilket innebär att även de mikroplaster som har beblandats med 
vattnet samt de dammrester som ligger i botten av karet vid rengöring också åker ut i avloppet. När 
vattenkaret töms rengörs även värmeväxlaren som vattnet passerar för att bibehålla rätt temperatur. 
Denna är då full av slagg som har bildats som bland annat innehåller mikroplaster. Denna rengörs och 
slagget spolas också ner i avloppet vilket leder till ytterligare utsläpp av mikroplaster. För mer 
information om vattenkylning läs kapitel 4.2.2 Vattenkylning. 

4.1.3.6 Färgbyte krossen 
Vid färgbyte i krossen används tryckluft för att rengöra maskinen. Damm yr då ut från maskinen och 
hamnar runt om i lokalen, inklusive i vattenkaret. Detta sopas och dammsugs sedan upp i den 
utsträckning det är möjligt. Det är dock mycket av detta damm som kommer ut från lokalen via avlopp 
eller på skor/ kläder. För mer information om rengöring av maskiner med tryckluft läs kapitel 4.2.7 
Rengöring av maskiner med tryckluft.  
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4.1.4 L203 
 

 
Figur 23. Ritning utsläpp L203 

4.1.4.1 Blandning av material 

 
Figur 24. Blandningen 
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I blandningen släpps materialet ner till blandaren från våningen ovanför. Det bildas då ett fint damm 
av mikroplaster som sedan sprider sig i lokalen på grund av att det finns stora glipor mellan behållaren 
och blandaren som inte sluter tätt (se figur 25). Dessa glipor finns vid samtliga tre blandare och är en 
stor orsak till att mikroplaster sprids i ”extruderrummet”. Anledningen till detta är att blandaren har 
gravimetrisk dosering och står därför på en våg som känner av hur mycket material som finns kvar. 
Denna får på grund av detta inte vara i kontakt med några andra maskiner och det är därför en stor 
glipa mellan maskindelarna. Detta damm hamnar därför på golvet vilket sedan sopas, dammsugs, blås 
bort och slutligen tvättas med högtryckstvätt. De största mängderna plast försvinner i de första 
reningsstegen men den mängden som blås bort och rengörs med högtryckstvätt sprids i lokalen och 
hamnar i dagvattnet/ avloppsvattnet.  
 

 
Figur 25. Glipa mellan blandare och behållare 

 
Även vid metallutkastarna sprids mikroplaster då dessa kastar ut material som till största del hamnar i 
containrar. Det är dock även material som hamnar utanför containrarna och som då sopas upp och 
slängs tillbaka i containrarna. Detta kan dock spridas till närliggande avlopp alternativt fastna under 
skor på personalen som på så vis sprids utanför lokalen innan det hinner hanteras. Det är även bara de 
största bitarna som sopas upp medan mindre partiklar och mikroplaster sprids i lokalen.  
 
Vid stopp i nerloppsluckorna behöver dessa rengöras och blås då rent med hjälp av tryckluft. Dammet 
som genereras i denna process sprids då i lokalen. Detta dammsugs/ sopas sedan upp till största del av 
personalen men en liten del sprids via skor, kläder och avlopp ut från fabriken.  
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4.1.4.2 Korvkross och korvspill 
Vid färgbyte krossas de överblivna materialkorvarna ner till granulat som kan återanvändas till att 
producera ny matta. Materialet kyls ner och går sedan på transportband till behållare. Det är dock en 
del korvspill som hamnar utanför transportbandet från korvkrossen. Detta är dels på grund av att 
material fastnar på transportbandet och trillar av vid fel position (se figur 26. A). Det sker även på 
grund av att det är öppna behållare där materialet lätt kan hamna utanför alternativt studsa ut från 
lådan. Detta material som hamnar på golvet sopas då upp eller dammsugs upp och går sedan till 
förbränning istället för att användas till att producera ny matta.  
 
Det vattnet som har används för att kyla materialet är också kontaminerat av mikroplaster. Detta leds 
då via ett såll som separerar de största plastbitarna från vattnet (se figur 26. B) till avloppet. Detta 
vatten innehåller då stora mängder mikroplaster som går ut i avloppet utan någon effektiv rening av 
mikroplaster.  

 

 
Figur 26. A och B:  Rester från korvkrossen som når avlopp 

C och D: Känsliga områden på transportband där mikroplaster riskeras att spridas 
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4.1.4.3 Vattenkylning av matta 
När mattan behöver kylas åker den genom ett kylkar där kallt vatten sprutas på mattan för att sänka 
temperaturen på mattan. Det vatten som då kommer i kontakt med mattan kan kontamineras av 
mikroplaster som lossnar från mattan. Även mikroplaster från andra processteg så som slipningen kan 
också kontaminera vattnet. Med några veckors mellanrum behöver kylkaret rengöras och kylkaret 
töms då på vatten ut i avloppet och de mikroplaster som har kontaminerat vattnet kan på så vis nå sjöar 
och hav. För mer information om vattenkylning läs rubrik 4.2.2 Vattenkylning.  
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4.1.5 L204 

 
Figur 27. Ritning av utsläpp från L204 

 
• Mellanbryggan 
• Korvkross och utsläpp till avloppsvatten 
• Vattenkylning av matta 
• Kantklipp och transportband 
• Kantremskross och materialpåfyllning 
• Slip 

4.1.5.1 Mellanbryggan 
På mellanbryggan hanteras material som blandas och doseras. Här finns ett flertal läckage från slangar, 
flexiskruvar och doserare. Läckage är i form av finkornigt damm som sprids i lokalen och lägger sig 
som ett tunt lager av dam på golv och balkar. Större delen av detta damm dammsugs upp och går 
sedan till förbränning men eftersom mellanbryggan är uppdelad i flera våningar som har öppningar i 
golvet/ taket på flera ställen är det svårt att dammsuga bort allt damm och mikroplaster sprids då 
mellan de olika våningarna. Detta ökar också risken för att mikroplaster sprids ut från fabriken då det 
lätt kan fastna på kläder och skor på personal som rör sig mellan de olika våningarna.   
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4.1.5.2 Korvkross och utsläpp till avloppsvatten 

 
Figur 28. Korvkross 

 
Vid varje färgbyte eller vid andra eventuella stopp i produktionen måste de korvar som redan har 
producerats men som ej kan användas hanteras. Dessa krossas då ner till granulat och fint damm som 
sedan kan återanvändas till att producera ny matta. Som figur 28 visar är det dock en stor mängd både 
korvar, granulat och damm som sprids främst från krossen men även från diverse transportband (se 
figur 26 i L203). Dessa behöver då städas upp av personalen och resterna går då till förbränning 
istället för att återanvändas i produktionen som det hade gjort om det hanteras korrekt. En viss mängd 
material kan komma i kontakt med vatten som då silas genom ett grovt såll för att separera plastrester 
från vattnet innan det släpps ut i avloppet/ dagvattnet. Sållet har dock en stor porstorlek som endast 
silar bort de grövsta plastartiklarna medan mikroplaster åker rakt igenom. Detta sker på tre stycken 
specifika platser i fabriken varav två går till avloppsvattnet och en går till dagvattnet. Det vattnet som 
går till dagvattnet släpps då ut i havet där det direkt förorenar djur- och växtliv. Det vattnet som går till 
avloppsvattnet kommer till ett reningsverk som dock inte har möjlighet att separera vatten från 
mikroplaster till 100 procent. Det innebär att även en del av de mikroplaster som släpps ut i 
avloppsvattnet från Tarkett Ronneby även det hamnar i Östersjön. För mer information om krossar läs 
4.2.5 Krossar och påfyllning av lådor. 
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Figur 29: A och B: Utsläpp av mikroplaster som nåt dagvatten och avlopp 

C: Spridning av mikroplaster från transportband ovanför gångväg nära avlopp 
 

A B 

C 
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4.1.5.3 Vattenkylning av matta 

 
Figur 30. Vattenkar för kylning av matta 

 
På L204 finns det dubbla kylkar, ett övre samt ett undre kylkar. Dessa kyler ner matta för att öka 
kvalitén på mattan och för att påskynda processen. När mattan åker genom vattnet finns det risk att 
mattan släpper ifrån sig mikroplaster som då förorenar vattnet. Även mikroplaster från andra 
processer, till exempel slipningen, kan spridas till vattenkaret och förorena vattnet då detta är helt 
öppet. Detta vatten är ett slutet system men vid rengöring av vattenkaret släpps detta ut i 
avloppsvattnet. För mer information om vattenkylning av matta läs rubrik 4.2.2 Vattenkylning.  

4.1.5.4 Kantklipp och transportband 
För att få rätt bredd på mattan samt för att få jämna kanter klipps de yttersta bitarna på mattan bort 
innan upprullning. De bitar som klipps bort klipps sedan ner till mindre bitar (se figur 31) som hamnar 
på ett transportband som sedan går till en kross för att återvinnas. När bitarna klipps ner och hamnar 
på transportbandet är det flera bitar som hamnar bredvid transportbandet och ner på marken. Dessa 
städas sedan upp och skickas till förbränning då det inte går att säkerställa att de inte har 
kontaminerats av annan smuts när de hamnat på golvet. Det finns dock en risk att dessa sprids i 
fabriken och hamnar i bland annat avlopp innan de har hunnits hanteras. Kantklippen genererar även 
mikroplaster då den skär i mattan och frigör då mikroplaster från mattan som bildar ett damm som 
lägger sig på marken. Detta städas sedan upp, framförallt med hjälp av skurmaskin, men dammet kan 
även spridas till vattenkaret, avlopp eller ut från fabriken via skor och kläder på personalen. 
Skurvattnet som används till att rengöra fabriken och skura upp de mikroplaster som genereras från 
bland annat kantklippen töms sedan ut i avloppet vilket också leder till att dessa mikroplaster når 
avloppsvattnet. För mer information läs kapitel 4.23 Kantklipp. 
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Figur 31. Nerklippta kantremsbitar 

4.1.5.5 Kantremskross och materialpåfyllning 
I krossrummet mals kanterna från kantklippen ner till finkornigt damm. Det är dock stora mängder 
material som inte krossas och som istället hamnar utanför krossen. Detta är på grund av att krossen är 
felkonstruerad och sprutar ut material på samma håll som det kommer in. De material som hamnar på 
golvet i krossrummet städas upp och skickas till förbränning istället för att återanvändas som nytt 
material. De material som mals ner fylls i en behållare som står utanför krossrummet (se figur 32). Det 
är dock ett stort läckage även här dels på grund av den höga fallhöjden från munstycket ner till lådan 
men även på grund av att lådan är helt öppen. För mer information läs kapitel 4.2.5 Krossar och 
påfyllning av lådor. 

 
Figur 32. Materialpåfyllning i låda 

4.1.5.6 Slip 
För att nå rätt toleranser på mattans bredd och tjocklek samt för att få en jämn matta slipas denna ner i 
ett sista steg. När mattan slipas frigörs mikroplaster från mattan som sedan kan spridas i fabriken. Idag 
används en automatisk sug som suger upp större delar av de mikroplaster som frigörs i processen, det 
är dock långt ifrån allt som blir uppsuget och eftersom slipen inte är isolerad kan mikroplaster spridas 
till avlopp och dagvatten. Det damm som sugs upp går sedan till en dammavskiljare och detta damm 
kan sedan återanvändas för att producera ny matta. För mer information läs kapitel 4.2.4 Slip. 
  



 

45 

4.1.6 L208 

4.1.6.1 Lådvändare 

 
Figur 33. Lådvändare på L208 

 
 
Vid användning av lådvändare är det stor risk att granulat spills från lådan och hamnar på marken. 
Dessa granulat blås sedan in mot kanten till en större hög där de enklare kan sugas upp med hjälp av 
en centraldammsugare. Dessa granulat går då till förbränning då osäkerheten på om annat skräp 
hamnar i samma behållare är för hög och kvaliteten på materialet då riskerar att bli för låg. För mer 
information om lådvändare läs kapitel 4.2,1 Lådor och lådvändare.  
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4.1.6.2 Mixer 

 
Figur 34. Mixer L208 

 
Mixern släpper främst ifrån sig mikroplaster vid färgbyten/rengöring. Hela maskinen ska då rengöras 
för att säkerställa att inget gammalt damm eller granulat från en tidigare färg blandas med den nya 
färgen och generera ett färgfel på mattan. Det finns två identiska serviceluckor på varje sida av mixern 
(se figur 35. B) där personalen blåser med tryckluft för att rengöra maskinen. Båda luckorna öppnas 
för att underlätta arbetet och det är då en stor mängd som flyger ut i motstående servicelucka vid 
rengöring. Det finns även en lucka under maskinen (se figur 35. A) där den största mängden damm- 
och granulatrester kommer ut.  
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Figur 35. A: Tömningslucka under mixer  

B: Servicelucka för rengöring. 
 
Vid rengöring av maskinen ställs en låda under luckan där den största mängden avfall hamnar för att 
minimera spridningen av damm- och granulatrester. Det är dock en stor mängd, framförallt damm, 
som hamnar utanför lådan och istället sprids i lokalen och bildar en tunn hinna av damm på golvet. 
Detta damm blås sedan bort mot väggen med hjälp av tryckluft när maskinen är rengjord. Dammet 
samlas då i större högar mot väggen som sedan enklare kan dammsugas upp med hjälp av en 
centraldammsugare. Även om denna process tar bort den största delen av damm- och granulatrester är 
det fortfarande stora mängder som sprids i lokalen och som inte omhändertas. Detta damm skapar då 
en sämre arbetsmiljö för personalen i lokalen. Mikroplasterna kan även spridas ut från lokalen då det 
fastnar i kläder och skosulor samt på truckar som kör in och ut från lokalen. För mer information om 
rengöring av maskiner med tryckluft läs kapitel 4.2.7 Rengöring av maskiner med tryckluft.  

A B 
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4.1.6.3 Krossrum 

 
Figur 36. A och B: Behållare för krossrester 

C och D: Behållare för material som kan återvinnas 
 
I krossen mals produkter med bristande kvalitet ner till ett finkornigt damm som sedan kan 
återanvändas för att tillverka ny matta. Det damm som kan återvinnas hamnar då i en öppen behållare 
(se figur 36 C och D) som sedan skickas till början av processen och återanvänds. Här är det dock en 
stor fallhöjd från munstycket till behållaren samt att lådan är helt öppen. Detta gör att damm lätt 
sprider sig utanför behållaren och risken för att material spills vid hantering av lådan ökar.  
 
Det material som krossen inte lyckas krossa ner till fint damm som kan återvinnas skickas istället via 
ett transportband till en annan behållare. Som figur 36 A och B visar är det dock stora mängder 
material som hamnar utanför denna behållare. Detta är på grund av att fallhöjden från transportbandet 
till behållaren är för hög. Material som hamnar utanför behållaren behöver därför sopas upp för hand 
och går till förbränning. Materialet som hamnar i behållaren hade kunnat återvinnas men på grund av 
att de plastrester som hamnar på golvet sopas upp och slängs i samma behållare är risken för att damm 
och annan smuts blandas med plasten för stor.  
 
För mer information om lådor och lådpåfyllning läs rubrik 4.2.5 Krossar och påfyllning av lådor.   
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4.1.7 L210 
 

 
Figur 37. Ritning av utsläpp från L210 

 
1. Dammextruder GEX och accenthantering 
2. Materialbehållare 
3. Slip 
4. Kantskärning 
5. Vattenkylning 
6. Rengöring av bäddar 
7. Transportband 
8. Kross 
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4.1.7.1 Accenthantering 

 
Figur 38. Accenthantering 

 
Vid accenthantering hanteras accent öppet av personalen. Vid denna hantering kan det hamna material 
på marken som sedan sopas eller dammsugs upp. Detta material kan dock även spridas ut från lokalen 
via skor, kläder och avlopp då det finns brunnar i närheten av hanteringen.  

4.1.7.2 Materialpåfyllning 

 
Figur 39. Materialpåfyllning 

 



 

51 

Material kommer från rören som syns i figur 39 och fyller lådorna. Det är dock en stor mängd material 
som kommer utanför lådorna och området behöver därför städas minst en gång per skift. Det material 
som hamnar på golvet sopas upp och går sedan till förbränning istället för att hamna i behållaren och 
kunna återanvändas för att producera ny matta. För mer information om lådor och påfyllning av lådor 
se rubrik 4.2.5 Krossar och påfyllning av lådor.  

4.1.7.3 Vattenkylning av matta 
Vattenkylningen kyler mattan efter att den har valsats för att öka kvaliteten på mattan. Detta görs 
genom att mattan åker genom ett kar med vatten där kallt vatten sprutas på mattan. Vattenkylningen är 
ett slutet system men med några veckors intervall ska karet rengöras och vattnet i karet töms då ut i 
avloppet för att förhindra bakterier från att bildas i karet. Detta vatten kan då innehålla dels 
mikroplaster som lossnat från mattan under kylningen men även mikroplaster från slipningen eller 
andra processer som genererar mikroplaster som kan spridas till vatten. För mer information om 
vattenkylning läs kapitel 4.2.2 Vattenkylning 

4.1.7.4 Kantklipp och transportband till krossrum 

 
Figur 40. Transportband för restmaterial till återvinning 

 
Kantklippen klipper bort kanterna på mattan för att mattan alltid ska ha samma bredd. De bitar som 
klipps bort hamnar sedan på ett transportband som går till en kross. Här krossas de överblivna 
mattbitarna ner till granulat/ damm som kan återvinnas och användas igen för att tillverka ny matta. 
Det bildas dock även mindre bitar när mattan klipps sönder, dessa tillsammans med några få större 
bitar kan hamna utanför transportbandet vilket gör att de aldrig når krossen för att bli nytt material, 
utan riskerar istället att spridas ut från fabriken. Området städas med jämna intervaller och materialet 
som ligger på marken går då till förbränning istället för att krossas ner till granulat som kan 
återanvändas i produktionen. För mer information om kantklipp läs kapitel 4.2.3 Kantklipp. 
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Figur 41. Transportband till kross 

4.1.7.5 Slipar 
För att få en jämn matta som inte buktar slipas mattan ner till rätt tjocklek. Vid slipningen frigörs en 
stor mängd mikroplaster som bildar ett damm av plast. Detta damm sugs till stora delar upp direkt vid 
slipen men en del damm sprids även från sliparna då sliparna inte är inneslutna. Detta damm kan sedan 
spridas vidare i lokalen och även ut från denna och ut till yttermiljön. Dessa mikroplaster kan även 
hamna i kylkaret vilket sedan släpps ut i avloppet och mikroplasterna sprids då ut till naturen. För mer 
info om slipar läs kapitel 4.2.4 Slip.  

4.1.7.6 Kross 
Krossen krossar ner överblivna kantremsor från kantklippen till granulat/ damm som kan återvinnas 
och användas till att tillverka ny matta. Det är dock mycket material som flyger ut från krossen på 
grund av felkonstruktion och som då hamnar på marken runt maskinen. De material som hamnar 
utanför maskinen städas sedan upp av personalen på linjen och går sedan till förbränning istället för att 
återvinnas och bli ny matta. För mer information läs rubrik 4.2.5 Krossar och påfyllning av lådor. 
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4.1.8 L219 
 

 
Figur 42. Ritning utsläpp L219 

 
1. Materialtransport 
2. Doserområde och nedre inloppstrumma 
3. Kantremsklipp 
4. Slip 
5. Krossrum 
6. Sliptorn 
7. Sliprum 
8. Dammavskiljare 
9. Vattenkylning 

4.1.8.1 Materialpåfyllning 
Material som kan användas i produktionen fylls i lådor på lådtömningsstationen. Dessa lådor är 
isolerade från resten av linjen med ett skynke som skyddar granulat och damm från att komma ut till 
resten av produktionen (se figur 43). Det ska även finnas ett stänkskydd på munstycket som minimerar 
risken för att granulat och damm hamnar utanför lådan men denna är sönder på en av stationerna (se 
figur 43) vilket gör att mycket damm och granulat kan hamna utanför låda. Då lådorna är helt öppna 
kan det även spridas granulat och damm från dessa dels vid påfyllning men även vid transport, 
speciellt om dessa är överfyllda. De granulat och damm som hamnar utanför lådorna sugs upp med 
dammsugare men kan inte återvinnas då de har varit på marken och kvalitén på materialet går därför 
inte att säkerställa. För mer information om materialpåfyllning läs Krossar och påfyllning av lådor.  
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Figur 43. Lådpåfyllningsstation L219 

4.1.8.2 Doserområde och nedre inloppstrumma 
Vid doseringen samt vid den nedre inloppstrumman sker kontinuerliga läckage av damm, granulat och 
mindre flakes av plast. Detta är på grund av mindre läckage från slangar och kopplingar samt 
processteg där mattan behandlas som genererar mikroplaster. Doserområdet är idag relativt bra isolerat 
vilket gör att de mikroplaster som frigörs i denna process stannar i närområdet. Det sker dock även 
ytterligare utsläpp av mikroplaster vid färgbyte då maskinerna måste rengöras. Maskinen rengörs då i 
första hand med dammsugare men för att minimera risken för färgfel på mattan används även tryckluft 
för att få maskinen helt ren. Även om större delen av mikroplasterna sugs upp med dammsugare eller 
sopas upp kan det spridas utanför området via otäta lister eller via skor och kläder på personalen vid 
linjen. Eftersom granulaten och dammet först hamnar på marken innan det sugs upp med 
dammsugaren kan inte en hög kvalitén på materialet garanteras och det går därför till förbränning 
istället för att återanvändas till att producera matta.  
 

