
– Detta projekt är ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi i verklig- 
heten och vi är oerhört tacksamma för det goda samarbete med
IKEA Sverige som gjort det möjligt. Vi har återvunnit produktions- 
och installationsspill länge, men att nu kunna visa att vi också kan
återvinna gamla golv, det är fantastiskt. Det här är vägledande för
hur vi vill jobba framöver och vi tror på många liknande samarbeten 
i framtiden, säger Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef på Tarkett.

Projektet som startade i början av augusti har inneburit att golven 
från IKEA i Kungens Kurva har rivits ut, lastats i speciella containrar 
och sedan transporterats tillbaka till Tarketts fabrik i Ronneby. 
Systemet och tekniken för att kunna rengöra och återvinna redan 
använda homogena plastgolv är unik och har varit i drift sedan 
början av 2019. Processen är oerhört effektiv, varje insamlad  
kvadratmeter golv kan i princip återvinnas till råvara som räcker 

till en kvadratmeter nytt golv. Detta världsunika golvprojekt har  
inneburit många praktiska utmaningar, men också visat på styrkan 
och möjligheter i cirkulära koncept. Nya golv som producerats 
av den återvunna råvaran från Kungens Kurva håller redan på att 
installeras hos IKEA Sverige i Jönköping och kommer att räcka till 
mycket mer.  

– Vi har ett ambitiöst mål att bli cirkulära IKEA senast år 2030.
Det handlar om att förlänga livet på både produkter och material.
Att ta ett gammalt golv från ett varuhus och få det återvunnet hos
vår leverantör som sedan kan använda det som råvara till nya golv
på andra varuhus är bra för oss och planeten. Projektets klimatbe- 
sparing på nära 100 ton CO2 visar vilken potential det finns i konkreta 
och goda exempel i vardagen, säger Jonas Carlehed, hållbarhets-
chef IKEA Sverige.

I IKEA varuhuset i Kungens Kurva som renoveras just nu har 10 000 kvm gamla golv rivits ut 
och återförts till Tarketts fabrik i Ronneby för återvinning. Det insamlade golvet har malts ner 
och tvättats rent från lim och spackel med hjälp av en ny egenutvecklad process hos Tarkett. 
Det återvunna materialet har använts som råvara till nya golv i ett IKEA varuhus i Jönköping. 
Totalt beräknas projektet innebära en klimatbesparing på uppemot 100 ton CO2.
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Klimatbesparingen vid 
återvinning har beräknats så här:

CO2-utsläppen vid förbränning av 1 kvm golv 
är 4,23 kg*. CO2-utsläppen vid nytillverkning  
av råvara till 1 kvm golv är 5,36 kg*. Vid åter- 
vinning uppstår inte dessa utsläpp vilket inne- 
bär besparing på 9,6 kg CO2. För 10.000 kvm  
innebär detta en klimatbesparing på sam- 
manlagt 96 ton. Det utrivna materialet väger 
ca 3 kg/kvm. CO2-utsläppen för lastbilstran- 
sporten från Stockholm till Ronneby är ca 2 
ton**. Tvättprocessen i Ronneby drivs med 
fossilfri el och ger i övrigt i sammanhanget 
försumbara klimatutsläpp. Den totala klimat-
besparingen för detta projekt beräknas 
därför till 94 ton CO2. 

*	 Baserat	på	värden	från	3:e	parts	certifierade	EPD:er	för	den	
aktuella golvtypen. 
**  Baserat på tung lastbilstransport av 30 ton material 550 
km med 120 gram CO2-utsläpp/ton km enligt Trafa Rapport  
(2015:12)

För mer information:
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+46 70 300 19 28 +46 72 985 02 81
kerstin.lagerlof@tarkett.com mattias.hennius1@ingka.ikea.com

Bilder och pressmaterial – klicka här. 

Om Tarkett

Tarkett har tillverkat golv i Sverige sedan 1886 och marknadsför idag golv- och vägg- 
material för såväl hemmiljö som design- och funktionslösningar för offentlig miljö. 
Med 33 produktionsenheter och 12 500 anställda är Tarkett en av de största golvtill-
verkarna i världen. 2019 omsatte företaget 3 mrd Euro och varje dag säljs det ca 1,3 
miljoner kvm golv till kunder i över 100 länder. I produktportföljen ingår bl a trä, plast, 
laminat, linoleum samt textila golv. Tarkett arbetar långsiktigt med hållbar het och 
verkar för en cirkulär omställning i samhället. Sedan 2011 tillämpas principerna för 
Cradle to Cradle® för att skapa golvlösningar som har en positiv inverkan på människors 
inomhusmiljö och på vår planet. Tarkett är noterat på Euronext och har sitt huvudkontor i 
Paris. För mer information, besök tarkett.se.
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