 
Figur 44. Utsläpp av mikroplaster från L219 
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4.1.8.3 Kantremsklipp 
För att uppnå önskad bredd på mattan och för att få en jämn kant på mattan klipps de yttersta kanterna 
på mattan bort. Dessa kanter klipps sedan ytterligare ner på längden för att bli mer lätthanterliga och ta 
mindre plats (se figur 45). Dessa samlas i en låda och krossas sedan ner till granulat som kan 
återanvändas i produktionen. Det är dock en liten mängd flakes som hamnar utanför lådan och som då 
istället får dammsugas upp och gå till förbränning. För mer information om kantklipp läs kapitel 4.2.3 
Kantklipp. 

 
Figur 45. Flakes från kantklippen 

4.1.8.4 Slip 
För att få en jämn yta på mattan och för att mattan inte ska bukta, slipas mattan ner till rätt bredd. 
Även kanterna slipas för att få en finare kant och för en finare noggrannhet på bredden av mattan 
jämfört med att enbart klippa bort kanterna. Vid dessa slipningar frigörs framförallt ett väldigt 
finkornigt damm som sprids runtom maskinen. En del av detta sugs upp med dammsugarmunstycken 
som är implementerade i maskinen men även tryckluft används för att få bort de sista dammresterna 
från maskinen och säkerställa en jämn yta. Det damm som direkt sugs upp av maskinen går till en 
dammavskiljare som separerar dammet från luften som sedan kan återanvändas i produktionen för att 
producera ny matta. Det dammet som blås bort med tryckluft sprids dock fritt i lokalen och försämrar 
arbetsmiljön för de anställda på linjen. Det kan även spridas utanför fabriken via dagvatten, 
avloppsvatten, skor och kläder på anställda eller via truckar som kör in och ut från fabriken. För mer 
information om slipar se rubrik 4.2.4 Slip.  

4.1.8.5 Krossrum 
I krossrummet krossas kantremsor ner till damm och granulat som kan återanvändas i produktionen till 
att producera ny matta. Det är dock mycket damm och granulat som hamnar på golvet jämte krossen 
istället för att krossas korrekt och gå till en behållare. Detta är framförallt på grund av att krossen är 
felkonstruerad och spottar ut material från materialintaget istället för att krossa ner det till granulat. 
För mer info läs kapitel 4.2.5 Krossrum och påfyllning av lådor.  
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Figur 46. Kantremskross 

4.1.8.6 Sliptorn 

 
Figur 47. Sliptorn 

 
Material som har krossats ner till granulat eller damm som kan återvinnas fylls i lådor som är belägna 
utomhus (se figur 47 och 48). På grund av den höga fallhöjden från munstycket och den öppna lådan 
är det dock mycket material som hamnar utanför lådan och istället på marken. Det material som 
hamnar på marken är dock inte enbart ett slöseri av material som annars hade kunnat användas för att 
producera ny matta men det är även en stor utsläppskälla av mikroplaster som sprids direkt till 
dagvattenbrunnar och förorenar havet. Eftersom sliptornet är beläget utomhus är det en extra stor risk 
för spridning av mikroplaster då dessa når den yttre miljön direkt. På grund av detta ska åtgärder för 
att eliminera dessa utsläpp prioriteras. För mer information om lådpåfyllning läs kapitel 4.2.5 Krossar 
och påfyllning av lådor.  
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Figur 48. Påfyllning av låda, sliptorn 

 

4.1.8.7 Sliprum 

 
Figur 49. Läckage sliprum 

 
I sliprummet finns det flera läckage från rör och kopplingar. Vissa läckage är lättare att lokalisera likt 
de som syns i figur 49 medan andra läckage är mindre och då också svårare att lokalisera. De mindre 
läckagen genererar dock gemensamt ett stort utsläpp av mikroplaster vilket leder till ett täcke av damm 
på marken. Dessa utsläpp städas upp med hjälp av dammsugare och materialet går sedan till 
förbränning istället för att användas till att producera ny matta som det annars hade gjort om det inte 
hade läckt ut på marken. Utsläppen kan även spridas ut från sliprummet via skor och kläder på 
anställda och på så vis hamnar i naturen.  
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4.1.8.8 Dammavskiljare L219 

 
Figur 50. A: Dammavskiljare L219 

B: Tömningslåda för damm från dammavskiljare. 
 
Dammavskiljaren filtrerar bort det damm som sugs upp vid bland annat slipen vid L219. Dammet 
hamnar sedan i den blå lådan (se figur 50. A). När den blå behållaren är full tas den bort från 
dammavskiljaren och dammet töms till den större behållaren (se figur 50. B) manuellt med hjälp av en 
skyffel. Dammavskiljaren läcker idag mikroplaster kontinuerligt på grund av dåliga packningar, detta 
leder till att fint damm lägger sig på golvet runt dammavskiljaren. Den största orsaken till spridning av 
mikroplaster vid dammavskiljaren är dock vid tömning av den lilla behållaren. När dammet skyfflas 
för hand tappas mycket material på golvet istället för att hamna i den större behållaren. Behållaren är 
även öppen vilket gör att det dammar mycket vid tömning som också är en källa till spridning av 
mikroplaster. Figur yy visar att avloppsrännan är helt igentäppt på grund av att detta damm har hamnat 
utanför den stora behållaren och istället täppt igen avloppet. Stora mängder mikroplaster har därför 
troligtvis gått ut till avloppet via denna rännan. För mer information om dammavskiljare läs kapitel 
4.2.6 Dammavskiljare.  

4.1.8.9 Vattenkylning av matta 
För att sänka temperaturen på mattan efter valsning åker mattan igenom ett vattenkar med kallt vatten. 
I denna process kan mattan släppa ifrån sig mikroplaster vilket då kontaminerar vattnet alternativt 
lägger sig på bottnen av karet. Var sjätte vecka töms karet på vatten för rengöring, det kontaminerade 
vattnet töms då ut i avloppet vilket leder till att även mikroplasterna åker ut i avloppet. För mer 
information om vattenkylning av matta se rubrik 4.2.2 Vattenkylning.   
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4.1.9 L220 
 

 
Figur 51. Ritning av utsläpp från L220 

1. Lådvändare 
2. Slip 
3. Dammavskiljare 
4. Behållare 
5. Behållare för slipdamm som kan återvinnas 
6. Kross 
7. Filter och behållare från krossrum 
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4.1.9.1 Lådvändare 

 
Figur 52. Lådvändare 

 
När lådvändaren tömmer materialet från en låda genom att vända denna upp och ner är det alltid en 
mindre mängd granulat som hamnar på marken bredvid lådvändaren. Det granulat som samlas på 
marken sugs sedan bort med centraldammsugaren och går till förbränning istället för att användas till 
att producera ny matta. Det är inte enbart en ekonomisk förlust när granulat går till spillo utan även en 
miljörisk då dessa granulat bland annat kan fastna under skor och sedan hamna utanför fabriken, i 
naturen eller i dagvattnet. För mer information om lådvändare läs kapitel 4.2.1 Lådor och lådvändare. 

4.1.9.2 Slip 
För att mattan ska bli jämn samt för att den inte ska bukta vid applicering slipas båda sidorna av 
mattan. Det bildas då mindre granulat och fint damm (mikroplaster) som sprids i maskinens 
närområde. Det finns idag en sug som suger upp en del av det materialet som frigörs vid slipningen 
men större delar sprids runt om i lokalen. Detta städas sedan upp av personalen främst med hjälp av 
dammsugare. Det material som dammsugs upp skickas sedan till förbränning då det har legat på 
marken och det går inte att säkerställa att annan smuts har blandats med materialet och en hög kvalitet 
på materialet går därför då inte att garantera. För mer information om slipar läs kapitel 4.2.4 Slip. 
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4.1.9.3 Behållare 

 
Figur 53. Rester från färgbyte 

 
Vid varje färgbyte behöver maskinen rengöras noggranna för att inte orsaka färgfel på mattan. Vid 
varje färgbyte rengörs därför maskinen med tryckluft för att blåsa bort de granulatrester som har 
fastnat i behållaren. Vid rengöring blås större delar av granulaten ner i behållaren men det kommer 
även på marken och i andra närliggande maskiner. Dessa granulat kan sedan spridas ut från lokalen via 
skor och truckar ut till yttermiljön alternativt att de når avlopp eller dagvattnet. Det granulat som 
dammsugs upp går till förbränning då det inte går att utesluta att annan smuts hamnar i samma 
behållare och granulaten kan därför inte återvinnas till att tillverka ny matta. För mer information om 
rengöring av maskiner med tryckluft läs kapitel 4.2.7 Rengöring av maskiner med tryckluft. 
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4.1.9.4 Dammavskiljare 

 
Figur 54. Dammavskiljare och behållare för slipdamm 

 
Det damm som sugs upp från sliparna i L220 går till en dammavskiljare som renar luften från dammet. 
Detta damm är inte av tillräckligt hög kvalitet för att återanvändas inom fabriken för att tillverka ny 
matta och går därför antingen till förbränningen alternativt säljs det till något annat företag som kan 
återanvända plasten. Som figur 54 visar är det dock stora mängder damm och mindre granulat som 
hamnar utanför behållaren på marken. Detta är dels på grund av kontinuerliga läckage men stora 
mängder sprids också vid tömning av behållaren då detta inte är automatiserat. Det är då lätt att lite 
damm tappas utanför och sprids sedan snabbt därifrån. Det kan även bli ett stort läckage om behållaren 
inte töms i tid och blir överfull. Dammet kan då inte avskiljas och försvinner ut samma väg som 
utluften. Detta leder då till stora utsläpp av mikroplaster som inte omhändertas på rätt sätt. Detta är 
speciellt ett stort problem då dammavskiljaren är belägen utomhus och det finns ingen åtgärdsplan 
eller något specifikt omhändertagande för det damm som hamnar på marken. Detta damm sprids då 
fritt ut till miljön och når snabbt dagvattenbrunnar, skog och mark eller direkt till havet. För mer 
information om dammavskiljare se kapitel 4.2.6 Dammavskiljare.   
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Figur 55. Pump för luft från centraldammsugare 

 

 
Figur 56. Ytterligare filter/ dammavskiljare 
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4.1.9.5 Behållare för slipdamm som kan återvinnas 

 
Figur 57. Behållare för damm som kan återvinnas 

 
De slipdamm från L220 som är av tillräckligt hög kvalitet går direkt till en behållare inne i fabriken. 
Detta är dock en öppen låda vilket gör att risken för att damm och mikroplaster ska spridas ut från 
lådan är väldigt hög. Det är även en hög fallhöjd från munstycket ner till lådan vilket också förhöjer 
risken för spridning av mikroplaster. Lådan är belägen jämte en port som går ut från fabriken vilket 
gör att allt material som hamnar utanför lådan riskerar att spridas utanför fabriken och till dagvattnet. 
För mer information om lådor och påfyllning av lådor läs kapitel 4.2.5 Krossar och påfyllning av 
lådor.  

4.1.9.6 Kross 

 
Figur 58. Rester från kross 
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Krossen krossar ner överblivet material från kantklippen till granulat och finare damm som kan 
återanvändas för att producera ny matta. Det är dock stora mängder material, som figur 58 visar, som 
hamnar på marken jämte krossen. Detta är på grund av att krossen är felkonstruerad och sprutar ut 
material där material också kommer in. Detta material som hamnar på marken jämte krossen sopas 
sedan ihop och går till förbränning. Detta är fullgott material som hade kunnat återvinnas och sedan 
användas till att producera ny matta. För mer information läs kapitel 4.2.5 Krossar och påfyllning av 
lådor. 

4.1.9.7 Filter och rester från krossrum 

 
Figur 59. A: Filter för luft från krossen.  
B: Spill från krossrummet som återvinns 

 
I krossrummet finns det ett utsug som renar luften från damm. Dammavskiljaren i figur 59.A renar 
luften och separerar dammet från luften som sedan samlas i den svarta behållaren under 
dammavskiljaren. Detta kan sedan återvinnas för att producera ny matta. Det materialet som krossas 
går till behållaren i figur 59. B där det fylls i en låda. Det är dock kontinuerliga läckage både från 
dammavskiljaren men även från påfyllningen av lådan. Detta är extra riskfyllt då dammavskiljaren och 
lådpåfyllningen sker utomhus vilket innebär att mikroplaster kan spridas direkt till yttermiljön och ut 
till dagvattnet. För mer information om dammavskiljare och lådpåfyllning läs rubrik 4.2.6 
Dammavskiljare respektive rubrik 4.2.5 Krossar och påfyllning av lådor.   
  

A B 
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4.1.10 L240 
 

 
Figur 60. Ritning, utsläpp av mikroplaster L240 

1. Transportband 
2. Krossrum 
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4.1.10.1 Transportband 

 
Figur 61. Transportband till kross för återvinning 

 
Transportbandet transporterar nerklippta mattbitar in till krossrummet men på grund av att krossen i 
krossrummet är felvänd sprutar det nermalt damm och granulat tillbaka på transportbandet. Detta 
damm och granulat följer sedan transportbandet tillbaka och hamnar på golvet längst med 
transportbandet. Detta damm och granulat, som annars hade blivit återvunnet material, sugs istället 
upp med centraldammsugare och går till förbränning.  

4.1.10.2 Krossrum 
I krossrummet krossas de mattbitar som tidigare har blivit bortklippta. Dessa mals då ner till ett 
finkornigt damm som sedan går tillbaka i processen och återanvänds. Det är dock stora mängder plast 
som går förlorat på grund av att krossen sprutar ut material som hamnar på golvet i krossrummet. 
Detta dammsugs sedan upp av personalen och går till förbränning. Även vid lådpåfyllning kommer 
krossat material utanför lådan. Detta dammsugs också upp och går till förbränning istället för att 
hamna i lådan och då kunna återanvändas för att tillverka ny matta. För mer information om krossar 
och lådpåfyllning läs kapitel 4.2.5 Krossar och påfyllning av lådor.  

 
Figur 62. Låda för krossat damm och krossrum 
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4.1.11 L207, L211 och L212 
 

 
Figur 63. Ritning, utsläpp mikroplaster från blandningen och närområden 

 
1. Blandningen 
2. Färgblandning 
3. Spillhantering 
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4.1.11.1 Blandning av material 

 
Figur 64. Läckage av material från slang 

 
Vid blandningen finns flera maskiner, filter, slangar och kopplingar som har kontinuerliga läckage. 
Alla dessa mindre läckage leder till att det blir ett väldigt stort utsläpp totalt sett. Det är även en stor 
risk att dessa mikroplaster sprids utanför fabriken via avlopp och dagvatten och riskerar då att förorena 
hav och natur. Det är för tillfället svårt att lokalisera samtliga utsläpp då det är så många små utsläpp 
och för att det ligger damm på golv och i trånga utrymmen som inte går att binda till en specifik 
maskin eller slang. För mer information läs kapitel 4.2.8 Materialtransport.  
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4.1.11.2 Färgblandning 

 
Figur 65. Färgblandningen 

 
Vid färgblandningen är det stor risk för utsläpp då färgen hanteras helt öppet i lokalen. Receptet läggs 
in i en dator och en behållare (se figur 65) åker fram och tillbaka och stannar under den färg som 
krävs. Patronerna öppnas då och färg trillar ner i påsen. Rätt mängd vägs upp och behållaren upprepar 
sedan denna process för alla färger som krävs till det specifika receptet. I denna process är det dock 
även färg som hamnar på golvet (se figur 65). Denna färg dammsugs regelbundet upp från golvet och 
hanteras sedan som farligt avfall. Plastpåsen med färg töms sedan manuellt i en blandare som sedan 
går till en maskin och doseras till granulat för att få önskad färg på materialet. Det är dock oklart vad 
dessa färger innehåller då det är olika ämnen i olika färger. Det är därför inte säkert att samtliga färger 
innehåller plaster och där med inte heller nödvändigtvis mikroplaster. Trots detta är det stor risk att 
färgerna innehåller andra farliga ämnen som inte bör spridas varken inom fabriken eller ut till 
dagvattnet. Det finns idag en brunn vid färgblandningen som går direkt till dagvattnet vilket leder till 
att all färg och andra orenheter som hamnar i brunnen kommer att ledas rakt ut i havet. Detta gör det 
till en intressant punkt då liknande lösningar som används för att avskilja mikroplaster från vatten 
även kan användas för att avskilja andra farliga ämnen och kemikalier. 
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4.1.11.3 Spillhantering och melittafilter 

 
Figur 66. Bilder från spillhanteringen 

 
Spillhantering hanterar återvunnet material från olika krossar runt om i fabriken. Den består av flera 
olika fack där varje typ av återvunnet material förvaras. Lådor med återvunnet material kommer in till 
maskinen och lyfts upp med hjälp av travers (se figur 66. C), lådan vänds sedan upp och ner töms på 
så vis i ett av facken. Dessa fack släpper seden ut material ner i ”melittafiltret” (se figur 67. B) efter 
önskad blandning. Här finns det framförallt risk för utsläpp av mikroplaster när material faller ner från 
facket till ”melittafiltret” då det oftast kommer lite material utanför. Material kan även fyllas i lådor 
som sedan hanteras av personalen (se figur 66. B). Även här finns det en överhängande risk att 
material hamnar utanför lådorna och ner på marken istället. Detta material får sedan sopas eller 
dammsugas upp och går sedan till förbränning.  

A B 

C 
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Figur 67. Bilder på "melittafilter" 
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4.1.12 Krossavdelningen och södra ströget 
 

 
Figur 68. Ritning utsläpp krossavdelningen och södra ströget 

 
1. Lådvändare 
2. Transportband 
3. Kross 
4. Påfyllning låda 
5. Krossrum 
6. Dammavskiljare södra ströget 
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4.1.12.1 Lådvändare 

 
Figur 69. Lådvändare Krossrum 

 
Alternativ variant av lådvändare. Fungerar enligt samma princip som övriga lådvändare på Tarkett 
Ronneby. Lådvändaren tömmer lådor med material som sedan transporteras till ett krossrum via ett 
transportband. Det finns en stor risk att granulat och damm sprids i processen främst när lådorna vänds 
och material kan hamna utanför det önskade området. Närområdet städas med jämna intervaller men 
stora samlingar av damm och granulat kan förekomma och dessa kan då sprids ut från lokalen. De 
damm och granulat som dammsugs går inte att återvinna då kvaliteten inte går att säkerställa. Fullgott 
material går därför till förbränning eller säljs till företag med lägre krav på plastens kvalitet istället för 
att återanvändas till att producera ny matta. För mer information läs kapitel 4.2,1 Lådor och 
lådvändare. 

4.1.12.2 Transportband till krossrum 

 
Figur 70. Transportband till krossrum 
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Figur 71. Detaljbilder transportband 

 
Materialet från lådorna transporteras via ett transportband till krossrummet. Det är dock mycket 
mikroplaster i form av damm och mindre granulat som hamnar på marken istället för på 
transportbandet på grund av ofullständig konstruktion av transportbandet. Det finns flera ställen på 
transportbandet där granulat och damm kan trilla av och hamna på marken. Dessa läckage bildar dels 
ett tunt lager av finkornigt damm över närområdet men även större högar av damm vid vissa delar av 
transportbandet som lider av större läckage (se figur 71.D). Detta damm städas regelbundet upp av 
personalen vid linjen istället för att krossas ner till material som kan återvinnas. Läckagen sker av flera 
anledningar, bland annat på grund av att det är en lutning på den sista delen av transportbandet (se 
figur 71. A). Detta leder till att material inte följer med transportbandet upp till krossen utan istället 
stannar och snurrar runt i bottenkanten av bandet. Bitarna slipas då succesivt ner och bildar 
mikroplaster som sprider sig i fabriken. När materialet krossas är det även en liten mängd granulat 
som sprutar ut från materialintaget i krossen. Dessa granulat hamnar då åter på transportbandet och 
följer med detta tillbaka igen. De granulat och mikroplaster som då har fastnat på transportbandet 
slipas framförallt bort från transportbandet vid stagen under transportbandet där högar av material 
samlas. För mer information om materialtransport läs kapitel 4.2.8 Materialtransport.  
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4.1.12.3 Krossrum 

 
Figur 72. Krossrum 

 
I krossrummet mals material ner till finkornigt damm som kan återanvändas i produktionen till att bli 
ny matta. Det finns dock läckage i krossen som gör att granulat och damm hamnar på golvet i 
krossrummet. Det är även en hög fallhöjd från transportbandet till behållaren (se övre högra hörnet i 
figur 72) vilket gör att risken för att materialet hamnar utanför behållaren är hög. För mer information 
om krossar och krossrum se kapitel 4.2.5 Krossar och påfyllning av material i lådor 

4.1.12.4 Påfyllning av krossat material 

 
Figur 73. Påfyllning av låda 
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Det materialet som är extra finkrossat fylls i en behållare utanför krossrummet och går sedan tillbaka i 
processen för att bli ny matta. På grund av den höga fallhöjden från munstycket till lådan samt att 
lådan inte är försluten är det stor risk att finkornigt damm av mikroplaster hamnar utanför lådan och 
sprids i lokalen (se figur 73). Närområdet behöver därför städas regelbundet av personalen och det 
damm som sopas/ dammsugs upp går då istället till förbränning alternativt säljs till andra företag som 
plast av lägre kvalitet. För mer information om påfyllning av lådor läs kapitel 4.2.5 Krossar och 
påfyllning av lådor.  

4.1.12.5 Korssrum 2 

 
Figur 74. Krossrum position 5 

 
I denna kross rullas halvfabrikatsmatta av från rullar och krossas sedan ner till granulat som kan 
återanvändas i produktionen för att bli ny matta. I krossrummet sprids dock granulat från krossen då 
granulat flyger ut där material ska komma in. Detta leder till att stora högar av material som sedan 
skyfflas undan samlas utanför maskinen istället för i behållaren där det är tänkt. De granulat som då 
hamnar på marken går då till förbränning istället för att användas till att producera ny matta. För mer 
information om krossar se kapitel 4.2.5 Krossar och påfyllning av lådor. 
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4.1.12.6 Dammavskiljare södra ströget 

 
Figur 75. Samtliga dammavskiljare vid södra ströget 

 

 
Figur 76. Dammavskiljare där dammet lagras i en låda som sedan töms manuellt 

 
I södra ströget är flera dammavskiljare från olika linjer samlade. Det finns två olika varianter på 
dammavskiljare som fungerar med samma princip med omhändertagande av dammet skiljer sig sedan 
något. Båda varianterna lider av stora kontinuerliga läckage som leder till stora dammhögar runt 
samtliga dammavskiljare. Detta område städas dock inte regelbundet och på grund av att det finns 
dagvattenbrunnar i detta område (se figur 76) är det en stor risk att mikroplaster sprids till östersjön.  
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Variant ett (se figur 76) renar luften från damm vilket sedan transporteras till en mindre behållare. 
Denna behållare behöver då tömmas manuellt med jämna intervaller. Oftast används en skyffel för att 
skyffla dammet för hand från den lilla behållaren som syns i figuren till en större behållare. Det är då 
stor risk att damm som innehåller mikroplaster hamnar utanför och på golvet och sedan sprids både 
lokalt men även ut till yttermiljön, avlopp och dagvatten. Det blir även stora mängder material som 
hade kunnat återanvändas för att producera ny matta som istället, i bästa fall, dammsugs upp och går 
till förbränning alternativt säljs till tredjeparts företag.  
 
Alternativ två (se figur 77) skickar det avskilda dammet direkt tillbaka till respektive linje där det 
återanvänds ”on-line”. Dammet blandas då direkt med det nyinkomna materialet vilket leder till en 
högre effektivitet och säkerhet.  
 
 

 
Figur 77. Dammavskiljare där dammet skickas tillbaka direkt till produktionen 

 

 
Figur 78. Golvbrunn till dagvattnet i södra ströget 
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4.1.13 Yttre miljö och förråd 
Tarkett Ronneby (södra delen) har en total area på cirka 90 000 m2, stora delar av detta är industriyta 
men mycket är även ytterområden. Spridning av mikroplaster från ytterområdena är extra känsliga då 
dessa utsläpp kan spridas direkt ut till yttermiljön, avlopp, dagvattnet och havet som då bli 
kontaminerat. Det är därför extra viktigt att minimera utsläppen av mikroplaster i dessa områden.  
 

 
Figur 79. Ritning, utsläpp mikroplaster från ytterområden 

1. Plasthall 1 
2. Plasthall 2 
3. Plasthall 3 
4. Plasthall 4 
5. Hall 5 
6. Hall 6 
7. Hall 7 
8. Hamnlager 
9. Lager södra 
10. Containrar central 
11. Containrar A219 
12. Plåtskjul 
13. Silon 
14. Centraldammsugare krossavdelningen 
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4.1.13.1 PVC-Silo 
Det finns flera olika silon på Tarkett Ronneby som förvarar bland annat PVC och kalk. Det är 
framförallt PVC-silon som är en potentiell risk för utsläpp av mikroplaster vid eventuella läckage. 
Dessa är belägna utanför fabriken vilket gör att eventuella läckage har en större risk att förorena natur 
och vatten. 
 

 
Figur 80. Innehåll från de olika silorna på marken 

 
Det sker ett mindre kontinuerligt läckage från slangar och kopplingar från silorna, det är dock 
framförallt när filter sätts igen som det blir stora utsläpp av mikroplaster. När ett filter sätts igen kan 
det skapa en översvämning av PVC inuti silon. Detta leder till att stora mängder plast kommer direkt 
ut i miljön och sprider sig sedan därifrån till dagvatten och hav. Vid större läckage kan externa 
saneringsfirmor ringas in för att minimera utsläppen av mikroplaster medan de mindre läckagen inte 
har någon specifik hanteringsplan.  

4.1.13.2 Plåtskjul/ dammavskiljare 
I plåtskjulet står flera dammavskiljare/filter som renar luften från centraldammsugare och luftutsug 
från flera olika maskiner. Här finns det flera både större och mindre läckage som tillsammans leder till 
ett millimetertjockt damm som kan liknas vid ett lättare snöfall på golvet. Det finns idag ingen specifik 
avdelning som har ansvar för detta område och det är därför inte heller någon som regelbundet städar. 
Eftersom det finns flera läckage och att miljön är så fylld med damm är det idag omöjlig att lokalisera 
vart läckage finns. För att upptäcka dessa behövs först en sanering av hela plåtskjulet för att sedan 
kunna lokalisera vilka läckage som finns och bestämma vilka åtgärder som ska vidtas. Som figur 81 
visar är det stora mängder av detta damm som innehåller mängder av mikroplaster som kommer rakt 
ner till avloppet som är beläget mitt i den dammfyllda gropen.  
 
Det dammet som separeras från luften ska hamna i behållare (se figur 82). Det är dock mycket av 
dammet som hamnar utanför behållaren på grund av den höga fallhöjden och att behållarna saknar 
förslutning. För ytterligare information om läckage från filter/dammavskiljare och lådpåfyllning se 
kapitel 4.2.6 Dammavskiljare och kapitel 4.2.5 Krossar och påfyllning av lådor.  



 

82 

 
Figur 81. Millimetertjockt damm i plåtskjulet 

 
 

 
Figur 82. Behållare för avfall från blandningen 
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4.1.13.3 Förråd 
I samtliga förråd runt om Tarkett finns samma typ av utsläpp. Det är framförallt vid transport av 
materiallådor som det finns risk att material spills ut från lådan eller att hela lådor välter vilket ger ett 
större läckage. Det finns även säckar med material som kan gå sönder vilket också leder till utsläpp av 
mikroplaster. Vissa förråd städas regelbundet med städmaskin, de material som då samlas upp släpps 
dock ut i avloppet vid tömning av skurvattnet från maskinen vilket betyder att de mikroplaster som 
hamnar på marken i förråden och städas upp ändå hamnar i avloppet. Det är dock även material som 
inte städas upp utan istället hamnar utanför förråden då de fastnar i truckdäck eller blåser ut från 
förrådet. Dessa utsläpp hamnar då antingen i naturen eller i dagvattenbrunnar som sedan leder till 
havet. För mer information om lådor läs kapitel 4.2.1 Lådor och lådvändare.  

 

 
Figur 83. Exempel förvaring lådor med material 

4.1.13.4 Containrar och press 
Vid containrar och pressen finns det alltid risk för utsläpp av mikroplaster då det finns en 
överhängande risk att personen som tömmer material missar containrarna eller pressen och det istället 
hamnar på marken bredvid. Eftersom containrarna (och pressen) står utomhus kan även vind blåsa ut 
material från containrarna som på så vis sprids till naturen och dagvatten. Även vid tömning av 
containrarna och pressen kan material ramla ut från behållarna och hamna på marken.  
 
Det finns idag ingen regelbunden åtgärdsplan för hantering av det material som hamnar utanför 
containrarna och pressen utan detta ”försvinner” av sig själv via vind och vatten. Detta innebär att 
både mikroplaster men även större plastbitar hamnar i havet antingen direkt eller via dagvattnet.  
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Figur 84. Container utomhus 

 
Figur 85. press 

  



 

85 

4.1.13.5 Centraldammsugare krossavdelningen 
Centraldammsugaren från krossavdelningen står i ett mindre skjul utanför krossavdelningen. Den 
suger och renar luften från krossavdelningen och separerar dammet som samlas i den blåa behållaren i 
figur 86. Det sker dock kontinuerligt mindre läckage från maskinen framförallt från munstycket då det 
är mycket fint damm som separeras och som sprutas ut till en öppen behållare. Detta damm sprids då 
delvis i rummet istället för att hamna i behållaren. Detta damm sopas sedan upp och går till 
förbränning alternativt säljs till andra företag som kan göra andra plastprodukter med lägre 
kvalitetskrav. Det kan även ske större läckage från centraldammsugaren om behållaren blir full 
alternativt filtret blir täppt. Dammet separeras då inte från luften och sprutas istället rakt ut utomhus 
tillsammans med utluften från maskinen. Detta kan då generera stora utsläpp som sprids till dagvattnet 
och sedan havet. För mer information om dammavskiljare läs kapitel 4.2.6 Dammavskiljare. 

 
Figur 86. Centraldammsugare krossavdelningen 

 
Det finns även ett mindre krossrum i det södra lagret som idag inte används i någon större 
utsträckning, denna kross planeras även att eventuellt rivas och ingen större vikt läggs därför på detta 
utsläpp. För mer information om krossar läs rubrik 4.2.5 Krossar och påfyllning av lådor. 

 
Figur 87. Krossrum södra lagret 
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4.1.14 Fornanäs 
Fornanäs är en separat anläggning som ligger i anknytning till den ordinarie fabriken vid hamnen. Den 
går under samma organisation och är sammankopplad till den ordinarie produktionen. Större delar av 
produktionen på Fornanäs har dock flyttats ner till den ordinarie fabriken och det är idag endast ett 
fåtal maskiner som används där idag. Fornanäs används även till stor del som lager för material, 
mattor med kvalitetsbrist (så kallad halvfabrikat) som ska krossas så materialet kan återanvändas samt 
damm från dammavskiljare som kan säljas till andra företag som fulldugligt material.  
 

 
Figur 88. Ritning, utsläpp mikroplaster Fornanäs 

 
1. Förvaring av säckar och lådor utomhus 
2. Förvaring av säckar och lådor i tält/ förråd 
3. Utsläpp av mikroplaster i fabrik, se detaljritning figur 89 
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Figur 89. Ritning utsläpp mikroplaster Fornanäs fabrik 

 
1. Dammavskiljare 
2. Kross 
3. Lådvändare och transportband 
4. Krossrum 
5. Påfyllning av material i låda 
6. Lådvändare 
7. Mixer 
8. Materialpåfyllning 
9. Förvaring inomhus 

4.1.14.1 Förvaring av säckar och lådor utomhus 

 
Figur 90. Förvaring av material, damm med mera, utomhus på Fornanäs 

 
På Fornanäs förvaras stora mängder material utomhus i säckar (se figur 90) och lådor. Dessa kan 
innehålla allt från återvunnen plast till damm från centraldammsugarna och kan då också innehålla 
mikroplaster eller andra miljöfarliga ämnen. Dessa säckar är extremt utsatta då de förvaras utomhus i 
alla väder. Säckarna kan lätt gå sönder och läcka ut material på marken dels på grund av den hårda 
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utomhusmiljön (regn, blåst, frost med mera) men även på grund av att en truck råkar köra in i en säck 
som då går sönder. Då de även har stått utomhus en längre tid blir de oerhört sköra delvis på grund av 
den kontinuerliga utsättningen för UV-ljus. Detta leder till att de inte går att lyfta i de öglor som 
annars är designade att används vid hantering av säckarna. Detta gör att de i nuläget inte finns någon 
säker lösning för att hantera dessa säckar som då lätt kan gå sönder och läcka ut allt innehåll på 
marken utomhus som då sprids till dagvattnet.  
 
Ytterligare ett problem med dessa säckar är att vissa innehåller damm som kan återanvändas. Detta 
damm är dock väldigt packad då det har legat i säckar under en längre tid. På grund av detta går det 
inte att tömma säckarna rakt in till maskinen då stora klumpar bildas som sätter igen maskinen. Det 
behövs därför en lösning på hur klumparna kan lösas upp så att materialet åter blir till damm som går 
att sätta in i maskinen. 
 
Även de lådor med material som är placerade utomhus är utsatta för vädret. Dessa är enbart förslutna 
med en tunn plastfilm som både ska förhindra material från att lämna lådan men även skydda från 
oönskade föremål så som löv, sten och regn att hamna i lådan. Denna plast försluter dock inte lådan 
helt och den kan lätt gå sönder. Detta leder då till att granulat eller damm kan komma utanför lådan 
och nå till dagvattnet samt att till exempel löv kan hamna i lådan. Innehållet i några av dessa lådor ska 
sedan krossas och återvinnas för att återanvändas i produktionen och bli ny matta. Innehåller då dessa 
lådor organiska föremål så som löv eller barkbitar kan dessa hamna och hanteras som återvunnet 
material. Detta kan då leda till stopp i maskiner eller fel på mattan då plasten som används har 
blandats med organiska ämnen.  

4.1.14.2 Dammavskiljare Fornanäs 

 
Figur 91. Dammavskiljare Fornanäs 

 
 
Dammavskiljare som renar luften från centraldammsugarna på Fornanäs och separerar dammet från 
luften är belägna i ett eget rum bredvid produktionen på Fornanäs. Dammet som separeras från luften 
lagras i en behållare som sedan går till förbränning. Här sker dels kontinuerliga läckage från filtren 
men även större utsläpp vid byte av behållare när denna är full då behållaren töms manuellt. Dessa 
utsläpp kan sedan spridas både i och utanför fabriken och mikroplaster kan på så vis spridas till avlopp 
och dagvatten. För mer information om dammavskiljare läs kapitel 4.2.6 Dammavskiljare. 
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4.1.14.3 Krossrum Fornanäs 

 
Figur 92. Krossrum Fornanäs 

 
Krossen på Fornanäs krossar mattor som inte uppfyller alla kvalitetskrav och som därför inte kan 
säljas till kund. Dessa krossas och återvinns till granulat som kan återanvändas för att producera ny 
matta. I krossrummet sker ett kontinuerligt utsläpp av mikroplaster då krossen inte är riktigt tät och 
damm och granulat kan bland annat spruta ut från intaget till maskinen. Detta städas regelbundet med 
centraldammsugare men materialet som hamnar på marken går då till förbränning istället för att 
krossas och återanvändas till att producera nya matta. Granulaten på marken kan även spridas ut från 
rummet via skor och på så vis hamna i avlopp eller i naturen. För mer information om krossar på 
Tarkett Ronneby läs kapitel 4.2.5 Krossar och lådpåfyllning. 
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4.1.14.4 Lådvändare Fornanäs 

 
Figur 93. Lådvändare Fornanäs standardmodell 

 
 

 
Figur 94. Lådvändare Fornanäs special 
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Det finns två olika varianter på lådvändare på Fornanäs. Den första (se figur 93) är den vanliga typen 
av lådvändare som även används på flera andra linjer på Tarkett Ronneby. Denna leder på samma sätt 
som vid många andra linjer i fabriken till en mixer där materialen som har tömts i lådvändaren blandas 
för att sedan gå vidare i produktionen. Den andra varianter (se figur 94) fungerar med samma princip 
men konstruktionen skiljer sig något. Den stora skillnaden är att denna lådvändare häller allt material 
direkt på ett stort transportband istället för i ett litet rör. De har dock liknande utsläpp och samma 
risker vid användning. För mer information om lådvändare se rubrik 4.2.1 Lådor och lådvändare.  

4.1.14.5 Mixer 

 
Figur 95. Mixer Fornanäs 

 
Mixern på Fornanäs är näst intill identisk med den på linje L208. Denna mixer har dock utrustats med 
extra väggar runt om behållaren samt en duk som kan fällas ner vid färgbyte/ rengöring. Den har även 
blivit utrustad med en extra sug (se figure 95).  Dessa kompletterande lösningar begränsar spridningen 
av mikroplaster till närområdet och gör efterarbetet med uppsugning av de damm som hamnar utanför 
behållaren lättare.  
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4.1.14.6 Materialpåfyllning 

 
Figur 96. Materialpåfyllning 

 
Här kan diverse material från till exempel säckar fyllas i lådor eller andra behållare efter önskemål. 
Detta kan behövas ifall material från en säck ska krossas och behöver då först föras över till en låda 
som passar i lådvändaren. Som figur 96 visar hamnar då framförallt damm på marken på grund av 
läckage och en hög fallhöjd för materialbehållaren till lådan. Det dammar även ut från lådan i denna 
process då lådorna är helt öppna, läs mer om detta i kapitel 4.2.5 Krossar och påfyllning av lådor. 
Detta område städas kontinuerligt men det finkorniga dammet kan dock spridas i fabriken och ut till 
avlopp och dagvatten via framförallt truckar (se spåren från truckarna i dammet i figur 96).  
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4.1.14.7 Krossar Fornanäs 

 
Figur 97. Kross Fornanäs 

 

 
Figur 98. Ytterligare kross Fornanäs 

 
Det finns flera krossar på Fornanäs, inklusive en av de största på hela anläggningen (se figur 97). 
Denna används dock inte i någon större utsträckning men har den enskilt största kapaciteten på Tarkett 
Ronneby. När den används genereras dock mycket spill i form av damm och granulat men även större 
plastbitar. Dessa städas sedan upp och går till förbränning. De andra krossarna på Fornanäs är mer 
standardiserade, för ytterligare information om dessa läs kapitel 4.2.5 Krossar och påfyllning av lådor. 
De plastbitar som hamnar utanför krossen städas sedan upp för hand och skickas till förbränning, en 
del av dessa kan dock spridas till avlopp eller ut från fabriken via bland annat skor och truckar. 
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4.2 Återkommande utsläpp av mikroplaster på Tarkett 
Ronneby 

4.2.1 Lådor och lådvändare 

4.2.1.1 Lådor 
Största delen av det material som hanteras på Tarkett Ronneby förvaras i lådor. Dessa lådor är 
1600x1200x1200 (BxLxH). Problemet med dessa lådor är att de är helt öppna, alltså de har inget lock 
eller annan lösning som kan försluta lådan vid transport. Det innebär att lådorna oftast transporteras 
helt öppet vilket leder till att material hamnar utanför lådan och ner på golvet. När lådorna ska förvaras 
under en längre tid i förråd eller utomhus eller transporteras längre sträckor kan en tunn plastfilm 
läggas ovanpå lådan som sedan tejpas fast runt om lådan (se figur 99. B). Detta är dock ingen direkt tät 
lösning då tejpen endast snurras runt manuellt vilket gör att det inte blir helt tätt mellan lådan och 
plastfilmen. Detta skapar då en liten glipa där material kan ramla ut, speciellt om de till exempel 
transporteras på ett lastbilsflak eller av en truck. Ytterligare ett problem med förslutningen är att den 
tunna plastfilmen lätt kan gå sönder, inte minst vid förvaring då lådorna staplas på varandra. Lådorna 
skaver då mot plasten vilket skapar en reva i plastfilmen (se figur 100). De är även känsliga för väder 
om de placeras utomhus, vid regn kan stora mängder vatten samlas på plasten vilket leder till att 
plasten buktar och till slut går sönder helt. Detta innebär att lådorna blir helt oskyddade och vatten kan 
blandas med materialet vilket försvårar hanteringen avsevärt. Ett annat problem med lådorna är när de 
inte är helt förslutna kan material från andra lådor med andra färger blandas med varanda vilket då 
leder till färgfel på mattan. Det kan också leda till att andra oönskade föremål hamnar i lådorna så som 
löv, grus, pinnar med mera. Detta kan leda till ett otaligt antal fel så som stopp i maskiner och 
kvalitetsbrister i mattan.  

 
Figur 99. A: Berglöfslåda fylld med material (plastgranulat) 

B: Berglöfslåda försluten med plast 
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Figur 100. Reva i plastfolie som ska försluta lådan 

4.2.1.2 Lådvändare 
Lådvändare används för att tömma materialet i lådorna till maskiner. Lådvändarna vänder då varje 
enskild låda upp och ner i en behållare som går till ett rör. Materialet sugs sedan genom röret till 
maskinen där det behandlas. Detta är en onödigt farlig och opålitlig metod som dessutom leder till ett 
stort spill av material som hamnar på golvet under lådvändaren (se figur 103). När lådan vänds upp 
och ner lås den fast med hjälp av bromsar på sidorna av lådvändarna. Skulle dessa av någon anledning 
lossna faller lådan med full fart ner i backen och kan leda till en allvarlig olycka om någon står 
innanför det avspärrade området. Det är en onödig risk att ta och en onödigt komplicerad lösning på ett 
annars relativt enkelt problem. En annan nackdel med lådvändarna är att de tar stor plats samt att de 
endast kan hantera en låda åt gången. Lådan måste sedan förflyttas med hjälp av en truck och en ny 
låda behöver då ställas fram. Vid färgbyte behöver lådvändaren rengöras noggrant med tryckluft för 
att säkerställa att det inte blir färgfel på mattan. Det är då mycket granulat- och dammrester som sprids 
fritt i lokalen som sedan får dammsugas upp och gå till förbränning istället för att användas till att 
producera matta. Det är även en liten mängd som fastnar under skor, på kläder och på truckdäck som 
på så vis sprids utanför fabriken.  
 

 
Figur 101. Lådvändare vid rengöring 
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Figur 102. Lådvändare laddad med låda 

 

 
Figur 103. Pågående tömning av låda 
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4.2.2 Vattenkylning 
Tarkett Ronneby förbrukar mellan 100 - 200 m3 vatten varje dag beroende på årstid och produktion 
och hade en total vattenförbrukning på 45 000 m3 2018 [22] .Detta vatten är dels vanligt avloppsvatten 
från toaletter och handfat som används på Tarkett men till största del vatten som har används i 
produktionen. Vattnet som används i produktionen används främst för kylning av olika processteg och 
kommer då i kontakt med diverse plaster som då kan släppa ifrån sig mikroplaster. Detta vatten som 
kan vara kontaminerat av mikroplaster släpps sedan ut i det vanliga avloppsvattnet och hamnar sedan 
på närmaste reningsverk. Detta är en stor källa till spridning av mikroplaster från industrin till hav och 
sjöar.  

4.2.2.1 Vattenkylning av matta 
Efter valsning behöver mattan kylas och går därför genom ett kylkar. Vattenkylningen är ett delvis 
slutet system. Vattnet går från karet och kyls ner på nytt via en värmeväxlare och återanvänds. Vattnet 
sprutas sedan åter på mattan och hamnar på nytt i kylkaret och så börjar processen om. Det är dock 
inte ett helt slutet system då karet behöver rengöras med jämna intervaller för att förebygga bland 
annat legionella. Karet töms därför med jämna intervaller med några veckors mellanrum ner i avloppet 
vilket gör att även eventuella mikroplaster som har lossnar ifrån mattan i denna process hamnar i 
vattnet och åker ner i avloppet. Det kan även spridas fint damm och granulat från andra processer i 
linjen, som till exempel slipningen, som då kan spridas till vattenkaret då detta är helt öppet. Dessa 
mikroplaster blandas då också med vattnet och lägger sig även till viss del på botten av karet. Dessa 
sköljs sedan bort vid rengöring av karet och åker då också ut i avloppet. De mikroplasterna som då når 
avloppet åker till ett reningsverk där det inte finns någon specifik rening för mikroplaster vilket gör att 
dessa till viss del då också når sjöar och hav.  
 

 
Figur 104. Vattenkar 
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4.2.2.2 Vattenkylning av ”Korvar” 
När plastgranulat, färg och andra ingredienser till mattan har blandats trycks de ut som långa varma 
korvar (se figur 105). Dessa korvars storlek kan variera något beroende på vilken linje de tillhör men 
principen är densamma. Dessa korvar åker sedan igenom en rad valsar där de trycks ut och blir till en 
matta. Innan de kan valsas behöver dock dessa korvar kylas ner. De åker då genom ett kylkar likt 
mattan gör när den har blivit valsad. Vattnet är även här ett halvslutet system då vattnet i karet kyls ner 
på nytt och återanvänds dagligen tills det till slut töms ut i avloppet med jämna intervallet för att 
undvika bland annat legionella. Dessa korvar som består av bland annat PVC riskerar alltid att släppa 
ifrån sig en liten mängd mikroplaster (sekundära mikroplaster) som då kan hamna i vattnet. Det kan 
även hamna damm och granulat från andra processer i vattenkaret som, när vattnet i vattenkaret töms 
ut i avloppet vid rengöring av vattenkaret, också släpps ut i avloppsvattnet. Dessa kan då spridas till 
sjöar och hav och påverka djur och växtliv dels lokalt men även globalt.  

 
Figur 105. Vattenkylning av korvar 

 

 
Figur 106. Korvrester som kan återvinnas 
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4.2.2.3 Värmeväxlare 
För att kunna kyla mattan och korvarna med samma vatten flera gånger behöver vattnet kontinuerligt 
kylas ner. Detta görs med hjälp av en värmeväxlare. Vattnet åker igenom värmeväxlaren som 
absorberar vattnets värme och på så vis kyler ner vattnet. I denna process är det dock en del slam från 
vattnet som fastnar på membranen i värmeväxlaren som då till slut kan sätta igen hela värmeväxlaren 
vilket skulle leda till ett stopp av vattenflödet. Värmeväxlaren behöver därför rengöras samtidigt som 
vattenkaret vilket sker med några veckors intervaller. Vid rengöring av värmeväxlaren öppnas denna 
upp och spolas ren med vatten. Det vatten som används vid rengöringen av värmeväxlaren samt det 
slam som har fastnat i värmeväxlaren når då avloppet och skickas till reningsverket. Slammet som 
bildas i värmeväxlaren kan liknas vid det slam som bildas i reningsverk vid biologisk rening av vatten. 
I ett vanligt reningsverk utan ultrafilter/ nanofilter är detta det huvudsakliga reningssteget för rening av 
mikroplaster [8]. Det slam som bildas i värmeväxlaren innehåller därför med största sannolikhet även 
det en större del mikroplaster. Dessa mikroplaster sprids då vidare till avloppet och sedan till sjöar och 
hav.  

4.2.3 Kantklipp 
För att inte behöva slipa ner mattan flera millimeter för att uppnå rätt bredd på mattan klipps först 
kanterna bort med en kantklipp. Fördelen med detta är att det är en snabbare och billigare process 
jämfört med slipning och materialet som klipps bort är lättare att hantera och återvinna. Klippning 
genererar inte heller lika mycket fint damm av mikroplaster som sedan kan spridas i fabriken jämfört 
med slipning. Nackdelen med kantklippen är att den klipper bort stora mängder material som hade 
kunnat bli till mattan men som istället får gå igenom hela tillverkningsprocessen igen. Det genererar 
även en falsk säkerhet och skapar en indolens hos operatörerna då mattan inte tillverkas med samma 
toleranser i de tidigare stegen som maskinerna klarar av. Istället förlitar sig operatörerna på att 
kantklippen och sliparna bearbetar ner mattan till rätt toleranser. Detta leder till att mattan tillverkas 
bredare och tjockare än nödvändigt och detta genererar då mer spill och mikroplaster och kräver mer 
material per producerad kvadratmeter än nödvändigt.  

4.2.4 Slip 
Efter kantklippen slipas mattan för att uppnå de toleranser som ställs på mattan. Både bredden och 
tjockleken slipas ner för att mattan inte ska bukta när den appliceras. I denna process frigörs mycket 
mikroplaster som kan spridas fritt i fabriken då sliparna inte är isolerade. Hur mycket material som 
slipas ner beror på hur hög tolerans det har varit på kantklipparna i det föregående processteget. Är det 
fortfarande mycket material som behöver slipas ner efter kantklippen genereras också mer 
mikroplaster. Detta är ett dyrare processteg jämfört med kantklippen men det kan också uppnå en 
högre tolerans på mattan.   
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4.2.5 Krossar och påfyllning av lådor 

4.2.5.1 Krossar 
Tarkett Ronneby använder krossar för att krossa ner mattor med kvalitetsbrister till granulat och 
finkornigt damm som sedan kan återanvändas för att tillverka ny matta. Problemet med dessa krossar 
är dock att de sprutar ut material från materialintaget och material hamnar då på marken i krossrummet 
istället för att återvinns. Det material som hamnar på golvet runt krossen behöver då städas upp med 
sopborstar och/eller centraldammsugare. Detta material går sedan till förbränning istället för att 
återanvändas till att producera ny matta. Det tar även upp onödig tid för de anställda som ofta behöver 
städa dessa områden och då lägger tid på detta istället för andra arbetsuppgifter som genererar pengar 
till företaget. Det material som krossas transporteras sedan till en låda som fylls med materialet.  

4.2.5.2 Påfyllning av material i lådor 
Vid påfyllning av material i lådorna är det ofta en hög fallhöjd från munstycket där materialet sprutas 
ut ner till lådan. Detta tillsammans med att lådorna är helt öppna upptill gör att det är stora mängder 
material som hamnar utanför lådorna istället för i lådorna. På grund av den höga fallhöjden genereras 
även mycket damm som sprids i lokalen och försämrar arbetsmiljön. Det material som hamnar utanför 
lådorna får då städas av personalen på respektive linje vilket tar onödig arbetstid och materialet går då 
till förbränning istället för att användas i produktionen.  
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4.2.6 Dammavskiljare 
Dammavskiljare renar luften från damm och andra orenheter och separerar dessa från luften. Dammet 
som separeras från luften är oftast restmaterial från mattan, det kan komma från slipar, 
centraldammsugare, krossar med mera. Detta damm innehåller därför till stora delar mikroplaster då 
det är fint damm och små granulat av PVC som sugs upp. 
 
 Det finns två stycken olika varianter på dammavskiljare på Tarkett Ronneby. Den första varianten 
samlar dammet i en behållare som sedan får tömmas manuellt i en annan behållare. Den andra 
varianten skickar tillbaka dammet direkt till produktionen som då blandas upp med nytt material för 
att bli ny matta. För mer information om de två olika typerna av dammavskiljare läs kapitel 4.1.12.6. 
 
Dammavskiljarna på Tarkett Ronneby läcker kontinuerligt material på grund av mindre läckage i 
framförallt kopplingar från rör till dammavskiljaren samt från dammavskiljaren till dammbehållaren 
men även från andra lister och plåtar som inte är helt täta. Detta är på grund av att dammavskiljarna är 
gamla och inte har fått den kontinuerliga service de behöver. Plåtar, lister och packningar slits med 
tiden ner och behöver då bytas eller repareras för att bibehålla samma kvalitet och effektivitet som vid 
leverans. Damm sprids då från dammavskiljaren och hamnar i närområdet där det sedan kan spridas 
till avlopp eller dagvatten alternativt ut till miljön via kläder, skor, truckdäck med mera. Flera 
dammavskiljare är även belägna utomhus vilket leder till att de läckage som uppstår går direkt ut till 
miljön och det är då en ännu högre risk att mikroplaster sprids till hav och natur.  
 
De dammavskiljare som dessutom har en behållare som behöver tömmas manuellt med en skyffel har 
en ännu högre risk för spridning av mikroplaster. När materialet skyfflas från den mindre behållaren 
till den större är det stor risk att personen som gör detta tappar material på marken. Detta material ska 
då sugas upp eller städas undan men sker detta utomhus hinner det blåsa iväg innan någon hinner ta 
hand om materialet. Sker det inomhus är det stor risk att det kommer till avlopp eller dagvatten (se 
figur 107) och sedan sprids därifrån till sjöar och hav.  

 
Figur 107. Behållare för damm och ränna till avlopp 
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4.2.7 Rengöring av maskiner med tryckluft 
I vissa maskiner är en noggrann rengöring avgörande för att minimera risken för färgfel på mattan. Det 
kan därför vara nödvändigt att använda tryckluft för att säkerställa att inget material har fastnat i 
maskinen. När tryckluft används idag är det dock en stor mängd mikroplaster som sprids fritt i 
närområdet vilket försämrar arbetsmiljön och ökar risken att mikroplaster sprids utanför fabriken. De 
mikroplaster som har spridits utanför maskinen behöver då städas upp av personalen med 
centraldammsugare. Materialet som sugs upp med centraldammsugaren går sedan till förbränning 
istället för att användas för att producera matta. Detta försämrar även arbetsmiljön då det är omöjligt 
att dammsuga bort allt material som har hamnar på marken samt att detta även kan spridas utanför 
fabriken via skor, kläder och truckar.  

4.2.8 Materialtransport 
Stora mängde material på Tarkett Ronneby transporteras mellan maskiner via trycksatta rör. I de flesta 
fall blås materialet fram med hjälp av tryckluft men i vissa fall används även vakuum vilket istället 
suger materialet i rätt riktning. Vid eventuella läckage i transportrör där materialet transporteras med 
hjälp av tryckluft kan flera ton material sprutas ut ur läckan under en kort period. Detta är på grund av 
att materialet är under tryck och färdas i en hög hastighet och åker då ut genom det nybildade hålet 
istället för att följa röret. Dessa läckage sker framförallt i skarvar och svängar då materialet 
kontinuerlig blästrar insidan av röret och successivt bryter ner röret. Dessa läckage genererar även ett 
större läckage än de som sker i en rak sektion av ett rör på grund av att materialet alltid vill åka rakt 
fram när det sätts under tryck.  I vissa fall kan läckaget även ske på tak eller andra områden som inte 
är direkt bevakade vilket leder till att en ännu större mängd material hinner sprutas ut ur läckaget 
innan det upptäckts. 
 
Även vid användning av vakuum kan läckage bildas vilket leder till utsläpp av material. Dessa 
utsläppen är dock oftast mindre än de som bildas från transportrör som använder sig av tryckluft. Det 
är på grund av att om det bildas ett hål i ett rör när vakuum används sänks sugkraften i röret. 
Materialflödet i röret blir alltså mindre desto större läckaget är då vakuumet suger in luft från hålet 
istället för att suga material. Detta leder dels till ett sänkt materialflöde och därmed ett mindre utsläpp 
men även en mindre risk att materialet läcker ut då materialet sugs förbi hålet istället för att tryckas ut 
i detsamma.  
 
Ytterligare ett problem med materialtransport via trycksatta rör är att det alltid sker små läckage vid 
alla kopplingar, dels vid kopplingar till maskiner men även mellan två rör som har sammankopplats. 
Detta är på grund av att det aldrig går att få en koppling 100 procent tät, mycket på grund av att 
materialet som transporteras i rören sliter ner eventuella skarvar vilket genererar läckage. Dessa 
mindre läckage genererar dels utsläpp av mikroplaster men är även ett problem på grund av att trycket 
i röret sänks för varje skarv och sänker där med effektiviteten på materialtransporten. På grund av 
detta är materialtransport med hjälp av framförallt tryckluft ineffektivt. Stora delar av den energin som 
används går förlorad via bland annat värmebildning vid komprimering av luften samt på grund av 
läckage från rör och kopplingar. Användning av tryckluft är därför en ineffektiv metod för 
materialtransport. 
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4.3 Åtgärdsplan för utsläpp av mikroplaster på Tarkett 
Ronneby 

4.3.1 6 – 8-Hallen 

4.3.1.1 Fickor 
Läckagen från fickorna under normal drift sker på grund av slitage av aggregatsdelar och brist på 
underhåll. Packningar behöver kontinuerligt kontrolleras samt bytas med jämna intervaller då de oftast 
torkar ur alternativt slits ner vilket leder till försämrad tätningsförmåga och läckage. För att minska 
utsläppen av mikroplaster från normal drift behövs alltså en kontinuerlig service av maskinen där 
packningar kontrolleras och byts vid behov. Detta skulle leda till att mer material kan användas för att 
tillverka matta istället för att hamna på marken jämte maskinen och försämra arbetsmiljön samt 
eventuellt sugas upp för att sedan gå till förbränning.  
 
Vid färgbyte öppnas maskinen upp och blås rent från granulat och damm med tryckluft. För att 
minimera spridningen av mikroplaster kan ett specialmunstycke användas i denna process. För mer 
information om rengöring av maskiner med tryckluft läs kapitel 4.4.9 Rengöring av maskiner med 
tryckluft. 

4.3.1.2 204 Silos 
Likt läckagen från fickorna behöver även silorna kontinuerlig service samt byta av packningar vid 
behov. Detta skulle direkt minska de utsläpp som genereras från olika mindre läckage från bland annat 
slangar och kopplingar.  

 
Figur 108. Behållare för restmaterial i 6 - 8-Hallen 

 
Dagens konstruktion för påfyllning av behållare för restmaterial har en relativt hög fallhöjd från röret 
ner till behållaren. Detta ökar risken för att damm kan spridas utanför behållaren. Om röret istället 
förlängs/ sänks ner är risken för att damm ska hamna utanför påsen minimal. Ett alternativ på denna 
lösning är att ha en manuell höj och sänkbar förlängning på röret vilket skulle underlätta arbetet när 
behållaren ställs på rätt plats. Denna förlängning behöver enbart bestå av ett något större rör som sätts 
på utsidan av det befintliga röret och som sedan manuellt kan justeras till 2 – 3 olika höjder och fästs 
med hjälp av en sprint. Den kan även sitta fast i en kedja i konstruktionen för att förhindra det extra 



 

104 

röret att försvinna eller tappas i behållaren eller i marken. Eftersom detta är ett extra moment kan det i 
förlängningen leda till att personalen vid linjen ”hoppar över” detta steg då de inte anser att det är 
viktigt. Ett alternativ kan då vara att automatisera processen. Detta kan göras genom att installera en 
av/ på-knapp som dels stoppar flödet av material vid avstängning samt höjer munstycket för ett 
smidigare byte av behållaren och vise versa.  
 
Ytterligare ett alternativ kan vara att bygga in behållaren helt med täta väggar runt om behållaren, ett 
tak över behållaren samt en dörr som kan öppnas på framsidan vid byte av behållare. Materialet på 
väggarna spelar mindre roll medan dörren bör vara i till exempel plexiglas för att få insikt till 
behållaren för att kunna se om något går fel eller om behållaren är full. Denna lösning skulle isolera 
dammet till närmiljön och skulle underlätta uppsamlingen av det damm som eventuellt hamnar utanför 
behållaren. Dessa två lösningar kan enkelt sammankopplas så att när dörren öppnas för byte av 
behållare stängs flödet av och röret höjs upp. När behållaren sedan är bytt och dörren är stängd trycker 
den anställda på en knapp och röret sänks ner och flödet återupptas. 
 
Dessa lösningar skulle minimera mängden mikroplaster som sprids i lokalen och på så vis höja 
arbetsmiljön. Det skulle dessutom leda till att mindre material går till spillo och förbränning i onödan 
utan istället hamnar i behållaren i så hög grad som möjligt vilket ökar mängden material som kan 
återanvändas.  
 

 
Figur 109. Läckage vid silos till L204 i 6/8-Hallen 

 
Denna del av maskinen behöver i första hand ses över av servicetekniker som reparera de defekter som 
leder till dessa utsläpp. De tätningar som idag finns behöver troligtvis bytas och ytterligare tätningar 
behöver implementeras för att minska utsläppen av mikroplaster. Ett alternativ kan även här vara att 
försluta denna del av maskinen i ett mindre ”rum” med en dörr. Detta skulle även här leda till att 
dammet inte kan spridas vidare i lokalen samt underlättar uppsamlingen av dammet som läcker ut från 
maskinen.  
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4.3.1.3 Transportband 
För att minimera risken för att material hamnar utanför kan munstycket sänkas ner automatiskt innan 
påfyllning av materialet. Denna åtgärd skulle innebära att fallhöjden från munstycket till lådan skulle 
minimeras och en större del av materialet skull då hamna i lådan jämfört med dagens lösning. 
Ytterligare ett alternativ kan vara ett byta av lådor för en säkrare hantering av materialet. För lösningar 
kring materialpåfyllning och lådor läs kapitel 4.4.1 Lådor, lådvändare och påfyllning av lådor. 

4.3.1.4 Påfyllning av antistatpulver 

 
Figur 110. Antistatpulver i säck. 

 
En lösning för att minimera utsläppen av mikroplaster kan vara att placera säckens nedre del innanför 
röret vilket skulle minimera risken för att granulat hamnar utanför röret. Det skulle även leda till en 
enklare och mer effektiv tömning av säckarna då inte lika mycket material skulle hamna på marken 
vid byte av antistatpulver. Det skulle även underlätta fullkomlig tömning av påsen då det inte skulle 
finnas några kanter där materialet kan fastna. Det finns flera liknande lösningar på marknaden där 
säckens bottenventil placeras innanför ett rör eller en ”glove box” som minimerar risken att materialet 
sprids utanför maskinen. Detta skulle leda till en mer effektiv och säker hantering av materialet som 
skulle minska utsläppen av mikroplaster och öka mängden material som kan användas.  
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4.3.2 Svetshallen, L241 och L244 
Läckagen från svetshallen, L241 och L244 kan åtgärdas med kontinuerlig service av slangar och 
kopplingar för att hitta och åtgärda mindre läckage. Packningar behöver kontrolleras med jämna 
mellanrum och bytas vid behov för att minimera läckagen. För åtgärder gällande lådvändare, 
påfyllning av behållare och vattenkylning läs kapitel 4.4.1 Lådor, lådvändare och påfyllning av lådor 
samt kapitel 4.4.4 Vattenkylning. 

 
Figur 111. Filter från centraldammsugare från L241 och L244 

4.3.2.1 Filtrering av damm från L241 och L244 
Eftersom dammavskiljaren är belägen utomhus är spridningen av mikroplaster extra riskfylld då det 
kommer direkt ut i naturen och till dagvattnet/ havet. Detta dammfiltret behöver alltså isoleras så att 
eventuella läckage kan kontrolleras och inte går rakt ut till miljön. Detta kan göras genom att bygga ut 
ett mindre rum runtom dammavskiljaren och på så vis minimera risken att eventuella läckage kommer 
ut i naturen. För mer information om åtgärder för dammavskiljare läs kapitel 4.4.2 Dammavskiljare.  
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4.3.3 L201 
För rengöring av granulatkylning, lådfyllning, krossar och vattenkylning samt påfyllning av lådor läs 
kapitel 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4 och 4.4.9. 

4.3.3.1 PVC – behållare 

 
Figur 112. Upplyft säck med material (PVC) 

 
PVC – behållaren läcker idag material utanför plattformen och ner på marken. Detta är lätt åtgärdat 
genom att höja den främre kanten (se figur 112). Alla kanter runtom säcken skulle då vara över 
säckens öppning vilket skulle minimera risken att materialet hamnar utanför plattformen. Säcken 
skulle fortfarande enkelt kunna lyftas över kanten med hjälp av traversen som syns i överkant på figur 
112. 

4.3.3.2 Manuell färgblandning 
Den manuella färgblandningen kan automatiseras vilket både skulle leda till en högre effektivitet samt 
en minskad risk för spridning av mikroplaster och andra oönskade ämnen som färgerna kan innehålla. 
Varje specifik färg ska då tömmas i ett specifikt fack, precis som nu, men istället för att vägas 
manuellt ska detta ske automatiskt. Detta skulle dels förbättra arbetsmiljön då spridningen av fint 
damm skulle minska samt att en arbetsuppgift skulle ersättas vilket skulle ge tid att prioritera andra 
områden.  
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4.3.4 L203 
För åtgärder för vattenkylning, krossar, transportband och lådpåfyllning läs 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4 och 
4.4.10.  

4.3.4.1 Blandning av material 
Alla maskiner behöver kontinuerlig service där packningar, lister och kopplingar ses över för att hitta 
och reparera eventuella läckage. Packningar och lister slits kontinuerligt och behöver bytas med jämna 
intervaller för att bibehålla sin tätande förmåga. En servicetekniker behöver kontrollera varje enskild 
maskin och åtgärda de läckage som hittas. Ett protokoll behöver sedan upprättas där potentiella 
läckage listas. Detta protokoll ska sedan kontrolleras med jämna intervaller, till exempel en gång i 
månaden där eventuella läckage listas och åtgärdas. Där läckage sker mer frekvent kan en eventuell 
omkonstruktion behövas, detta är dock endast aktuellt om en ekonomisk investering kan räknas hem 
under en kortare tidsperiod.  
 
För att täta glipan mellan mixern och mellanbehållaren ska en uppblåsbar list appliceras (Karmaseal). 
Denna list kan då blåsas upp vid behov av tätning när material släpps igenom och kan sedan tömmas 
på luft när mixern behöver vara friliggande. Detta gör att damm inte kan åka rakt ut från mixern till 
fabriken och minskar därmed spridning av mikroplast samt ökar mängden material som kan användas 
för att producera matta. För mer information om Karmaseal läs 4.4.7 Läckage. 
 

 
Figur 113. Karmaseal uppblåsbar list 
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4.3.5 L204 
För lösningar till krossar, vattenkylning av matta, slipar, kantklipp, transportband och 
materialpåfyllning se kapitel 4.4.3 till 4.4.6 samt kapitel 4.4.10. 

4.3.5.1 Mellanbryggan 
På mellanbryggan behöver samtliga maskiner genomgås noggrannare och alla läckage från varje 
maskin, koppling, slangar med mera måste identifieras. Hela avdelningen måste då först stängas av 
och städas extremt noggrant så att inga dammrester eller granulat finns kvar på golv och runt om 
maskiner. När alla maskiner sedan startas upp på nytt ska servicetekniker finnas på plats och lokalisera 
varje enskilt läckage som finns på linjen. De damm och granulat som samlas på golv och andra platser 
ska kopplas till specifika utsläpp så att dessa läckage kan åtgärdas. Alla läckage ska dokumenteras 
tillsammans med vilken åtgärd som har gjorts och när detta gjordes. En kontinuerlig rutin måste 
etableras för att kontrollera de läckage som tidigare har funnits (och andra riskområden) och försäkra 
om att de åtgärder som har vidtagits fortfarande fungerar (se rubrik 4.4.7 Läckage). Om damm- och/ 
eller granulatrester återuppkommer på avdelningen måste dessa direkt lokaliseras till ett specifikt 
läckage innan det blir för många läckage som försvårar arbetet.  

4.3.5.2 Korvkross och utsläpp till avloppsvattnet 
De utsläpp som sker ut till avlopp eller dagvatten som kommer från korvkrossen och därmed är 
kontaminerat med mikroplaster måste omhändertas på samma sätt likt det vatten som används vid 
kylning av mattan. Det första alternativet är ett slutet system där allt vatten renas på fabriken och 
återanvänds för att kyla material eller matta. Vattnet behöver då inte renas lika noggrant jämfört med 
om det släpps ut i dagvattnet eller avlopp alternativt ska återanvändas i fabriken (även till toaletter och 
handfat med mera). För mer information om lösningar för kontaminerat industrivatten läs 4.4.4. 
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4.3.6 L208 
För åtgärder till lådvändare, lådpåfyllning samt kross se kapitel 4.4.1 respektive 4.4.3. 

4.3.6.1 Mixer 
Det finns redan en lösning implementerad på en mixer som används på Fornanäs (se figur 95). Denna 
är försedd med väggar runt om munstycket nertill samt ett skynke som kan fällas ner vid rengöring av 
maskinen för att minska spridningen av mikroplaster. Detta är en väldigt simpel men effektiv lösning 
som också kan implementeras på denna mixer. Det finns även en sug implementerad inuti mixern på 
Fornanäs som suger upp de granulat och damm som frigörs vid rengöring av maskinen (se figur 115). 
Den mängden plast som sugs upp med hjälp av denna lösning kan då gå till direkt återvinning istället 
för att sugas upp med den vanliga centraldammsugaren och gå till förbränning. Även de material som 
hamnar på golvet innanför det isolerade området bör kunna gå till återvinning istället för förbränning 
då det är ett isolerat område vilket också minimerar mängden annan smuts som kommer utifrån som 
annars hade kunnat kontaminera materialet.  
 
Ytterligare en åtgärd är att implementera ett dammsugarmunstycke som kan placeras på 
serviceluckorna (se figur 114). Samma sug som går till de undre insuget kan då också kopplas på till 
dessa munstycken. Detta leder till att granulat- och dammrester sugs upp av dessa munstycken istället 
för att spridas fritt i lokalen. Även detta material som sugs upp kan då gå till återvinning istället för till 
förbränning. Ett specialmunstycke till tryckluften kan också användas vid rengöring av maskinen för 
att minimera utsläppet ytterligare. För mer information om detta munstycke läs rubrik 4.4.9 Rengöring 
av maskiner med tryckluft. Dessa lösningar minskar tillsammans risken för att mikroplaster sprids i 
lokalen samt underlättar städningsarbetet efter rengöring vilket höjer både arbetsmiljön och 
arbetsmoralen. Det ökar även mängden material som kan återvinnas istället för att gå till förbränning.  
 

 
Figur 114. Sidolucka mixer 
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Figur 115. Lösning isolering mixer Fornanäs 
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4.3.7 L210 
För åtgärder för slipar, materialpåfyllning, vattenkylning, och kross läs kapitel 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4 och 
4.4.6. 

4.3.7.1 Accenthantering 
All materialhantering inklusive accenthantering bör isoleras för att förbättra arbetsmiljön och 
minimera risken för spridning av mikroplaster i och utanför fabriken. All accent som hanteras bör 
därför förvaras och förflyttas i slutna behållare. Dosering och behandling av materialet ska ske så 
automatiserat som möjligt. Materialet skall alltså tömmas i en behållare som sedan doserar och blandar 
rätt mängd material automatiskt och skickar detta till rätt maskin, utan onödig hantering av personal. 
Liknande standardiserade lösningar finns idag tillgängliga och skulle lätt kunna implementeras.  

4.3.7.2 Kantklipp och transportband till krossrum 

 
Figur 116. Transportband till kross 

 
För att minska mängden spillmaterial som hamnar på golvet och inte går till återvinning måste 
transportbandet isoleras. Kanterna runt om transportbandet behöver utrustas med gummilister för att 
minimera risken att material kan hamna på golvet och samtliga områden där material faller mellan två 
transportband måste isoleras ytterligare alternativt sänka fallhöjden mellan transportbanden. Ett 
alternativ kan vara att höja kanterna (se figur 116) runt om transportbandet vid nedfallet från ett 
transportband till ett annat. 
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Figur 117. Tranpsortband från kantklipp 

 
För att minska spillet av material i figur 117 behöver det undre transportbandet breddas för att öka 
ytan där material kan transporteras. En mindre mängd material skulle då hamna utanför 
transportbandet och ner på marken. Ytterligare en lösning som kan kombineras med den tidigare 
lösningen är att förlänga det undre transportbandet utåt, höja kanterna på sidan av transportbandet 
samt täta springan mellan transportbandet och kanterna med en gummilist. Detta skulle leda till ett 
minskat spill av material, en minskad risk för spridning av mikroplaster, ett minskat behov av städning 
samt en förbättrad arbetsmiljö.   
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4.3.8 L219 
För åtgärder för materialpåfyllning, slip, krossar, vattenkylning, kantklipp, läckage, rengöring av 
maskiner och dammavskiljare läs 4.4.1 till 4.4.9 

4.3.8.1 Sliptorn 
För materialpåfyllning läs rubrik 4.4.1 Lådor, lådvändare och påfyllning av lådor. Även om förslutna 
lådor används vid materialpåfyllning kan mindre läckage av mikroplaster ske. Det är därför säkrast att 
hantera allt material inomhus då eventuella läckage kan omhändertas på ett säkert sätt innan det hinner 
nå yttermiljön, dagvatten eller havet. Sliptornet ska därför isoleras alternativt flyttas in till fabriken så 
eventuella läckage stannar i närområdet istället för att nå dagvattenbrunnar och havet.  



 

115 

4.3.9 L220 
För åtgärder för materialbehållare, lådvändare, slip, kross samt rengöring av maskiner med tryckluft 
läs 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6 och 4.4.9 

4.3.9.1 Filter/ dammavskiljare samt behållare utomhus 
Eftersom dammavskiljaren från L220 samt påfyllning av materiallådor sker utomhus är risken för 
spridning av mikroplaster till yttermiljön extra stor. Dessa behöver då isoleras för att minska risken för 
spridning av mikroplaster vid eventuella läckage. Detta kan göras antingen genom att flytta in 
hanteringen inomhus i fabriken alternativt bygga in dammavskiljarna och påfyllningen i ett skjul. 
Eftersom dammavskiljaren och materiallådorna redan står under ett skärmtak skulle en extra vägg vara 
lätt att bygga till och skulle på så vis minimera risken för utsläpp av mikroplaster. För ytterligare 
åtgärder läs kapitel 4.4.2 Dammavskiljare.  
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4.3.10 L240 
Om krossen inte sprutar ut material hamnar inte heller några materialrester på transportbandet/ golvet. 
Krossen behöver alltså repareras/ byggas om alternativt behövs en ny kross köpas in som inte 
genererar samma utsläpp. För mer information om krossar samt påfyllning av lådor läs kapitel 4.4.1 
och kapitel 4.4.3. 
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4.3.11 L207, L211 och L212 

4.3.11.1 Blandning av material 
I blandningen bör ytterligare en mer noggrann kartläggning utföras för att identifiera samtliga läckage 
från maskiner, slangar och kopplingar. Detta kräver att hela avdelningen måste rengöras noggrant så 
att inga tidigare läckage ligger på marken vilket annars skulle gör det omöjligt att lokalisera läckagen. 
Servicetekniker får sedan finnas på plats när maskinerna startas upp för att lokalisera vart och hur de 
olika läckagen sker. De slangar och packningar som har brister och leder till läckage får sedan bytas 
eller repareras för att uppnå en nolltolerans av utsläpp av mikroplaster.  

4.3.11.2 Färgblandning 
Den första åtgärden bör vara att täppa igen brunnen vid färgblandningen som idag går till dagvattnet. 
Detta skulle minimera risken både från att mikroplaster och andra kemikalier rinner ut i dagvatten som 
sedan går direkt ut till havet. En långsiktig lösning för att minska utsläppen är att täta mellan varje 
munstycke och behållaren. En gummilist eller packning ska applicera på varje munstycke, behållaren 
ska sedan trycks fast på munstycket som då tätar och minskar utsläppen (se figur 118). Detta är en 
simpel lösning som är lätt och billig att implementera men som minskar utsläppen vid varje 
färgpåfyllning.  
 

 
Figur 118. Placering av tätning mellan behållare och munstycke 
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4.3.11.3 Spillhantering och melittafilter 
För att minimera utsläppen av mikroplaster i fabriken bör munstycket från materialbehållarna vara 
nersänkbart för att minska avståndet mellan munstycket och melittafiltret. Detta skulle leda till att 
materialet i större utsträckning kommer i behållaren istället för på marken i tunneln. Tunneln kunde 
även isoleras med dörrar vid varje sida, detta skulle leda till att mikroplaster inte kan spridas i samma 
utsträckning ut från tunneln och därmed minska spridningen av mikroplaster i fabriken. Det skulle 
även vara en säkerhetsåtgärd då det i större utsträckning skulle förhindra obehöriga från att komma in i 
tunneln under drift och utsättas för en potentiell risk.  
Ett alternativ kan vara att ta bort hela spillhanteringen inklusive förvaringen av material och 
melittafiltret. Istället kan all materialförvaring ske i den nya typen av lådor (se kapitel 4.4.1). 
Materialet kan då tömmas direkt från lådan ner i blandningen och spara flera processteg med 
potentiella risker för personskada. Med den nya varianten av låda med bottentömning behöver endast 
munstycket vid blandningen bytas ut från att passa melittafiltrets bottentömning till lådans tömning. 
Detta skulle spara både tid och pengar då onödiga steg elimineras, det skulle även bidra till en säkrare 
hantering av materialet samt minimera risken av spridning av mikroplaster då materialet inte behöver 
hanteras i flera steg.   
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4.3.12 Krossavdelning och södra ströget 

4.3.12.1 Krossavdelning 
För åtgärder för lådvändare och påfyllning av behållare läs kapitel 4.4.1 Lådor, lådvändare och 
påfyllning av lådor samt för krossar läs kapitel 4.4.3 Krossar. 
 

 
Figur 119. Transportband från lådvändare till kross 

 
För att minska spridningen av mikroplaster och öka effektiviteten av mängden krossat material kan 
flera åtgärder implementeras. Lutningen på den sista biten av transportbandet (se figur 119 A) bör 
sänkas för att minimera risken för att material hamnar på golvet under denna del av transportbandet. 
Gummilister på transportbandet likt de som används på transportbandet i L210 (se figur 41) bör 
implementeras för att öka effektiviteten på transportbandet och minska risken för att material hamnar 
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på golvet. Detta skulle också möjliggöra en långsammare drift på transportbandet med samma 
effektivitet vilket skulle spara energi och pengar. De stag och valsar (figur 119 C och D) som ligger 
emot transportbandet på undersidan ska omplaceras då dessa skrapar av material från transportbandet 
som då hamnar på golvet samt försvårar implementeringen av gummilister på transportbandet. 
Transportbandet kan även isoleras med en tunnel i till exempel plexiglas för att minimera risken för 
spridning av mikroplaster och höja kvaliteten på arbetsmiljön i lokalen. Ett alternativ på denna lösning 
kan vara en uppsamlingsplåt under transportbandet där granulat som lossnar på transportbandet samlas 
istället för på golvet. Denna skulle sedan kunna leda till en behållare där överblivna rester samlas.  

4.3.12.2 Södra ströget 
Det finns idag flera brunnar vid södra ströget som går direkt till dagvattnet. Dessa behöver direkt 
täppas igen för att inte riskera att mikroplaster sprids ut i Östersjön. Även om andra åtgärder tas för att 
eliminera befintliga läckage kan det alltid ske nya läckage om till exempel en slang går sönder. Dessa 
läckage får då inte nå dagvattnet och dessa brunnar behöver därför täppas igen alternativt ledas om till 
avloppsvattnet. För ytterligare åtgärder för dammavskiljare/ filter läs kapitel 4.4.2 Dammavskiljare. 
 

 
Figur 120. Brunn för dagvatten som går ut till havet. 
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4.3.13 Yttre miljö och förråd 
För åtgärder för lådor och kross läs kapitel 4.4.1 och 4.4.3 

4.3.13.1  PVC-Silo 
De kontinuerliga läckagen från slangar och kopplingar behöver tätas och en regelbunden service där 
slangar kontrolleras och tätningar byts behöver implementeras. En servicetekniker behöver dels 
kontinuerligt kontrollera att det inte sker några läckage men även kontrollera att slangar och 
packningar håller hög kvalitet innan de faktiskt går sönder. Detta skulle förebygga även större utsläpp 
och på så vis minska risken för spridning av mikroplaster via dagvattnet.  

4.3.13.2 Dammavskiljare i plåtskjulet 
Plåtskjulet skulle först behöva en mer noggrann kartläggning där alla små läckage från slangar, 
kopplingar, tätningar och dammavskiljare ritas upp och åtgärdas. Detta är endast möjligt om 
plåtskjulet först rengörs noggrant från damm för att göra det möjligt att lokalisera läckagen. De slangar 
och packningar som är dåliga behöver då ersättas och bytas ut kontinuerligt av en servicetekniker och 
en löpande serviceplan behöver sedan implementeras för att förhindra framtida läckage. 

4.3.13.3 Containrar och press 
Alla containrar inklusive pressen ska förvaras på gjutna plattformar under skärmtak. Skärmtaket 
förhindrar regnvatten från att hamna i och precis bredvid de containrar som finns på anläggningen och 
minskar på så vis risken för att regnvatten kontamineras med mikroplaster som finns i och runt 
containrarna och sedan når dagvattnet. Plattformen containrarna ska stå på ska fungera som en 
spillplatta där de mikroplaster som eventuellt hamnar utanför containrarna hamnar i ett speciellt 
avlopp där de sedan kan hanteras på ett korrekt sätt istället för att hamna i dagvattnet. Mikroplasterna 
kan då särskiljas via speciella filter och sedan omhändertas istället för att förorena närområdet. Samma 
metod används på flera andra anläggningar så som vid biltvättar och bensinmackar för att omhänderta 
spilld bensin, diesel, olja och rengöringsmedel med mera.   
Det ska även finnas skärmväggar på tre av fyra sidor runt containrarna. Det behöver inte finnas 
skärmväggar runt varje enskild container utan endast runt samlingen av containrarna. Detta är för att 
minska mängden mikroplaster som annars skulle blåsa bort från containrarna men fortfarande bevara 
en enkel hantering av containrarna vid tömning. Dessa åtgärder kommer inte helt eliminera utsläppen 
av mikroplaster men kommer göra stor skillnad från de utsläpp som sker idag och det skulle minimera 
risken att mikroplaster sprids ut till dagvattnet och havet alternativ ut till djur-och växtliv. 

4.3.13.4 Påfyllning av material i lådor 
Eftersom påfyllningen av lådorna sker utomhus är risken att mikroplaster sprids till dagvatten, hav 
eller natur extra hög och hanteringen behöver därför vara extra noggrann. Den första lösningen är ett 
byta av lådor som är förslutningsbara där munstycket från dammavskiljaren går att koppla direkt till 
lådan. För ytterligare information om denna lösning läs rubrik 4.4.1 Lådor, lådvändare och påfyllning 
av lådor. Ett alternativ är att flytta in påfyllningen av lådorna inomhus alternativt bygga in behållarna 
för att minimera risken att utsläppen sprider sig. Detta skulle underlätta hanteringen vid eventuella 
läckage som annars genererar utsläpp av mikroplaster utomhus som då är omöjliga att hantera till 100 
procent.   
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4.3.14 Fornanäs 
För åtgärder för dammavskiljare, krossar, lådvändare och materialpåfyllning läs kapitel 4.4.1 till 4.4.3  

4.3.14.1 Förvaring av säckar och lådor utomhus 
Allt material ska förvaras i samma behållare för att underlätta hanteringen av materialet i fabriken 
samt för att säkerställa en säker förvaring av materialet. Material som kommer i andra behållare ska då 
överföras till denna typ av behållare för att inte riskera onödiga faror vid hantering eller problem vid 
lagring/ transport av materialet. 
 
För att lösa upp materialklumparna i säckarna på Fornanäs och göra det möjligt att sätta in materialet i 
maskinerna kan ett vibrationsbord användas. Materialklumparna läggs på ett vibrationsbord som 
vibrerar med en hög frekvens. Klumparna med material löses då upp och kan gå genom ett galler i 
botten på vibrationsbordet. Det går sedan via ett rör till mixerna där materialet åter kan användas. 
 
För att hantera de säckar som finns utomhus och kunna placera dessa på vibrationsbordet har tre olika 
lösningar tagits fram. Det är oklart hur väl dessa lösningar kommer fungerar då det inte finns några 
uppgifter på hur mycket belastning säckarna tål utan att gå sönder. 

1. Alternativ ett är att använda en gripklo/ gripaggregat som kan klämma fast säckarna på utsidan 
av säckarna och sedan lyfta dessa till vibrationsbordet. Detta är den absolut enklaste och 
smidigaste lösningen men det är oklart om säckarna klarar det tryck som behövs för att 
klämma fast säckarna och hur säckarna sedan ska öppnas för att få ut material på bordet. 

2. Alternativ två är att behålla säcken på pallen och flytta pallen till ett lyftbord som sedan välter 
av säcken från pallen till vibrationsbordet. Detta är en säkrare lösning vid hantering av säcken 
men en högre risk när säcken välts, det är även samma problem med hur säcken ska öppnas på 
vibrationsbordet. 

3. Det sista alternativet är att välta säckarna (med hjälp av alternativ ett eller två) i en 
öppningsbar container. Väl i den öppningsbara containern kan säcken säkert skäras sönder 
utan att material hamnar utanför det önskade området. Containern kan sedan öppnas ovanför 
vibrationsbordet och på så vis släppa ner materialet på ett säkert sätt. Nackdelen med detta 
alternativ är att den kräver både alternativ ett eller två samt en öppningsbar container och blir 
därför en dyrare lösning.  

 
Samtliga alternativ är obeprövade och kan därför inte garanteras fungera, det är därför bäst att prova 
alternativ ett först (då detta är den enklaste och billigaste lösningen) och sedan testa alternativ två och 
tre vid behov.  
 
 
 
 

  



 

123 

4.4 Lösningar för Tarkett Ronneby 
4.4.1 Lådor, lådvändare och påfyllning av lådor 
Lådorna som används idag på Tarkett Ronneby behöver bytas ut helt eller byggas om för att bättre 
passa verksamheten och minimera utsläpp av mikroplaster. Det är inte enbart de nuvarande lådorna 
som används för att förvara och transportera material som måste bytas ut/ byggas om utan även andra 
improviserade behållare så som öppna fat och små behållare under dammavskiljare. För 
materialhantering inom fabriken ska endast en typ av låda används som beskrivs nedan och för 
materialhantering som ska lämna fabriken (bland annat damm från centraldammsugare) ska säckar 
(big bags) användas. Detta innebär att alla öppna fat, små blå behållare under dammavskiljare och all 
annan typ av behållare ska bytas ut och maskiner ska byggas om för att standardisera hantering av 
material för att minimera utsläpp av mikroplaster.  
 
Vid hantering av lådor finns det framförallt fyra olika områden som är kritiska, dessa är: 

1. Påfyllning av material i lådan 
2. Tömning av material från lådan 
3. Hantering av lådan vid transport 
4. Förvaring av lådan 

 
Med dessa i åtanke finns det två olika alternativ att välja på, antingen köpa helt nya lådor som är 
specialanpassade efter produktionen eller modifiera och optimera de befintliga lådorna.  

4.4.1.1 Helt nya lådor 
Alternativ ett, att köpa nya lådor, leder till en stor engångsutgift. Dels behövs nya lådor köpas in samt 
behöver alla maskiner där lådor används modifieras och byggas om. Genom att göra detta kan en 
optimal lösning tas fram för de specifika arbetsområdena och maximera effektiviteten och minimera 
förlusterna. Detta kommer dock bli en väldigt dyr lösning då den så kallade ”Berglöfslådan” som 
används idag kostar över 10 000 kr stycket [23] i standardutförande. Denna eller liknande låda skall 
sedan modifieras med flera speciallösningar vilket leder till att lådorna skulle kosta närmare 15 000 – 
20 000 kronor stycket. Detta skulle leda till en klumpsumma på över 40 miljoner kronor (detta är en 
högt uppskattad siffra och det skulle säkert bli mycket billigare vid köp av dessa kvantiteter, det 
handlar dock fortfarande om flera miljoner i inköpskostnader) för 3 000 lådor exklusive 
omkonstruktion och ombyggnation av maskiner. Även om den specifika ”Berglöfslådan” inte skulle 
vara ett alternativ vid nyinköp ger den dock en prisindikation på vad liknande lådor skulle kosta.  

4.4.1.2 Modifiera de befintliga lådorna 
Det andra alternativet är att modifiera de befintliga lådorna för att optimera dessa till verksamheten 
och på så vis öka effektiviteten och minska utsläppen av mikroplaster. Det finns idag standardiserade 
lock till ”Berglöfslådan” som kan sättas fast på lådans öppning för att minska spridningen av 
mikroplaster vid förvaring. Dessa kostar cirka 2 500 kronor stycket, de skulle dock behöva anpassas 
med ett extra materialintag (se figur 121) för att även minska utsläppet av mikroplaster vid 
materialpåfyllning. Detta innebär att locket skulle bli något dyrare att tillverka men på grund av att en 
större kvantitet beställs samtidigt kan priset bli desamma som standardversionen är vid köp av ett lock.  
Vid materialpåfyllning sätts då ett rör på öppningen på lådan (se figur 122) och materialpåfyllningen 
kan ske utan risk för spridning av mikroplaster. För att minimera risken att lådan blir överfull och 
material trycks upp i materialröret kan en sensor installeras som känner av hur mycket material det 
finns i lådan. Denna sensor kan vara en trycksensor som känner av vikten på lådan, nackdelen med 
detta är dock att materialet som fylls i lådan kan variera och då även vikten för en full låda. Andra 
alternativ är radar/ ultraljudssensorer som kan känna av hur högt upp materialet i lådan har nått eller 
vibrerande sensorer som känner av när vibrationen ändras, alltså när material har nått sensorn. När 
lådan är full tas röret bort och ett lock sätts på öppningen på lådan (se figur 123) för att minimera 
risken för att mikroplaster sprids ut från lådan vid transport och förvaring. 
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För att underlätta tömningen av lådorna och för att eliminera behovet av en lådvändare kan lådorna 
förses med bottentömning. För bottentömning får en bockad plåt med ett hål i köpas in och ersätta 
botten i den nuvarande lådan (se figur 124). Den nuvarande bottnen behöver då skäras bort och 
ersättas av den nya som svetsas dit på varje enskild låda. Detta är också en utgift som måste tas in i 
beräkningen men totalt sett kommer detta, med stor marginal, vara ett billigare alternativ. I hålet i 
bottenplattan finns en låsning som består av en gummipropp och en stålkonstruktion. Detta är en 
helmekanisk lösning som automatiserar öppning och stängning av bottenhålet. På grund av 
stålkonstruktionens vikt kommer gummiproppen täppa igen hålet vi transport och förvaring. Vikten 
från materialet i lådan kommer också trycka på proppen vilket då försluter hålet ytterligare. Vid 
materialtömning ställes lådan på en specialdesignad platta (se figur 129). Materialkonstruktionen och 
gummiproppen lyfts då upp och öppnar upp hålet (se figur 130). Ett alternativ kan också vara att 
endast placera lådan på ett förhöjt galler som endast trycker mot metallkonstruktionen. Materialet 
släpps då och åker genom gallret och sedan ner till en behållare och ett rör som går till maskinen. 
Detta är en enklare lösning men som inte är lika tät och risken för spridning av mikroplaster är större. 
Oavsett alternativ töms material snabbt och enkelt ut från lådan utan att lådan behöver vändas upp och 
ner i en lådvändare. Detta är enklare, säkrare, billigare, mindre energikrävande och framförallt tätare 
lösningar. Alla delar är konstruerade för att minimera utsläpp och maximera mängden material som 
lämnar behållaren, alla kanter och delar är därför rundade för att material inte ska samlas på specifika 
ställen.  
 
 

 
Figur 121. Lock till lådor med materialintag. 
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Figur 122. Ett rör placerar i hålet på locket vid materialpåfyllning. 

 

 
Figur 123. Helhetsbild av lådan inklusive alla tillbehör. 
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Figur 124. Underdel. Bockad plåt med tömningshål 

 
 
 

 
Figur 125. Tömningsplugg 

 
Figur 126. Bottendel i öppet läge 

 

 
Figur 127. Bottendel i stängt läge 
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Figur 128. Bottendel underifrån i öppet läge 

 
 

 
 

 
Figur 129. Specialbyggd platta för materialtömning. De upphöjda delarna är beskärda för att 

bättre visa funktionen av plattan. Dessa ska egentligen vara runt hela hålet. 
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Figur 130. Visar hur tömningspluggen lyfts upp när den går emot den specialdesignade 

plattan 
 

 
Figur 131. Flera lådor ska kunna placeras ovanpå varandra för effektivare förvaring 
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4.4.2 Dammavskiljare 
De dammavskiljare som idag samlar damm i en mindre behållare som sedan behöver tömmas i en 
större behållare manuellt ska ersättas med andra alternativ. Dammet från dessa dammavskiljare kan 
antingen skickas tillbaka till linjen den tillhör för att användas till att producera ny matta i de fall 
kvalitén på dammet går att säkerställa. De damm som kommer från bland annat centraldammsugare 
där kvalitén på materialet inte kan säkerställas ska istället hamna i förslutna lådor (se det nya förslaget 
på lådor i rubrik 4.4.1) alternativt i säckar. Kan materialet på något vis återanvändas i produktionen 
eller gå till förbränning i fabriken kan materialet förvaras i de täta lådorna då materialet inte kommer 
att lämna fabriken. I de fall dammet ska lämna fabriksområdet för till exempel försäljning kan dammet 
fyllas i säckar. Dessa säckar med material försluts sedan enkelt vid dammavskiljaren när den är full 
och transporteras sedan säkert där ifrån utan läckage. För att byta hantering av dammet från mindre 
behållare till större lådor eller säckar kan dammavskiljarna behövas höjas upp för att få plats med den 
nya hanteringen. Eventuella tak kan då också behöva höjas för att dammavskiljaren ska få plats. Det 
krävs ingen större ombyggnation av dammavskiljaren i övrigt för att övergå från att fylla en mindre 
behållare till en större. Där material istället ska fyllas i säckar kan en mindre ombyggnation krävas, det 
finns dock redan färdiga lösningar för säckpåfyllning som kan kombineras med dammavskiljarna.  
 
Utöver hanteringen av dammrester behöver även slangar och kopplingar till och från dammavskiljarna 
samt packningar och lister ses över efter läckage. De läckage som finns behöver då tätas och uttorkade 
packningar och lister behöver bytas. De dammavskiljare som är i för dåligt skick för att repareras 
behöver bytas ut mot nya moderna dammavskiljare som även har en högre avskiljningsgrad av damm 
jämfört med de som finns installerade idag.   



 

130 

4.4.3 Krossar 
För att minska utsläppen av material från krossarna och för att höja effektiviteten behöver samtliga 
krossar bytas ut eller byggas om. De krossar som används idag generar för mycket avfall som går till 
förbränning istället för att användas till att producera ny matta. I de krossar där krossen är vänd åt fel 
håll kan det räcka med att bygga om och vända krossen åt rätt håll för att minska avfallet. I andra fall 
kan krossen byggas om enligt ritning nedan för att förhindra material från att åka ut igen från 
materialintaget efter att det har krossats. De krossar som är föråldrade bör istället bytas ut helt mot nya 
krossar med bättre effektivitet där inget material går till spillo.  
 
Genom denna förkonstruktion kan materialet falla ner till krossen men inte spruta upp igen när det har 
krossats. Detta är på grund av de vinklade överlappande plåtarna om gör att materialet enbart kan gå åt 
ett håll. I de fall där mattan krossas direkt från rulle behövs ett försteg där mattan klipps ner i kortare 
bitar innan den når denna förkonstruktion för att minska risken för att mattan fastnar. Detta är dock en 
enkel lösning som lätt går att implementera.  

 
Figur 132. Förkonstruktion innan kross 
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4.4.4 Vattenkylning 
Ett alternativ för att minska utsläppen av mikroplaster från Tarkett är att filtrera allt eller delar av de 
vattnet som förbrukas. Genom att göra detta på rätt sätt försäkrar sig Tarkett om att en minimal andel 
mikroplaster sprids ut från fabriken via avloppsvattnet. Genom att filtrera vattnet på rätt sätt kan delar 
av det vatten som redan använts ledas tillbaka och på så vis minska vattenförbrukning och då också 
spara pengar. Tarkett förbrukar idag mellan 100 – 200 m3 vatten per dygn (vanligt kranvatten från 
vattenverk) där stora delar av vattnet används enbart för kylning av diverse processer. Detta vatten 
behöver därför inte ha samma kvalité som dricksvatten. Tarkett kan istället rena allt eller stora delar av 
de vatten de använder och återinföra det i deras processer. Detta hade även lett till att Tarkett inte 
behöver vara lika beroende av kommunens vatten (framförallt under sommarhalvåret då vatten kan 
vara en bristvara) samt att spridningen av mikroplaster ut till miljön hade minskat ytterligare då vattnet 
inte lämnar fabriken i samma utsträckning.  
 
Ett problem som idag kan uppstå vid kylkaren är att det bildas Legionella. För att förhindra detta får 
vattnet inte stå still och vattnet bör värmas upp till över 50 gracer Celsius med jämna mellanrum för att 
döda bakterien. Vid återanvändning av vattnet är det därför viktigt att implementera en process där 
vattnet kontinuerligt värms upp till dessa temperaturer samt att vattnet har ett bra flöde. 

4.4.4.1 Rena allt vatten innan reningsverket 
Det första alternativet är att rena antingen allt vatten eller enbart industrivattnet från fabriken på 
Tarkett innan den släpps ut i avloppet och går till Ronnebys reningsverk. Vattnet kan då filtreras på 
Tarkett och renas från bland annat mikroplaster men även andra farliga kemikalier som annars hade 
kunnat nå avloppet. Detta skulle endast vara en filtrering av vattnet som innebär att vattnet fortfarande 
måste genomgå biologisk rening på reningsverket i Ronneby då farliga bakterier och virus inte filtreras 
bort i detta steg. Fördelen med detta alternativ är att det är den billigaste lösningen att implementera 
och säkerställer att Tarkett Ronneby släpper ut en minimal mängd mikroplaster till reningsverket. 

4.4.4.2 Rena allt vatten och återanvänd det i fabriken 
Alternativ nummer två är att rena och filtrera allt vatten som Tarkett Ronneby förbrukar med hjälp av 
en MBR (membranbioreaktor) anläggning. En MBR anläggning kan både rena industrivatten och 
avloppsvatten till dricksvatten och kan på så vis rena allt vatten Tarkett Ronneby förbrukar som sedan 
kan återanvändas på företaget. Fördelen med denna lösningen är att Tarkett Ronneby kan minska sin 
förbrukning av vatten från vattenverken drastiskt och kan på så vis spara mycket pengar. Det minskar 
även risken för att mikroplaster sprids ut till avlopp och yttermiljön då Tarkett Ronneby själva 
tillhandahåller reningen/ filtreringen. Ytterligare en fördel med denna lösning är att Tarkett inte 
behöver bygga om ledningar och maskiner inne i fabriken utan kan bibehålla samma system som 
används idag. 

4.4.4.3 Rena industrivattnet och återanvänd det för kylning 
Det tredje alternativet är att endast rena det vatten som används för kylning i fabriken och låta vatten 
från toaletter och handfat med mera gå till Ronnebys reningsverk. Vattnet är då enklare att rena 
jämfört med alternativ två då enbart industrivatten renas och inte avloppsvatten från toaletter. Vattnet 
behöver inte heller vara av lika hög kvalitet efter reningen då det endast kommer användas för kylning 
och inte till dricksvatten.  
 
I samtliga alternativ kan de mikroplaster som fastnar i filtreringen återanvändas vilket ger en ökad 
möjlighet till att återvinna material som annars hade gått till Ronnebys reningsverk. 
  



 

132 

4.4.4.4 Kylning av vatten i havet 
För att minska miljöpåverkan ytterligare kan vattnet som används i ett slutet system även kylas med 
hjälp av havsvatten. Detta görs redan i kärnkraftverk där havsvatten pumpas in och används för att 
kyla ner vattnet i det slutna systemet. Eftersom detta fungerar i kärnkraftverk bör det även vara möjligt 
på Tarkett Ronneby. För att detta ska fungera måste det dock vara tillräckligt djupt och strömt vatten i 
hamnen samt måste kommunen godkänna denna typ av kylningsanläggning. Om detta är möjligt i 
förlängningen kan det resultera i en stor besparing på uteblivna kostnader för elektricitet till 
värmeväxlare samt ett mer hållbart alternativ med lägre miljöpåverkan.  
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4.4.5 Kantklipp 
För att minska mängden mikroplaster som potentiellt kan genereras vid kantklippning ska mattan 
tillverkas med större noggrannhet i de tidigare stegen. Om mattan har högre tolerans innan kantklippen 
behöver inte lika mycket material klippas bort och potentiellt spridas ut i fabriken. Maskinen blir även 
mer effektiv då en större andel av det material som används blir till matta direkt istället för att krossas 
ner på nytt och återanvändas i produktionen. För varje återvinning försvinner även en viss del av 
materialet i olika steg (klippning, transport, kross) och bidrar därför till att materialet inte utnyttjas till 
max. För varje millimeter på var sida av mattan som toleransen ökar och därmed inte behöver klippas 
bort produceras 1 m2 / 1 000 m2 mer matta, alltså 0,1 procent mer (beräknat på en matta som ska vara 
två meter bred). Idag klipps upp till 10 mm bort vid kantklippen vilket ger en potentiell effektivisering 
på 1 procent vid tillverkning av mattor som är två meter breda. Vid tillverkning av smalare mattor kan 
denna procent öka ytterligare (dubbleras om samma mängd matta klipps bort på en matta som endast 
är en meter bred) vilket genererar i en ännu större besparing och högre effektivitet.  
 
På ett långsiktigt perspektiv kan en tillräckligt hög tolerans uppnås i de tidigare stegen vilket skulle 
leda till att kantklippen kan elimineras helt och att mattan kan slipas ner till rätt bredd direkt. Detta 
skulle leda till ett mindre processteg vilket har positiva effekter på effektivitet, ekonomi, säkerhet, 
utsläpp av mikroplaster med mera.   
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4.4.6 Slipar 
För att minska spridningen av mikroplaster från sliparna ska mattan produceras med högre toleranser i 
de tidigare processtegen. Detta leder till att mindre material behöver bearbetas bort av sliparna och 
mindre mikroplaster sprids på så vis från sliparna. För att eliminera behovet av att blåsa bort material 
från maskinen för att få en ren yta ska en bättre dammsug installeras vid alla slipar som dammsuger 
bort de mikroplaster som hamnar på produktionsytan istället för att blåsa bort dem med tryckluft. För 
att minimera risken att mikroplaster sprids ytterligare ska maskinen byggas in/ isoleras från 
omgivningen. De mikroplaster som då frigörs vid slipning kan inte spridas utanför det isolerade 
området som sedan kan städas separat vid behov.  
 
Vid applicering av mattan limmas mattorna fast på golvet bredd i bredd. För att uppnå en tät skarv 
mellan mattorna svetsas sedan dessa fast med varandra med hjälp av en fyra millimeters svetstråd i 
plast. Innan detta sker måste dock mattkanterna fasas med en fräs eller lämpligt skärverktyg för att 
göra det möjligt att applicera svetstråden mellan mattorna. Detta innebär att de kanterna som tidigare 
har slipats för att uppnå en hög tolerans ändå skärs bort vid applicering för att sedan fylla ut med en 
fyra millimeters skarv. Den höga toleransen vid slipning av kanterna blir därför onödig och kan i 
framtiden, tack vare högre ställda krav på toleranser i de tidigare stegen, elimineras helt. Detta är dels 
en ekonomisk besparing då det avlägsnar ett processteg men framförallt en åtgärd som minimera 
utsläpp av mikroplaster då slipning är en stor källa till att mikroplaster genereras. 
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4.4.7 Läckage 

4.4.7.1 Service 
Alla maskiner, rör, aggregat, munstycken med mera behöver kontinuerlig service för att fungera på 
korrekt sätt. Vid en nolltolerans av mikroplaster kan ett läckage lokaliseras direkt då, till skillnad från 
nu, det inte ska finnas något damm eller granulat på marken. Dessa behöver åtgärdas direkt och 
tätningar behöver bytas. Det ska även ingå i den kontinuerliga servicen att packningar kontrolleras och 
byts regelbundet för att eliminera utsläpp av mikroplaster.  
 
För att finna läckage innan de uppstår, eventuellt även när de har uppstått, ska en specifik 
kontrolleringsrond genomföras på varje maskin i slutet av varje dag. Rundturen ska vara väl uppmärkt 
på golvet för att underlätta arbetet och kan kombineras med säkerhetskontroll av maskinerna. Ronden 
ska inkludera potentiella riskområden som olika kopplingar och slangar samt andra områden som kan 
vara potentiella utsläppskällor av mikroplaster. I kontrollen ska samtliga delar ses över och vid 
eventuella läckage eller risk för läckage (slang som börjar bli sliten med mera) ska detta rapporters till 
behörig servicetekniker som ska åtgärda detta omgående.  

4.4.7.2 Karmaseal 
För att minska utsläpp av mikroplaster vid läckage från otäta maskiner kan ”Karmaseal” användas. 
Karmaseal är en uppblåsbar list som kan blåsas upp och täta ett läckage vid behov. Detta kan vara 
nödvändigt i vissa maskiner när till exempel olika delar inte får vidröra varandra under vissa perioder 
eller om luft/ material ska släppas igenom vid bestämda tillfällen. Detta kan användas på flera 
maskiner i fabriken för att täta olika läckage av mikroplaster.  
 

 
Figur 133. Karmaseal, uppblåsbar tätnigslist 

4.4.7.3 Brunnar till avlopp och dagvatten 
För att minimera risken att mikroplaster sprids ut från fabriken ska det inte finnas några öppna brunnar 
till avlopp eller dagvatten i produktionen som inte kontinuerligt används. Dessa brunnar ska då täppas 
igen för att minimera risken för att mikroplaster sprids ut från fabriken. Där det behövs tillgång till 
avlopp ska vattnet först gå via ett reningsverk på Tarkett Ronneby med filter som kan filtrera bort 
mikroplaster innan det släpps ut till det kommunala reningsverket.  
  



 

136 

4.4.8 Centralsug 
Det finns idag en installerad centralsug på Tarkett Ronneby men denna anses av flera bristfällig. Det 
upplevs vara för dåligt sug vilket försvårar rengöringsarbetet dels i maskiner men även på andra ytor 
vid behov. Det är även på flera ställen både läckage och igentäppt vilket leder till ännu sämre 
effektivitet samt att det som sugs upp kan läcka ut på andra ställen vilket leder till att rengöringsarbetet 
blir helt onödigt. Det behövs även fler uttag och fler slangar runt om i fabriken för att göra det 
smidigare för personalen att utföra rengöringsarbetet/ städning. Detta skulle leda till noggrannare 
städning och mer kontinuerlig användning av systemet som då skulle resultera i en bättre arbetsmiljö 
och mindre utsläpp av mikroplaster. Det som sugs upp från centralsugen samlas idag i en öppen 
behållare vilket kan leda till att mikroplaster och andra oönskade partiklar sprids i lokalen. Dammet 
ska istället samlas i säckar som sedan kan gå till förbränning eller säljas till andra företag.  
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4.4.9 Rengöring av maskiner med tryckluft 
I de fall där det är möjligt ska dammsugare (centraldammsugare eller industridammsugare) användas 
för att dammsuga upp material istället för att blåsa bort det med tryckluft. I de fallen där materialet är 
svåråtkomligt och maskinerna måste vara helt rena kan dock tryckluft behöva användas. I dessa fall 
kan ett specialdesignat munstycke användas som kombinerar dammsugare med tryckluft (se figur 
134). Denna lösning innebär att material som sitter fast kan blåsas bort med hjälp av tryckluft men 
istället för att flyga ut i närområdet och nå avlopp, dagvatten eller yttermiljön sugs större delen av 
materialet upp med dammsugarmunstycket. I vissa fall är det dock fortfarande för trångt för att komma 
intill med hela munstycket och dammsugadelen går därför att skjuta bak (se figur 135). Denna lösning 
minskar mängden mikroplaster som annars hade spridits runtom fabriken då det istället blås upp med 
dammsugarmunstycket.  
 

 
Figur 134. Specialmunstycke som kombinerar dammsugare med tryckluft. Infällt läge 

 

 
Figur 135. Specialmunstycke som kombinerar dammsugare med tryckluft. Utfällt läge 
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4.4.10 Materialtransport 

4.4.10.1 Trycksatta rör 
Under kortare transportsträckor ska vakuum användas istället för tryckluft. Detta är framförallt på 
grund av att vid eventuella läckage kommer materialet inte spruta ut från röret som det gör vid 
användning av tryckluft. Vid längre transportsträckor blir dock vakuum ineffektivt då det inte har 
tillräckligt med tryck för att transportera materialet, i dessa fall får istället tryckluft användas eller 
andra transportalternativ.  
 
I ett längre perspektiv ska all tryckluft ersättas med andra transportlösningar för att transportera 
material mellan maskiner. Det bästa alternativet är att använda gravitationen för att förflytta material. I 
bästa fall är maskinerna placerade så att materialet alltid kan falla neråt till nästa maskin, i andra fall 
får transportskruvar användas för att först förflytta materialet uppåt så att det sedan kan åka neråt i ett 
rör utan tryck.  
 
De rör som används ska likt vattenledningar vara förslutna inuti ytterligare ett rör. Om det skulle 
inträffa ett potentiellt läckage i ett rör sprids inte mikroplaster ut i fabriken eller utomhus utan hamnar 
endast i det andra röret. Detta röret är även kopplat till en tryckgivare som känner av trycket i röret och 
då även om ett potentiellt läckage har inträffat. Om ett läckage inträffar stängs då flödet i röret av och 
utsläppet minimeras. För att minimera utsläppen ytterligare ska bättre rör som klarar denna typ av 
materialtransport användas för att minimera risken för potentiella läckage. Dessa kan antingen vara i 
keramik eller med speciella beläggningar för att öka hållbarheten och minska risken att de går sönder 
under normal drift.  

4.4.10.2 Transportband 
För att minska mängden material och mikroplaster som hamnar utanför transportbanden ska 
transportbanden utrustas med flera förbättringar.  

1. Fler och högre kanter runtom hela transportbanden så material inte kan studsa på 
transportbandet och ner på golvet. 

2. Tätningslister mellan transportbandet och kanterna för att minska risken för mikroplaster att 
pressas mellan listerna och transportbandet och ner på golvet. 

3. Lägre lutning på transportbandet för att öka effektiviteten och minska mängden material som 
inte lyckas följa transportbandet hela vägen upp. 

4. Gummiflarpar på transportbandet gör det enklare för material och mikroplaster att följa 
transportbandet 

5. Skrapa under transportbandet som skrapar bort partikelrester som har fastnat på 
transportbandet på önskad position istället för på golvet 

6. Uppsamlingsplåt under transportbandet där material som lossnar från transportbandet eller av 
annan anledning hamnar jämte transportbandet kan samlas upp.  

 
  



 

139 

4.4.11 Omhändertagande av läckage 
Om en olycka, ett haveri eller ett oväntat läckage uppstår måste de mikroplaster som har läckt ut 
omhändertas på ett korrekt sätt. Det kan till exempel vara en truck som har tappat en låda som då har 
vält ut flera hundra kilo granulat eller ett större läckage i en ledning på taket som sprutar ut material på 
taket. Dessa olyckor måste då snabbt omhändertas på ett korrekt sätt för att minimera risken och 
mängden mikroplaster som sprids ut till miljön. 
 

1. Säkra omgivningen. Om någon har blivit skadad i händelsen följ punkterna 1.1 - 1.3 
1.1 Rädda 
1.2 Varna andra för potentiell fara 
1.3 Ring räddningstjänst 

2. Stoppa utsläppet. Vid läckage i ledningar ska flödet stoppas. 
3. Minimera risken för spridning till dagvatten och avlopp. Täck närliggande brunnar för att 

förhindra mikroplasterna från att nå dagvattnet/ avloppet. 
4. Spärra av området för att minska spridningen av mikroplaster 
5. Omhänderta materialet. Sopa upp/ dammsug upp den största mängden material. Om möjligt 

använd sopmaskin. Vid behov ring externt företag för sanering. 
 
För att kunna omhänderta materialet på ett snabbt och bra sätt ska både industridammsugare och 
sopmaskin med sopaggregat (för större utsläpp utomhus) finnas tillgängligt och användas för att 
minimera spridningen av mikroplaster. Dessa ska då även vara utrustade med fina filter som minimera 
utsläppet av mikroplaster via ut luften.  
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4.4.12 Rengöring av arbetsytor 
På grund av den stora mängden plast Tarkett hanterar är det oerhört svårt att eliminera spridningen av 
mikroplaster helt. Det kommer därför troligtvis fortsätta spridas via små läckage och under transporter 
även efter åtgärder har satts in för att minimera spridningen. Det är därför viktigt att ha en kontinuerlig 
och noggrann rengöring av samtliga arbetsytor runt om i industrin för att förbättra arbetsmiljön. 

4.4.12.1 Golv 
Tarkett Ronneby har en stor fabriksyta som kontinuerligt behöver städas dels från ”vanligt” damm och 
annan nedskräpning men framförallt från mikroplaster som bildar ett finkornigt damm och granulat. 
Eftersom det vanliga dammet blandas med mikroplaster fungerar det inte att använda en vanlig 
skurmaskin där smutsvattnet sedan töms ut i det vanliga avloppet då detta skulle innebära att 
mikroplasterna sprids ut från fabriken. Det behövs alltså säkerställas att dessa mikroplaster separeras i 
så hög grad som möjligt från vattnet innan dessa töms i avloppet.  

 
Figur 136. Spill av granulat från transportband 

 
Som åtgärd till detta finns det tre alternativ:  

Alternativ Fördelar Nackdelar 
Ett inbyggt filter i 
skurmaskinen som renar 
vattnet från mikroplaster 
innan det kommer till 
behållaren med smutsvatten. 
 

Smutsvatten kan tömmas i 
samtliga avlopp. Billigt. 

Svårt att integrera i en mindre 
maskin. Filtren kommer 
kontinuerligt behövas rengöras och 
bytas. Kommer inte rena 
mikroplaster lika effektiv jämfört 
med en större anläggning 

Ett externt filter vid ett eller 
ett fåtal brunnar där allt 
vatten som har kontaminerats 
av mikroplaster rensas från 
mikroplaster. 
 

Rengör endast det vattnet 
som troligast är kontaminerat 
av mikroplaster. Billigt 
jämfört med en anläggning 
som renar allt vatten. 

Kan inte garantera att mikroplaster 
inte sprids från anläggningen via 
vattnet. 

Ett externt filter som renar 
allt vatten från fabriken 

Filtrerar allt vatten från hela 
fabriken och minimerar då 
risken för spridning av 
mikroplaster via vatten.  

Dyrt.  
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4.4.12.2 Svåråtkomliga ytor 
Vissa ytor går inte att rengöra med en skurmaskin oavsett storleken på maskinen. Det behövs då ett 
mindre och smidigare alternativ som kan användas likt en dammsugare. Denna skulle behöva utrustas 
med ett filter som stoppar mikroplaster från att enbart åka igenom maskinen och då inte samlas i 
maskinens behållare. Detta skulle med enkelhet kunna implementeras med hjälp av en vanlig 
industridammsugare med extra filter för att även stoppa mikroplaster.  
 

 
Figur 137. Plastdamm (mikroplaster) vid maskin  
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4.5 Kartläggningsprotokoll och prioriteringsprotokoll för 
företag inom plastindustrin 
För att minska och till slut även eliminera samtliga utsläpp av mikroplaster från en industri har en 
arbetsplan tagits fram som kan användas för att lokalisera och åtgärda samtliga utsläpp av mikroplaster 
inom fabriken. Denna består av 10 steg som är listade nedan och startar med en kartläggning av 
anläggningen. 
 
Tabell 4.5.1. Tabell för att fylla i vilket/ vilka steg som har genomförts och för att fylla i ytterligare 
kommentarer så som vart materialet går att hitta eller vad företagets huvudsakliga målsättning är.  
Process Genomförd Kommentar 
Kartläggningsprotokoll   
Prioriteringsprotokoll – 
Utsläpp 

  

Målsättning   
Första planeringssteget   
Detaljerad kartläggning   
Åtgärder för utsläpp av 
mikroplaster 

  

Prioriteringsprotokoll – 
Lösningar 

  

Andra planeringssteget   
Implementering   
Uppföljning   

4.5.1 Kartläggningsprotokoll 
Det första steget i kartläggningen är att dela upp fabriken i specifika områden. Dessa kan vara 
specifika maskiner, linjer eller avdelningar som på annat sätt delar upp fabriken i flera delar. Varje 
område får sedan sin egna kartläggning där alla maskiner och dess utsläpp listas och beskrivs. Varje 
utsläpp ska markeras ut på en karta över anläggningen med en siffra för att lättare kunna lokalisera det 
specifika läckaget senare i processen. Varje utsläpp ska sedan klassificeras efter följande kategorier. 

1. Vilken typ av utsläpp? Är det råmaterial i granulatform eller dammpartiklar från en maskin 
2. Storleken på partiklarna? Är det stora kulor på 5 mm i diameter eller små dammpartiklar som 

är mindre än 0,1 millimeter. 
3. Hur stort är utsläppet av mikroplaster? Finns det möjlighet ska utsläppen mätas under en 

specifik period (till exempel en vecka). Går det inte att mäta utsläppen specifikt ska dessa 
uppskattas. 

4. Vad är orsaken till att mikroplasterna sprids? Är det ett läckage från en slang, vid reparation 
av en maskin, på grund av mänsklig orsak.  

5. Hur omhändertas utsläppen av mikroplaster? Sopas/ dammsugs det upp eller är det utomhus 
och försvinner bort med vinden? 

6. Vart är utsläppet placerat? En kort beskrivning som förklarar vart utsläppet sker för att lättare 
lokalisera utsläppet senare. 

Varje punkt ska fyllas i så noggrant som möjligt och det går att fylla i ytterligare information om detta 
känns väsentligt. Det finns även ytterligare typer av utsläpp, partikelstorlekar orsaker och så vidare än 
de som listas i punkterna ovan och exemplet nedan, det viktiga är att dessa är så beskrivande som 
möjligt.  
 

 
Figur 138. Exempel kartläggningsprotokoll 
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4.5.2 Prioriteringsprotokoll - Utsläpp 
När kartläggningen är gjord ska samtliga utsläpp prioriteras. Dessa prioriteras efter hur stor risken är 
att utsläppet hamnar utomhus och hur stor risken är att utsläpper når avlopp eller dagvatten/sjöar/hav. 
Dessa ska prioriteras efter en skala från 1 – 10 där 1 är minimal risk (risken kan aldrig vara obefintlig) 
och 10 är att allt utsläpp kommer hamna i den specifika miljön. Prioriteringsprotokollet kommer då att 
generera en prioriteringskoefficient så alla utsläpp kan jämföras med varande beroende på mängd och 
risk att spridas till en känslig miljö. Prioriteringskoefficienten beräknas genom att ta den faktiskt 
uppmätta mängden plus den uppskattade mängden gånger en osäkerhetsfaktor på 1,3. 
Osäkerhetsfaktorn ökar den uppskattade mängden då det finns en osäkerhet i detta utsläpp som gör att 
det kan vara större än vad som uppskattas. Detta multipliceras sedan men den totala riskfaktorn. 
Riskfaktorn beräknas genom att addera riskerna för att mikroplasterna sprids utomhus, i avloppsvatten 
och till dagvatten/sjöar/hav. Risken för att mikroplasterna når dagvatten/sjöar eller hav multipliceras 
även med en faktor på två då et utsläpp som kan nå dessa områden är extra känsligt. Detta görs 
automatiskt i Excelfilen som då listar alla utsläpp efter prioriteringskoefficienten. Det genereras även 
ett diagram som tydligt visar vilka utsläpp som bör prioriteras först. 
 
Beskrivning hur prioriteringskoefficienten beräknas:  
Prioriteringskoefficient = (Uppmätt mängd + 1.3*Uppskattad mängd)*((risk att hamna 
utomhus)+(Risk att hamna i avloppsvatten)+(risk att nå dagvatten/sjöar/hav*2)) 
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Figur 139. Exempel prioriteringsprotokoll av mikroplaster 
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4.5.3 Målsättning 
När kartläggningen över alla utsläpp av mikroplaster på fabriken är färdig kan steg två inledas. I steg 
två ska klara målsättningar sättas upp, både kortsiktiga och långsiktiga. Dessa kan till exempel vara att 
halvera utsläppen av mikroplaster inom ett år, få ett specifikt område helt fritt från utsläpp av 
mikroplaster inom ett halvår eller sätta upp en noll-tolerans mot utsläpp av mikroplaster som ska 
infrias inom tre år. När dessa mål är uppsatta är det lättare att arbeta mot att uppfylla dessa.  

4.5.4 Första planeringssteget 
I det första planeringssteget ska självklara, billiga, snabba och konkreta lösningar för att minska och 
eliminera utsläpp av mikroplaster tas upp. Dessa kan sedan implementeras omgående för att sedan 
kunna lägga fokus på de större och mer komplicerade utsläppen. Detta görs även för att direkt visa på 
snabbt resultat som kommer resultera i en ökad arbetsmoral samt motverka att fokus läggs på fel 
saker. Det minskar även utsläppet av mikroplaster direkt istället för att dessa ska läcka ut längre än 
nödvändigt. Efter detta ska prioriteringslistan och målsättningarna jämföras för att kunna planera 
resurser och fokusera på rätt utsläpp. Lösningar här kan tillexempel vara att täppa igenom brunnar som 
inte används i fabriken men som riskerar att sprida mikroplaster till dagvatten eller avlopp  

4.5.5 Detaljerad kartläggning 
Efter det första planeringssteget kan en eventuell detaljerad kartläggning över specifika områden 
behöva utföras. Denna kartläggning följer samma steg som den första men fokuserar nu på en mer 
detaljerad nivå. Istället för att fokusera på ett helt område kan till exempel en specifik maskin vara i 
fokus och varje enskilt utsläpp ska nu dokumenteras. Alla läckage från slangar och potentiella 
riskområden för utsläpp av mikroplaster ska markeras ut på en karta över maskinen och beskrivas i 
dokumentet.  

4.5.6 Åtgärder för utsläpp av mikroplaster 
När alla utsläpp är dokumenterade ska potentiella åtgärder tas fram för att minska och eliminera 
utsläppen av mikroplaster. Här är det viktigt att fokusera på att minska utsläppen av mikroplaster och 
inte hitta lösningar som involverar andra metoder för att städa bort mikroplasterna eller andra 
omhändertagande efter att mikroplasterna har släppts ut. Detta kan vara dellösningar men fokus ska 
ligga på att förhindra utsläppen från att genereras från maskinen. Det är därför viktigt att hitta den 
egentliga anledningen till problemet och hitta en lösning på hur detta kan åtgärdas. Ofta kan liknande 
lösningar implementeras på flera maskiner och för att underlätta arbetet finns en lista på flera åtgärder 
som kan vidtas vid spridning av mikroplaster. I detta steg ingår även idegenerering för att generera 
många olika lösningar på hur utsläppen kan minskas eller elimineras. Flera olika metoder kan 
användas beroende vad som passar bäst för verksamheten och vad företaget brukar använda för 
metoder. Exempel på metoder som kan användas är brain-writing, brain-storming, siax thinking hats, 
med flera. Här är det också viktigt att göra en lista på funktioner och som fortsatt måste fungera för 
varje maskin så att lösningen för att eliminera utsläppen av mikroplaster inte påverkar en maskin eller 
process funktion. 
 
För att underlätta arbetet med att hitta lösningar och åtgärder för att eliminera utsläpp av mikroplaster 
kan flera av de lösningar som presenteras i rapporten även användas på andra fabriken. Dessa kan dels 
användas som standardiserade lösningar på liknande maskiner men kan även användas för inspiration 
till liknande lösningar.  
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4.5.7 Prioriteringsprotokoll - Lösningar 
När åtgärder för samtliga utsläpp har genererats ska dessa prioriteras efter samma prioriteringslista 
som användes vid kartläggningen samt hur stor kostnaden är för att implementera den specifika 
lösningen och hur stor andel av utsläppet som minskar. De olika lösningarna kopplas då ihop med det 
specifika utsläppet som det kommer åtgärda. Varje lösning beskrivs kort och får ett lösningsnummer. 
Det kan presenteras flera lösningar på samma problem för att jämföra hur effektiva dessa är jämfört 
med hur mycket de kostar att implementera. Detta är ett första steg och för att inte fastna allt för länge 
i denna fas ska kostnaderna och effektiviteten på lösningarna uppskattas i grova drag för att direkt 
kunna sålla bort lösningar som inte är eftertraktade. Allt eftersom mer korrekta uppgifter kommer fram 
kan dessa bytas ut för att få en prioritering/ kkr som stämmer överens med verkligheten.  
 
Prioriteringen beräknas genom att ta den gamla prioriteringskoefficienten från utsläppet och gångar 
denna med e^(3*x) där x är den procentuella minskningen av det totala utsläppet som den specifika 
lösningen kommer åtgärda. Om till exempel ett utsläpp är på 100 kg, har prioriteringskoefficienten på 
700 och en specifik lösning uppskattas eliminera 80% av detta utsläppet blir prioriteringen  
p = 700*e^(3*0.8) = 7 716. e^(3*x) används för att ge högre vikt till lösningar som eliminerar en 
större andel av utsläppet jämfört med lösningar som annars kanske är billigare men som inte 
eliminerar lika stor andel av utsläppet. Detta räknas ut automatiskt av programmet, användaren 
behöver enbart fylla i lösningsnummer, kommentar till lösningen, koppla lösningen till ett utsläpp och 
fylla i hur stor andel av utsläppet lösningen kommer åtgärda samt vad kostnaden är för att 
implementera lösningen. Programmet genererar sedan en prioritering/ kkr (tusen kr) för varje specifik 
lösning, detta gör att lösningar sedan enkelt kan jämföras med varandra för att hitta det bästa 
alternativet. För att lättare jämföra de olika lösningarnas prioritering kan dessa sedan även delas med 
en fast konstant, till exempel 100 eller 1000. Detta är om det antingen finns väldigt stora utsläpp som 
får en prioritering på 785246548 eller väldigt små utsläpp som får prioriteringen 0,000785246548. Om 
samma konstant används på samtliga lösningar kan dessa då istället beskrivas som till exempel 
7.85246548 som är mycket enklare att läsa av. I exemplet nedan används konstanten 100.  
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Figur 140. Exempel på prioriteringsprotokoll för lösningar 
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4.5.8 Andra planeringssteget 
I det andra planeringssteget ska framförallt lösningar som inte är tillräckligt effektiva och har en låg 
prioritering/ kkr sållas bort och arbetet med de lösningar som genererar ett bättre resultat ska fortsättas. 
Här kan vidare kostnadsanalyser genomföras och mer information om de olika lösningarna tas fram 
och prioriteringsprotokollet kan då uppdateras med de nya uppgifterna för att ge en klarare och mer 
exakt bild över vilka lösningar som bör implementeras. Om det finns många olika lösningsförslag kan 
dessa steg itereras flera gånger för att succesivt eliminera lösningar som inte visar sig leverera 
tillräckligt resultat.  
 
Det kan dock finnas undantag då de lösningarna med högst prioritering/ kkr inte är bäst. Detta kan 
inträffa om det till exempel finns ett utsläpp som är mycket större än alla andra och som också 
kommer kosta mycket att åtgärda. Denna kan då få en låg prioritering/ kkr men kan behövas 
implementeras före många andra lösningar då det står för en stor del av det totala utsläppet. 
Prioriteringsprotokollet är ett verktyg som kan hjälpa användaren till att göra rätt val men den behöver 
inte alltid följas strikt då det ofta är flera faktorer som spelar in.  

4.5.9 Implementering 
Samtidigt som itereringen mellan prioriteringsprotokollet och det andra planeringssteget pågår kan 
även olika lösningar börja implementeras. Det är inte nödvändigt att avsluta det andra planeringssteget 
innan implementeringen påbörjas då det ofta är bättre att implementera en bra lösning så fort som 
möjligt för att direkt minska spridningen av mikroplaster. Det är dock även viktigt att inte göra några 
förhastade åtgärder där andra, bättre lösningar kan ersätta i en snar framtid. 

4.5.10 Uppföljning 
För att säkerställa att de åtgärder som har gjorts har gett resultat och fortfarande fungerar är 
kontinuerliga uppföljningar ett krav. På vissa packningar och slangar är även kontinuerlig service 
nödvändig då dessa slits med tiden och detta kan generera läckage om det inte byts/ åtgärdas i tid. 
Andra lösningar ska kontrolleras så inga nya utsläpp har genererats istället samt att dessa faktiskt 
fungerar. Vid eventuella fel där lösningen inte fungerar korrekt får arbetet med att hitta en ny lösning 
påbörjas på nytt för att eliminera utsläpp av mikroplaster. Efter allt arbete ska en noll-tolerans mot 
utsläpp av mikroplaster införas på fabriken så att alla utsläpp rapporteras och åtgärdas direkt.  
 
  



 

149 

4.6 Fallstudie av prototyp 
4.6.1 Kartläggningsprotokoll 
För att testa kartläggningsprotokollet fick en tekniker fylla uppgifterna kring utsläppen från linje 
A204/L204. Till sin hjälp fick teknikern informationen och exemplen som finns att tillgå under punk 
4.5 Kartläggningsprotokoll och prioriteringsprotokoll för företag inom plastindustrin. Resultatet är 
mycket bra och visar på användarvänlighet och ett tydligt upplägg. 
 

 
Figur 141. Fallstudie av kartläggningsprotokoll på linje A204/L204 

 

4.6.2 Prioriteringsprotokoll 
När kartläggningsprotokollet vart klart fick teknikern även fylla i prioriteringsprotokollet som 
innehåller ytterligare tre kategorier som berör risken för att utsläppet sprids ut från fabriken. Resultatet 
från detta visar också ett förväntat resultat vilket innebär att teknikern har kunnat använda protokollet 
korrekt.  
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Figur 142. Fallstudie av prioriteringsprotokoll på linje A204/L204 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

5.1 Kartläggning över utsläpp av mikroplaster på Tarkett 
Ronneby 

Det finns idag över hundra utsläppskällor av mikroplaster på Tarkett Ronneby där vissa genererar ett 
större utsläpp än andra. Det totala utsläppet av mikroplaster på Tarkett Ronneby uppskattas till över 
5 000 kg/ vecka av supervisors på samtliga linjer där den största delen hanteras och städas upp för att 
sedan gå till förbränning eller säljas. Det är dock även en stor del av detta som går till avlopp, 
dagvatten, blåser bort till natur eller hav. Denna mängden material går dock inte att mäta och är därför 
svår att uppskatta men det handlar troligtvis om flera hundra kilo varje år som sprids utanför fabriken. 
Det är framförallt denna del som sprids utanför fabriken som är ett stort problem då det förorenar 
vatten och miljön vilket är ett stort problem.  
 
Första steget i projektet var att utföra en kartläggning över alla utsläpp av mikroplaster på Tarkett 
Ronneby. Eftersom målet med projektet dels var att skapa en mall för hur man ska kunna arbeta för att 
förhindra spridningen av mikroplaster var jag först tvungen att utföra detta arbetet för att se vilka steg 
som är nödvändiga. Kartläggningen gjordes då tillsammans med supervisors på alla linjer för att 
tillsammans kunna lokalisera alla delar som genererar mikroplaster. Detta arbetet gick relativt bra även 
om det fanns ett visst motstånd för att hinna få tid med samtliga supervisors för att utföra 
kartläggningen. De kategorier som skulle användas för att specificera alla utsläpp togs fram 
tillsammans med en miljökoordinator på Tarkett Ronneby för att få med all den information som 
skulle vara nödvändig. Eftersom inget liknande arbete har gjort tidigare fanns det ingen information 
om vad som skulle inkluderas vilket gjorde arbetet svårare. Dessa kategorier la sedan grunden till 
prototypen som har tagits fram för att standardisera denna process.  
 
Eftersom mikroplaster är så små partiklar och de sprids väldigt snabbt i en fabrik är mängden 
mikroplaster som sprids dels oerhört svåra att mäta men även att uppskatta. Detta skapar en stor 
osäkerhet i mätningen då siffrorna i många områden är grovt uppskattade och inte tillräckligt exakta 
för att faktiskt kunna beräkna hur mycket som sprids till avlopp och dagvatten. Ytterligare ett problem 
med att uppskatta mängden är att det har varit olika supervisors på olika linjer. Problemet med detta är 
att två personer inte uppskattar två liknande utsläpp exakt lika dant, då vissa tror att utsläppet är större 
än vad det faktiskt är och vissa uppskattar det till mindre än den faktiska mängden. Detta ger 
ytterligare en osäkerhet i jämförelsen mellan vilken linje som genererar mest mikroplaster. Även om 
detta kan vara ett problem har det i detta fall varit relativt tydligt vilka utsläpp som har varit värst och 
vilka som kan nedprioriteras för stunden. För att underlätta arbetet och säkerställa en liknande 
uppskattning på samtliga utsläpp bör därför en och samma person, som har god kunskap om fabriken, 
utföra hela kartläggningen. Detta kan dock ske i samarbete dels med ansvariga på varje linje för att få 
expertkompetens men även med en expert i mikroplaster för att inkludera samtliga utsläpp.  
 
Den ordinarie kartläggningen av fabriken visar tyvärr inte hur stor risken är att mikroplaster sprids till 
avlopp, dagvatten samt utomhus. Detta var en av de få sakerna som jag upptäckte borde inkluderas i 
mallen för att få en bättre förståelse om vilka utsläpp som borde prioriteras och för att kunna beräkna 
en prioriteringsfaktor. Det finns idag flera utsläpp som kan nå avlopp, dagvatten eller yttermiljön på 
Tarkett Ronneby men detta syns inte i kartläggningen. De största utsläppen kan då ses som de värsta 
med detta är inte alltid sant. Ett betydligt mindre utsläpp kan vara värre än ett stort utsläpp om det lilla 
utsläppet till exempel går direkt till dagvattnet medan det stora blir omhändertaget i fabriken. Detta är 
anledningen till att jag adderade en karta av anläggningen där alla utsläppsområden markerades med 
olika färger. Detta visar då hur alvarliga de olika utsläppen är och en prioritering kan göras efter detta.  
 
Fördelen med kartläggning är att den tydligt visar dels på kartan vart samtliga utsläpp sker men även 
litar alla utsläpp i fabriken. Den ger även en tydlig bild över mängden mikroplaster som genereras och 
sprids i fabriken och känsliga områden eller maskiner kan lätt identifieras så att de snabbt kan åtgärdas 
för att minska spridningen av mikroplaster.   
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5.2 Åtgärder/ lösningar på Tarkett Ronneby 
Flera av lösningarna och åtgärden som har föreslagits i rapporten minskar eller eliminerar inte enbart 
mikroplaster utan inbringar ofta även en materialbesparing och på så vis också en ekonomisk vinning 
för företaget. Dessa åtgärder är ofta lättare att få godkännande för av företagsledningen då de har en 
payback-period som kommer innebära att Tarkett Ronneby inte enbart minskar sina utsläpp av 
mikroplaster och på så vis sin miljöpåverkan utan även en ekonomisk vinning som kommer öka 
företagets vinst. De åtgärder och lösningar som har en korta payback-period, under tre till fyra år, 
kommer vara mycket enklare att få godkända för implementering av företagsledningen då dessa även 
kommer bli lönsamma på kort sikt. De lösningar som istället har en längre payback-period eller som 
kanske inte ens besparar några pengar åt Tarkett Ronneby kommer vara betydligt svårare att få 
godkända. I dessa fall är det dock viktigt att inse att dessa åtgärder inte implementeras i första hand för 
att spara pengar utan för att minska Tarkett Ronnebys utsläpp och miljöpåverkan. Detta kommer på 
lång sikt höja Tarketts anseende hos sina kunder och potentiellt blivande kunder samt kan även 
inbringa indirekta inkomster genom statliga bidrag eller uteblivna böter för brott mot miljöbalken med 
mera.  
 
Flera åtgärder är väldigt lätta, billiga och går snabbt att implementera. Dessa borde därför 
implementeras direkt enbart för att minska utsläppen av mikroplaster samt för att förbättra 
arbetsmiljön i fabriken. Även de åtgärder gällande kontrollrutiner, både av linjepersonal och 
servicetekniker, borde implementeras direkt. Dessa kan direkt motverka samt förebygga utsläpp av 
mikroplaster på samtliga linjer och tiden dessa kontrollrutiner tar att genomföra kan sparas in genom 
ett minskat behov av städning. Detta är därför också en åtgärd som går snabbt att implementera och är 
billig som dels minskar utsläpp av mikroplaster från fabriken men även förbättrar arbetsmiljön i 
fabriken och ger personalen mer tid till ”vanligt” arbete istället för att behöva städa runt linjen efter 
varje skift. 
 
När alla lätta, billiga och snabba lösningar samt läckage och kontrollrutiner är implementerade kan de 
lösningar som är något mer komplicerade (men fortfarande inte de allra största) och som återfinns på 
flera ställen i fabriken implementeras. Dessa är bland annat alla dammavskiljare i fabriken (och 
utomhus), all materialpåfyllning i lådor samt alla krossar med mera. Detta är enkla processteg som inte 
ska behöva generera utsläpp av mikroplaster i den mängd som de idag gör och som enkelt kan bytas 
ut/ åtgärdas för att minska utsläpp av mikroplaster. Detta är stora utsläppskällor som finns på flertalet 
ställen i fabriken med onödiga utsläpp som även har stor risk att spridas utanför fabriken som därför 
måste åtgärdas snarast. Först när dessa är åtgärdade kan de större projekten så som slutet vattensystem 
och förbättrade slipar implementeras som är stors projekt som kommer ta lång tid och mycket pengar 
att implementera.  
 
När detta är implementerat kan specifika detaljlösningar för olika maskiner implementeras. Dessa 
utsläpp är oftast inte lika stora som flera andra och genererar ofta inte heller i lika stora besparingar. 
Detta kan ofta kräva speciallösningar som är komplicerade att ta fram och relativt dyra sätt till 
utsläppens mängd och eventuell besparingsmöjlighet och bör därför inte prioriteras lika högt som 
många andra utsläpp. 
 
Vid implementering av åtgärder för utsläpp av mikroplaster är det viktigt att bibehålla fokus på 
problemet, att minska utsläppen av mikroplaster, och inte överprioritera lösningar som har en kort 
payback-period och som generar i en ökad vinst för företaget. I de fall där åtgärderna generar till en 
ökad vinst ska detta ses som en bonus och inte det huvudsakliga målet. Det är därför viktigt att vara 
tydlig och noggrann med att en noll-tolerans mot utsläpp av mikroplaster är det huvudsakliga målet.  
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5.3 Kartläggningsprotokoll och prioriteringsprotokoll för 
företag inom plastindustrin 
Kartläggning- och prioriteringsprotokollen används för att lokalisera vart utsläpp av mikroplaster sker, 
hur stora dessa är och hur de ska prioriteras. Kartläggningsprotokollet är även ett bra verktyg för att 
kategorisera utsläpp och se vilken typ av utsläpp som finns i fabriken. Det är ett viktigt underlag för att 
lyckas eliminera samtliga utsläpp av mikroplaster i framtiden och inte enbart de största utsläppen. Det 
är viktigt att i dessa steg ha en ansvarig som är med under hela arbetet för att ge en jämn och rättvis 
bedömningen och uppskattning dels över mängden material som genereras men även risken för att 
dessa ska spridas ut från fabriken. Detta är en svaghet i prototypen, gör flera olika personer samma 
kartläggning kommer de uppnå olika resultat, styrkan är dock att det troligtvis kommer uppnå liknande 
förhållande mellan de olika utsläppen, alltså kommer prioriteringen fortfarande vara densamma. I 
övrigt är prototypen uppbyggd för att vara lättillgänglig, användarvänlig och underlätta arbetet för den 
ansvarige för projektet. Prioriteringsbedömningen ger en opartisk bedömning av både utsläpp och 
lösningsförslag vilket underlättar i processen vid val av åtgärder.  
 
Resterande steg utöver kartläggnings och prioriteringsprotokoll för utsläpp och lösningar finns för att 
få ett bättre flyt i projektet och en tydligt steg för steg mall. Dessa steg är dock lika viktiga för att 
uppnå resultat i projektet då det krävs ett tydligt mål för att veta vart projektet ska resultera i. Det är 
även viktigt att planera projektet rätt och implementera lättare lösningar direkt för att minska 
företagets utsläpp av mikroplaster tidigt i projektet.  
 
Fördelen med arbetet mot att eliminera utsläpp av mikroplaster kan dels vara en ekonomisk fråga. 
Materialet som inte släpps ut och går till spillo kan istället användas till att producera den produkt det 
specifika företaget producerar. Även om detta kan vara fallet är detta inte huvudanledningen till 
projektet. Huvudanledningen till att bedriva detta projekt är att uppnå en mindre miljöpåverkan för 
företaget och på så vis säkerställa att arbetet kan fortlöpa även i framtiden. Det finns dock stora 
fördelar med att bedriva ett projekt om går ut på att eliminera utsläpp av mikroplaster. En anledning är 
att det i framtiden troligtvis kommer finnas hårda lagar om utsläpp av mikroplaster och det kommer 
därför vara billigare att genomföra ett projekt som åtgärdar utsläpp av mikroplaster nu istället för när 
det är olagligt. Det ger även en högre status till företaget som kan leda till att företaget säljer fler/ 
större mängd av sina produkter och då får en ökad produktion och ökad vinst. Att eliminera utsläpp av 
mikroplaster förbättrar även arbetsmiljön för de anställa på företaget, de slipper även att ägna stora 
delar av sin arbetstid till att städa och kan då istället arbeta med att producera företagets produkter. 
Detta kommer även öka de anställdas arbetsmoral då de får en bättre arbetsmiljö och slipper lägga tid 
på onödiga arbetsuppgifter, vilket i sin tur även gynnar företaget på flera plan.   
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5.4 Fallstudie av prototyp 
Vid test av prototyperna fick en utomstående tekniker använda både kartläggnings- och 
prioriteringsprotokollet för att lokalisera och prioritera utsläpp av mikroplaster. Till sin hjälp fick 
teknikern även resterande information och exempel som presenteras i rubrik 4.5. Resultatet från 
fallstudien blev då mycket bra och vid jämförelse med den tidigare kartläggningen var de näst intill 
identiska.  
 
En felkälla i detta kan vara att teknikern har pratat med andra tekniker eller supervisors som redan har 
gjort kartläggningen för att få ett liknande resultat. Detta undanbads men det finns ändå en risk att 
teknikern kan ha tagit hjälp av andra utomstående. Ytterligare ett problem med fallstudien är att det 
inte är något högprioriterat arbete och att man därför inte har lagt ner den tid och kraft som en 
kartläggning kräver.  
 
Vid intervju efter fallstudien bekräftar teknikern att protokollen var lätta och tydliga att följa och att 
programmet prioriterade utsläppen näst intill identiskt som teknikerns personliga bedömning.  
 
Tyvärr fanns inte tillräckligt med tid och prioritering för att testa prototypen på fler linjer eller att ta 
fram och prioritera ytterligare lösningsförslag av teknikern. Detta har dock gjort med ett väldigt lyckat 
resultat och det har även visats upp för både tekniker och supervisors och har då fått ytterligare 
godkännande. Detta ses därför inte som ett problem då resultatet från fallstudien var så starkt och 
arbetet har följt denna metod under processens gång. Det är därför bortom alla tvivel ett bra verktyg att 
använda för att åtgärda utsläpp av mikroplaster från plastindustrin.  
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6 SLUTSATS OCH FRAMTIDA ARBETE 

6.1 Slutsats 
Ett verktyg har tagits fram som kan användas av företag inom plastindustrin för att lokalisera utsläpp 
av mikroplaster och kartlägga anläggningen. Mallen inkluderar även en process där utsläpp prioriteras 
för att kunna identifiera vilka utsläpp som bör åtgärdas först samt en liknande process där lösningar 
prioriteras beroende på effektivitet och kostnad för att prioritera vilka lösningar som bör 
implementeras först. I mallen ingår även flera steg där företaget ska sätta upp en målsättning för 
projektet med att minska utsläppet av mikroplaster samt planera och iterera processen i flera steg.  
 
Utöver mallen har även en kartläggning gjorts på Tarkett Ronneby för att identifiera vart och hur stora 
utsläpp som finns på anläggningen. Även lösningar dels för Tarkett Ronneby men även andra företag 
med liknande problem har genererats för att minimera utsläpp av mikroplaster från plastindustrin. 
Utöver detta har även befintliga lösningar tagits fram som svarar på de frågeställningar som arbetet har 
utgått ifrån. 

6.2 Framtida arbete på Tarkett Ronneby 
Det första steget för att minska utsläpp av mikroplaster från Tarkett Ronneby är att lokalisera vilka 
brunnar i fabriken som faktiskt är nödvändiga för produktionen samt vilka brunnar som riskerar att 
sprida mikroplaster till avlopp och dagvatten. De brunnar som sedan produktionen inte är i behov av 
och där mikroplaster riskerar att spridas kommer sedan att täppas igen för att minska risken för 
mikroplaster att spridas ut från fabriken till avlopp och dagvatten. 
 
Tarkett Ronneby har även satt upp en vision om nolltolerans för mikroplaster och arbetet kommer att 
fortlöpa under de närmaste åren för att uppnå denna vision. Flera lösningar kommer att implementeras 
i fabriken för att minska mängden mikroplaster som genereras och sprids från deras maskiner samt att 
ytterligare åtgärder, som att flytta in/ bygga in dammavskiljare och filtrera vattnet som används i 
fabriken, kommer att vidtas. Även andra lösningar och åtgärdsförslag som har tagits upp i rapporten 
kommer eventuellt att implementeras i framtid och mallen inklusive prioriteringsprotokoll är tänkt att 
användas för att eliminera samtliga utsläpp.  

6.3 Framtida arbete för att motverka spridning av 
mikroplaster från plastindustrin 

För att få andra företag inom plastindustrin att minska sina utsläpp av mikroplaster kommer jag att 
fortsätta detta arbete genom att ta kontakt med större företag inom plastindustrin. Arbetet kommer då 
framförallt att inkludera föreläsningar där jag förmedlar min kunskap om mikroplaster och presenterar 
protokollen som kan användas för att minska utsläpp av mikroplaster. Jag kommer även att arbeta med 
att konsultera företag om mikroplaster och hjälpa företag dels med deras kartläggningar men också 
med åtgärder och lösningsförslag som kan implementeras på det specifika företaget för att minska 
deras utsläpp av mikroplaster. Företag som kan använda sig av denna metod är bland annat Borealis 
som är en av Sveriges största producenter av plastgranulat. Borealis producerar enorma mängder plast 
vilket också medför stora risker för större läckage av mikroplaster, dessa kan då minskas eller 
elimineras med hjälp av denna metod. Även andra mindre plastindustrier kan använda denna metod 
för att minska den totala mängden mikroplaster som sprids från svenska plastindustrier.  
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